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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk

Dinsdag 12 november 2019, 20.00 uur in “Het Baken”
Opening
Voorzitter Gerard van der Lit opent de vergadering
Agenda
20:00 Opening en welkom door de voorzitter
20:20 uur: wijkagent Ruud Hageman
20:40 uur: Kruising Amsterdamlaan – Steinhagenseweg - Eilandenkade
21:10 uur: Stedenbouwkundigplan Snellerpoort
Sluiting

Opening
Wijkwethouder en de vervanger voor wijkambtenaar Maurizio de Nas zijn vandaag aanwezig op de
wijkvergadering, naast het voltallige bestuur van het wijkplatform en ook is er een delegatie van de
gemeente aanwezig voor het project Snellerpoort onder leiding van Frank Frijlink. Voorzitter Gerard
van der Lit opent de vergadering en geeft aan dat het platform samen met de wijk werkt en roept de
aanwezigen op om het bestuur te ondersteunen in de activiteiten.
Margrietschool
De Margrietschool heeft een probleem met het dak en vanwege de naderende winter moet hier snel
op ingegrepen worden. De gemeente heeft met de school naar een oplossing gezocht. Wethouder
De Weger geeft aan dat er besloten is dat de vragen rondom deze renovatie en tijdelijke huisvesting
door de school beantwoord gaan worden.
Whatsapp meldingen bij de gemeente
Tot nu toe kon je bij de gemeente meldingen doen met behulp van Whatsapp. Vanwege ondermeer
de wet op de privacy (AVG) heeft de gemeente besloten hiermee te stoppen. Een alternatief is de
app Buiten Beter. Hiervoor moet de gemeente een prijzig abonnement afnemen. De gemeente
Woerden doet hier niet aan mee. Ook kun je nog de gemeente bellen via 14 0348. Verder beschikken
de lantaarnpalen over een sticker met een qr-code die je kunt scannen met je smartphone om een
defect te melden, helaas blijkt dit voor verschillende mensen in de zaal niet te werken.
Als alternatief voor Whatsapp heeft de gemeente op haar website een uitgebreide meldingensite
toegevoegd waarmee vanaf de computer of een smartphone meldingen worden gedaan. De website
is te vinden via www.woerden.nl meldingen. De woordvoerder van de gemeente over dit onderwerp

was helaas voor deze avond niet beschikbaar en zal het een en ander op de volgende wijkvergadering
uitgebreider toelichten.
Sporttoestellen
Een commerciële organisatie heeft het platform benaderd of het zich wil inzetten om sporttoestellen
te realiseren in de wijk. Een plek rondom de plas lijkt voor de hand te liggen. De zaal loopt niet warm
voor dit idee.
Kinderkerstmarkt
In December organiseert het wijkplatform weer een Kinderkerstmarkt. Het platform organiseert dit
in samenwerking met de winkeliersvereniging van winkelcentrum Snel en Polanen. Dit keer wordt
het niet georganiseerd in een tent, maar in een winkelpand. Tijdens de kerstmarkt worden er tal van
activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen kerststukjes maken, sjoelen, schminken, er is een
kinderbingo en een tekenwedstrijd waarbij kinderen aan de slag gaan met het maken van een
tekening over de toekomst van Woerden.
Politie
Wijkagent Ruud Hageman is aanwezig, het is rustig in de wijk. Er wordt weinig ingebroken. Het
verkeer blijft aan aandachtspunt. Parkeren en gisteren was er ook weer een aanrijding op de
Steinhagensweg. Uit de zaal wordt de drukte in de Minkemalaan tijdens op de school georganiseerde
avonden naar voren gebracht. Op die avonden wordt het verkeer begeleid door verkeersregelaars en
wordt er aan beide kanten van de weg geparkeerd. Er zijn mensen die last hebben van onvoorzichtig
gedrag van de automobilisten. Het aangegeven probleem blijkt echter mee te vallen en dus valt het
onder het gedoogbeleid van de politie.
Op de parkeerplaats bij de recreatieplas worden soms verdachte situaties gezien. Ook bij de
Maltakade zijn situaties gezien die in verband gebracht zouden kunnen worden met drugsdeals. Ruud
vertelt dat de politie focus heeft op de bestrijding van drugshandel, maar dat het belangrijk is om dit
soort situaties zo snel mogelijk te melden via 112.
Bij werkzaamheden of oregelmatigheden op het spoor zet de NS bussen in, deze rijden vaak via de
Amsterdamlaan en dat leidt volgens een van de aanwezigen in de zaal tot gevaarlijke situaties. Het
lijkt veiliger te zijn om deze bussen via de Minkemalaan te laten rijden. De wethouder geeft aan dat
het niet mogelijk is om deze bussen niet via de Amsterdamlaan te laten rijden. Ook wordt
aangegeven dat er over deze straat te hard wordt gereden, de wijkagent geeft aan dit helaas niet
gehandhaafd kan worden omdat de gemeente Woerden geen echte 30km-gebieden kent.
PMD-containers
Gerard vraagt aandacht voor de rommel bij de PMD-containers. In de wijk staan verschillende
containers voor het verzamelen van zaken met herbruikbare materialen: plastic, metaal en
drinkpakken. Mensen laten vaak de zak achter als de bak vol is en daardoor wordt het rommelig. Het
platform heeft de volgende morgen een overleg met de gemeente over deze bakken. De mensen
willen graag dat er meer containers in de wijk.
Mensen die worden aangesproken op het maken van rommel in de wijk reageren soms niet op een
prettige wijze. Wijkagent Hageman vindt dat het wel meevalt, het is geen grote stad. In Woerden is
men over het algemeen heel redelijk, wel is het zo dat de toon die je gebruikt voor het aanspreken
een aanzet is voor de reactie van de persoon die aangesproken wordt.

