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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk  

  

Dinsdag 28 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 

20:15 Kinderkerstmarkt 

20:30 Meldingen gemeente  

21:10 Vuurwerk 

21:00 Cattenbroekerplas 

21:45 Rondvraag 

Sluiting 

 

Opening 

Helaas is er vandaag geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. Vandaag 28 november is 

er ook een raadsvergadering en wethouder De Weger en ambtenaren zijn hierdoor verhinderd. 

Vanwege het belangrijk van het onderwerp: het bedrijventerrein aan de Cattenbroekerplas heeft het 

wijkplatform besloten om toch een vergadering met de wijk vanavond te houden.  

Het bestuur van het platform is aanwezig, naast één ambtenaar: Monique Pels. Zij is aanwezig om 

het een en ander toe te lichten over de nieuwe meldingensite van de gemeente. De opkomst 

vanavond is wat lager dan eerdere wijkvergaderingen. Dat heeft er ook mee te maken dat er op deze 

avond een voetbalwedstrijd wordt gespeeld. 

We zouden deze vergadering afscheid nemen van wijkambtenaar Maurizio de Nas, hij is helaas 

verhinderd en dus zullen we dat in de vergadering van maart volgend jaar doen.  

Kinderkerstmarkt 

Het wijkplatform houdt in december een Kinderkerstmarkt in het winkelcentrum. Op deze dag 

kunnen kinderen de toekomst van Woerden tekenen, vliegtuigjes bouwen, sjoelen, kerststukjes 

maken en geschminkt worden. Deze keer wordt het niet in een tent gehouden, maar in een 

leegstaand winkelpand naast de boekwinkel en snackbar in het winkelcentrum.  

De dag wordt afgesloten met een kinderbingo. Om kerststukjes te maken is het voor de 

organisatoren handig om te beschikken over snoeisel en oude elementen van kerststukjes, Gerard 



roept om dit langs te brengen op de ochtend van de Kinderkerstmarkt. De markt wordt 

georganiseerd om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren.  

PMD-bakken 

Op de hoek van de Potterskade bij het Veluwemeer staat een PMD-bak, die vaak vol is. Er zijn 

mensen die vinden dat de bak hier niet op de juiste plaats staat. Er is in Waterrijk weinig ruimt om 

deze bak kwijt te kunnen. Er is ook weinig ruimte voor auto’s. De dienst afval en reiniging heeft 

bedacht om de wijk daar weg te halen. Veel mensen komen naar de bak met de auto en dus heeft de 

gemeente het idee om de bak aan de Potterskade weg te halen en bij de Jumbo een alternatief te 

plaatsen waar je altijd het PMD-afval kwijt kunt.  

De gemeente wilde dit eerst voor de hele wijk doen, maar omdat dit probleem voornamelijk speelt in 

Waterrijk wordt er nu vooral gekeken om de bak weg te halen bij de Potterskade. Er worden 

mogelijkheden besproken om de PMD-bak meer aan het oog te onttrekken, maar de aanwezigen 

hebben de voorkeur om de bak op die plaats te laten staan.  

Meldingensite gemeente 

Monique Pels houdt zich bij de gemeente bezig met de meldingen in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld volle prullenbakken, putten die niet goed doorlopen en allerlei andere problemen. De 

bewoners waren niet tevreden met de afhandeling van de meldingen. Het formulier om te melden 

was te complex en ook werden meldingen soms niet opgelost.  

Om deze reden is de gemeente aan de slag gegaan om een nieuw meldingensysteem te ontwikkelen. 

De gemeente heeft gekozen om een website te ontwikkelen die zowel op een computer als op een 

smartphone te gebruiken is. Mensen vinden het namelijk vaak teveel gedoe om een appje op een 

telefoon te installeren om een melding te doen. Pels laat in de vergadering zien hoe het maken van 

een melding in zijn werk gaat. De meldingen worden snel afgehandeld, voor een aantal soorten 

meldingen wordt de informatie direct doorgezet naar de gemeente. Op de website kun je ook alle 

meldingen die gedaan zijn in de gaten houden.  

Zo kun je zien of iemand anders een bepaalde melding wellicht al gedaan heeft. Monique kan het 

platform ook voorzien van informatie over de meldingen die de afgelopen tijd in de wijk zijn gestaan, 

het platform kan dit in de wijkvergadering gebruiken. Voor mensen die niet zo handig zijn met 

digitale technologie is het ook mogelijk om te bellen met de gemeente voor het maken van 

meldingen: 14 0348. 

De gemeente is blij met alle meldingen, het is namelijk niet mogelijk om alles in de gaten te houden 

en is dus ook niet bang voor misbruik. Er is zelfs een meneer die in de afgelopen maanden 236 

meldingen heeft gedaan en hij heeft aan bos bloemen gekregen voor zijn oplettendheid. Kortom 

Whatsapp en Buiten Beter hoeven niet meer gebruikt te worden. Wel blijven natuurlijk de 

buurtpreventie whatsappgroepen actief. 

