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Aanpak Steinhagenseweg en Snellerpoort van start,
praat mee!
Tijdens de laatste wijkbijeenkomst heeft de gemeente aangekondigd dat er gestart gaat worden
met de uitwerking van Snellerpoort en het omleggen van de Steinhagenseweg. Als we daar invloed
op uit willen oefenen als wijk moeten we dat nu doen! Lees verder voor alle informatie hierover.
Aanpak Steinhagenseweg
en Snellerpoort van start,
praat mee!
Tijdens de laatste wijkbijeenkomst
heeft de gemeente aangekondigd dat er
gestart gaat worden met de uitwerking
van Snellerpoort en het omleggen
van de Steinhagenseweg. Als we daar
invloed op uit willen oefenen als wijk
moeten we dat nu doen! Lees verder
voor alle informatie hierover.
We nodigen iedereen van harte uit
om op 4 oktober 2016 om 20.00 uur
naar het Baken te komen om mee
te denken over de inrichting van
de Steinhagenseweg en het gebied
Snellerpoort zodat we een goede
keuze kunnen maken dat op voldoende
draagvlak kan rekenen. Snellerpoort is
het weiland dat tussen het kantoor van
Roche en kerkelijk centrum Het Baken
is gelegen. Het is de bedoeling dat hier
woningen gebouwd gaan worden.
Er is een bestemmingsplan dat in
2010 al vastgesteld is. Dit plan is de
basis voor hoe dat deel van onze wijk
ingericht gaat worden. Inmiddels zijn
we wel 6 jaar verder. We hebben in

Bijeenkomst Snellerpoort
4 oktober 20:00 uur
Het Baken aan de Beneluxlaan

die tussentijd nieuwe inzichten en
ervaringen opgedaan. Graag willen
we met de bewoners van de wijk, u
dus, in gesprek om te inventariseren
in hoeverre we het plan aan willen
passen waar mogelijk of zelfs wel
noodzakelijk. Het complete plan kunt u
vinden op: www.snellerpoort.info .
Verderop staat een plaatje om u een
eerste indruk te geven hoe de plannen
er nu uit zien. De contouren staan dus
wel vast. Voor de definitieve inrichting
is er nog wel ruimte om aan te passen.
Het is onduidelijk hoeveel ruimte er
is voor aanpassingen van het plan.
Daar zal in de bijeenkomst meer

duidelijkheid over komen. We hebben
de gemeente uitgenodigd om een
presentatie te geven over het plan en de
mogelijkheden. De koffie staat vanaf
19.30 uur klaar. Dan kunt u alvast de
kaart bestuderen en het plan inzien.
Tevens zal Frank Frijlink, projectleider
vanuit de gemeente aanwezig zijn
voor nadere vragen te beantwoorden.
We zien u graag op 4 oktober in het
Baken!.
Op de volgende pagina ziet u de kaart
van het nieuwe gebied in onze wijk
Het bestuur van wijkplaform
Snel en Polanen-Waterrijk
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Groen en grijs in
de wijk, wat wit u?
In de laatste Snelpost heeft u iets
kunnen lezen over het groen in onze
wijk. Uit de enquête is gebleken dat dit
een belangrijk aandachtspunt is. Daar
willen we als wijkplatform iets mee
doen. Maar wat willen we dan wel?
In het westen groeit en bloeit alles goed,
te goed soms. Terwijl in het oosten er
bijna niets groeit. In ieder geval geen
bomen. En dan zijn er nog de straten en
voetpaden in de wijk. Die vragen ook
om aandacht. We zijn ervan overtuigd
dat we veel kennis en kunde over deze
onderwerpen in de wijk hebben. Maar
het roept gelijk ook wel veel vragen
op. Wat voor bomen? Hoe groot of
klein moeten de bomen dan worden?
Hoeveel bomen per straat? Mag het ten
koste gaan van parkeerplaatsen? Willen
we klinkers, asfalt of iets anders als
voetpad? Zo kunnen we nog wel even
doorgaan.

Foto: Quitama Everaardt-Wessels
Daar willen we graag met u het gesprek
over aan gaan. We gaan dit doen op 24
oktober van 20.00 tot 22.00 uur in het
Baken. Naast deskundigheid vanuit de
gemeente zullen er ook deskundigen uit
de wijk komen.
Kom en denk vooral mee, het gaat om
uw eigen leefomgeving.

Bijeenkomst Grijs en Groen
24 oktober 20:00 uur
Het Baken aan de Beneluxlaan
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Verkeersituaties in de wijk aanpassen
Op .. oktober willen wij samen met Mark van Baaren, ambtenaar van de
gemeente, en u in gesprek over een aantal verkeersknelpunten in onze wijk.
Gewoon heel praktisch oplossingen en ideeën in daden omzetten. Een paar
voorbeelden die in ieder geval aan de orde gaan komen:
• De inrichting van het Veluwemeer in een 30 km/u straat.
• De rare knik in het fietspad ter hoogte van “de man met gat in hoofd”
Harzstraat
• De verschillende fiets-oversteekpunten Steinhagenseweg.
• Wat verder aan de orde kan komen.
Alle andere zaken die u graag aangepast wil zien. Laat deze kans niet voorbij
gaan en kom .. oktober om 20 uur naar “het Baken” en praat en denk mee. De
toegang is gratis en de koffie ook. Wij kijken uit naar uw komst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard van der Lit, gvdlit61@
gmail.com of via 06-1101 8807. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.

Kinderkerstmarkt 10 december
rond het winkelcentrum.
Op 10 december gaan we een echte kinderkerstmarkt op het La Fontaineplein
organiseren. Een feest van de wijk, voor de wijk en door de wijk. De
voorbereidingen zijn nu in volle gang. Er komt een tent waar de kinderen
leuke workshops kunnen volgen, marktkraampjes staan ter beschikking voor
verenigingen en ondernemers die zich willen presenteren. En uiteraard zal
er voldoende te eten en drinken zijn. We zijn op zoek naar vrijwilligers die
workshops willen begeleiden en / of organiseren.
Lijkt het u leuk daaraan mee te werken, meld je aan via info@
snelenpolanenwaterrijk.nl. Of bel mij anders even. Gerard van der Lit 06-1101
8807

Oproep plaatsen?

De SnelPost en de website www.
snelenenpolanenwaterrijk.nl zijn er
voor en door de wijk. Daarom is het
mogelijk om oproepjes te plaatsen
in onze wijkkrant en op onze site.
Stuur oproepjes naar snelpostsenp@
gmail.com. Commerciële berichten
komen niet in aanmerking
voor plaatsing. Neem voor de

advertentiemogelijkheden contact op
via het eerder genoemde mailadres.
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2Business, Harmelen
Redactie SnelPost:

E-mail: snelpostsenp@gmail.com
Klachtenlijn Woerden
Heeft u klachten in de wijk?
Belt u dan:

(0348) 43 09 66
(van 8-12 en 13-16 uur.)

2Business maakt het idee!
Logo & Huisstijl - Websites - Drukwerk - Nieuwsbrieven

06 - 521 90 885 - www.2business.nl

De klacht wordt
geregistreerd
en in principe
binnen een
week verholpen
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