Amsterdamlaan – Steinhagenseweg
Op de kruising Amsterdamlaan – Steinhagenseweg – Eilandenkade is het tijdens de spits erg druk.
Het is een bekend punt in de wijk, dichtbij de dierenarts. Hierdoor is het erg lastig om de weg over te
steken. Later deze vergadering gaan we het hebben over Snellerpoort. Infrastructuur staat vandaag
niet op de agenda. De zaal beaamt dat het er erg druk is en ziet verschillende opties zoals stoplichten
of een rotonde. Een rotonde lijkt de beste oplossing te zijn, maar er is twijfel of er voldoende ruimte
is om deze hier te realiseren.
Er wordt gediscussieerd over de verkeersproblematiek van de Steinhagensweg en de wens om een
tunneltje te realiseren om het overstekend fietsverkeer te verminderen.
Snellerpoort
Via deze link is de presentatie van het stedenbouwkundigplan te bekijken
Frank Frijlink gaat samen met een stedenbouwkundige Ben Kuipers de plannen van Snellerpoort
toelichten, dit doen ze aan de hand van het stedenbouwkundigplan. Ongeveer tien jaar geleden is er
een plan gemaakt voor Snellerpoort. Inmiddels is er een fietspad gemaakt tussen het station en de
Beneluxlaan. Deze weg wordt doorgetrokken langs de nieuwe wijk. Een van de veranderingen in het
plan is dat er gekeken wordt naar het winkelcentrum, dat moet een centrale ruimte worden in de
wijk waarbij ook het aantal winkels wordt uitgebreid. De rotonde bij Roche verdwijnt in het plan.
De nieuwe wijk is het sluitstuk van onze wijk en er wordt aansluiting gezocht met het nieuwe
stationsgebied dat de naam ‘De Poort van Woerden’ heeft gekregen. Snellerpoort krijgt een eigen
karakter. Het wordt een soort stationsbuurt, het wordt een levendige wijk met een stedelijk karakter.
Dat een verbinding wordt tussen de stad en Snel en Polanen. Door het karakter van de nieuwe wijk
dichter op elkaar gebouwd, daarom wordt er veel aandacht besteed aan de openbare ruimte met
goede straten en pleinen. De wijk wordt gericht op minder autoverkeer en meer fiets en
wandelverkeer. De auto wordt in de straten meer te gast. De wijk krijgt een hoge woningdichtheid, je
zou kunnen denken dat er ook kleine bedrijfjes of winkeltjes gevestigd kunnen gaan worden.
Er komt een plein bij het winkelcentrum, een promenade langs het water en een buurtparkje. De
wijk zal diverse woningen gaan bevatten van clusters met tot vijf woningen bij elkaar. Vanwege de
dichte bebouwing zullen de huizen geen voortuinen krijgen.
Frank Frijlink geeft aan dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor huurwoningen in het nieuwe
gedeelte van de wijk. Daarnaast is er duidelijkheid dat een uitbreiding gaat komen bij het
winkelcentrum. Er komt een parkeergarage bij, aan de onderkant van het gebouw komt een
supermarkt en in het gebouw zullen ook woningen in het gebouw komen. Daarnaast heeft de
gemeente de grond aangeschaft van de tandtechnicus naast Minkema locatie Steinhagenseweg en
de Cattenbroekerdijk waardoor het fietsverkeer minder gekruist hoeft te worden. In december wordt
een inloopavond over het project georganiseerd. De bewoners maken zich zorgen over het
integreren van de huidige hondenuitlaatplaats in het plan en of er voldoende openbare ruimte is.
Zeker in Waterrijk is er weinig ruimte. Daarnaast is er kritiek op de grote hoeveelheid woonlagen die
in het plan worden genoemd: 12 tot 15 woonlagen.
Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten.