Vuurwerk 

Er is een motie geweest waarmee de gemeente wil gaan kijken naar de behoefte of er in de wijk op 

een centrale plaats vuurwerk afgestoken kan gaan worden. Dit was een voorstel vanuit het 

Dorpsplatform Harmelen. De gemeente wil geen shows organiseren, het betekent ook niet dat er 

niet op andere plaatsen vuurwerk afgestoken mag worden. De gemeente wil helpen om te faciliteren 

om een gezamenlijk vuurwerk in de wijk te organiseren. Er is weinig animo in de zaal voor dit plan.  

Bedrijventerrein Cattenbroekerplas 



Op 20 november is er een presentatie gegeven door de gemeente, waar behoorlijk wat informatie is 

gegeven over het plan. 15 januari 2020 sluit de termijn waarop mensen een reactie geven op de 

plannen. Daarna komt in het eerste kwartaal van 2020 de eindrapportage en in het voorjaar van 

2020 wijst de gemeenteraad de locatie aan en in de zomer van 2020 wordt gestart met de 

planvorming.  

Er werd eerder gesproken over Voortuin 2, maar om verwarring te voorkomen met Voortuin 1 (voor 

de autodealers en waar het hotel van Van der Valk is gepland) wordt nu gesproken over 

Cattenbroekerplas. Aan de hand van een aantal beelden uit het rapport van de gemeente wordt het 

plan besproken.  

De gemeente ziet weinig verkeerskundige knelpunten bij dit plan. Gerard Hack die zich binnen het 

platform met verkeer bezighoudt ziet dat wel, vooral op de Noordzee. Dit wordt door de zaal 

beaamd. De gemeente ziet vooral uitdagingen met de juridische haalbaarheid met het plan: denk 

hierbij de omwonenden en de ondernemer die van plan is om een recreatievoorziening te realiseren. 

De gemeente is van plan om het bedrijventerrein zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken met 

behulp van ‘groene manchetten’. Het terrein is gelegen aan de kant van de Jumbo, er is nog een 

zelfde lap grond, maar dan meer richting Harmelen. Dat laatste stuk aan grenst aan die rotonde aan 

de Groenendaal die op dit moment alleen nog maar een vreemd vormgegeven bocht is.  

Volgens het plan kunnen bedrijven van de hoogste milieucategorie een plekje vinden op het nieuwe 

bedrijventerrein. Volgens de zaal is het opvallend dat deze hoge normen worden gehanteerd, dat 

betekent dat zelfs een olieraffinaderij of een vetverwerker hier zich zou mogen vestigen.  

Het platform heeft een enquête uitgezet via de e-mail nieuwsbrief, de website, Facebook en het 

wordt opgenomen in een extra SnelPost.  De SnelPost valt bij ruim 4000 huizen in de wijk op de 

deurmat. Het platform roept ook op om ook individuele reacties naar de gemeente te sturen.  

De afbeeldingen die de gemeente in het rapport gebruikt zijn lastig op waarde te schatten omdat de 

verhoudingen niet altijd even duidelijk zijn.  

Het is opgevallen dat bij het bedrijventerrein Cattenbroek in het rapport van de gemeente niet 

genoemd wordt dat het open landschap wordt aangetast, terwijl dit wel bij andere gebieden wordt 

vermeld. Ook is niet duidelijk of het wel in de structuurvisie past. Er wordt gevraagd of we niet heel 

kritisch naar het rapport moeten gaan kijken.  

Het platform is gebeld door een advocaat. Het is een technisch rapport en de advocaat heeft 

gevraagd of het platform het rapport verder gaat onderzoeken. Het platform heeft daarvoor de 

middelen niet. Wel kunnen mensen zich melden om samen met deze advocaat dit onderzoek te 

doen. 

Er wordt aangegeven dat er 2400 mensen gereageerd hebben op de eerdere petitie. Raadslid Saskia 

van Altena geeft aan dat de gemeente verschillende locaties onderzoekt en de raad op basis van het 

onderzoek de beste locaties voor een nieuw bedrijventerrein wil selecteren. In totaal 12 locaties zijn 

bekeken. Er is kritiek uit de zaal omdat de mogelijke locaties in beeld gekomen lijken te zijn na de 

verkiezingen. Van Altena geeft aan dat ze graag wil horen uit de verschillende delen uit de gemeente 

wat de meningen zijn over de verschillende locaties. Ook geeft ze aan dat alle partijen in de 

verkiezingsprogramma’s hebben aangegeven dat ze een oplossing wensen voor de 

schuifruimteproblematiek.  



Uit de zaal wordt gevraagd of het onderzoek dat met de advocaat wordt gedaan ook binnen het 

platform besproken kan worden. Op verschillende punten worden vraagtekens gesteld bij het 

rapport, waaronder het aantal geplande verkeersbewegingen.  

De resultaten uit de enquête laten zien dat de wijk een negatief advies geeft over het plan. Het 

platform wilde graag op deze avond ook het nieuwe recreatieplan van de ondernemer van de 

Pretfabriek bespreken, maar helaas worden de plannen pas begin 2020 bekendgemaakt.  

Sluiting 

De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten. 

 

 


