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“Knutselen en 
presenteren”

Altijd wel wat in 
de wijk
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Vervolgens een oproep om vooral 
massaal de enquête in te vullen. Op 29 
november gaan we de uitkomsten met 
u bespreken, zodat we de gemeente een 
goed beeld kunnen geven van wat de 
wijkbewoners echt willen. 

De kaders.
Er ligt een in 2006 vastgesteld 
bestemmingsplan. Kijk op www.
snellerpoort.info voor meer informatie 
hierover. Als het bestemmingsplan 
aangepast moet worden, zal het project 
waarschijnlijk behoorlijke vertraging 
oplopen. Als het nodig is, wordt 
het gedaan aldus de wethouder. De 
financiële middelen zijn niet onbeperkt. 
Daar zal ook rekening mee gehouden 
moeten worden. Als eerste zal de 
Steinhagenseweg aangepast gaan 
worden. Pas daarna wordt er met de 
bouw begonnen. 

Het vervolgproces.
Naar aanleiding van de bijeenkomst 
is er de mogelijkheid om via een 
online enquête, die u hier en op www.
snellerpoort.info kunt vinden, uw 
mening te geven. Wij zullen al deze 
input verwerken tot een visiedocument. 
Dit stuk zal breed verspreid worden. 
Op 29 november willen we dit stuk 
graag met de wijkbewoners bespreken 
en aanpassen. De bijgewerkte versie 
zal dan namens de bewoners van onze 

Snellerpoort komt in zicht!

wijk aan de gemeente aangeboden 
worden als input voor de uiteindelijke 
uitwerking van het gebied. Het is 
daarna aan de politiek om hier keuzes 
over te maken. 

Korte impressie van de 
wijkbijeenkomst.
De bijeenkomst werd door veel meer 
bewoners bezocht dan we verwacht 
hadden. De grote zaal van Het Baken 
zat vol. Onze voorzitter Gerard van 
der Lit opende de avond. Het is een 
bijeenkomst van het wijkplatform, 
en projectleider Frank Frijlink en 
wethouder Tymon de Weger zijn vooral 
te gast. Het doel van de bijeenkomst 
is  te inventariseren, wat er leeft onder 
onze wijkbewoners. Frank Frijlink 
geeft een toelichting op een maquette 
die hij meegenomen heeft en waarop 
te zien  is hoe het gebied volgens het 
huidige bestemmingsplan ingevuld 
zou kunnen worden.  Er is overigens 
nog geen concreet bouwplan. Tymon 
de Weger heeft aangegeven het te 
waarderen wat wij als wijkplatform 
doen en dit serieus te nemen. Als het 
nodig is, kan er eventueel een nieuw 
bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
ingediend worden. De bijeenkomst 
verliep goed. Er waren veel vragen 
en opmerkingen, maar altijd op een 
constructieve wijze ingebracht. 

Aandachtspunten
De fysieke inrichting van 
SnellerPoort. Het omleggen van de 
Steinhagenseweg. Hoe gaan we om 
met het fietsverkeer. Het parkeren in de 
nieuwe wijk, maar ook daarbuiten en 
bij het winkelcentrum. Welke functie 
willen we dat het gebied in en rond het 
winkelcentrum krijgt?  
Dit is wat er op hoofdlijnen besproken 
is. We hebben van de bijeenkomst een 
integraal verslag gemaakt. Dit  is te 
vinden op onze site. 

Enquête 
Wij willen uw mening horen! Daarvoor 
hebben we een enquête opgesteld. U 
kunt deze geheel anoniem invullen. 
Er staan ook een aantal open vragen 
in, zodat iedereen zijn of haar mening 
echt kwijt kan. Het zou fijn zijn, 
als u de enquête voor 20 november 
kunt invullen. Wij kijken uit naar 
de resultaten van de enquête en 
zullen deze na de wijkbijeenkomst 
op 29 november verwerken tot een 
wensenlijst, die we de gemeente zullen 
overhandigen.

Vul nu de enquête in op 

snellerpoort.info

Wijkbijeenkomst Enquête  
Snellerpoort
Deze bijeenkomst wordt 
gehouden op 29 november, 
vanaf 20:00 uur in kerkelijk 
centrum Het Baken aan de 
Beneluxlaan 3.

Op de wijkbijeenkomst van 4 oktober 2016 is er gesproken over 
de nieuwe wijk Snellerpoort en de Steinhagenseweg, die er een 
onlosmakelijk onderdeel van vormt. Er is heel veel input gegeven 
door de 114 aanwezigen. Onderstaand een beknopt overzicht van 
de kaders, het proces, een impressie van de bijeenkomst en de 
genoemde aandachtspunten en naar voren gebrachte ideeën. 
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Activiteiten 
agenda 2016

Vergadering algemene 
wijkavond
13 december

De Algemene wijkavonden vinden 
plaats in de Pretfabriek op Oostzee 8 in 
Woerden van 20.00 - 22.00 uur.

Koffi eochtenden Senioren
dinsdag 18 oktober
dinsdag 1 november
dinsdag 15 november
dinsdag 29 november
dinsdag 13 december (met traditionele 
kerstlunch tot 14.00 uur)        

De koffi eochtenden worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 10.00 - 12.00 uur.
De koffi eochtenden en de lunch worden 
aangeboden door Jumbo.

Bingo voor senioren
17 november
15 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 16.00 uur

Aanleveren kopij SnelPost
20 december

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij.
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Van de voorzitter, Altijd wel wat in 
de wijk.

We zijn weer 
volop aan het 
participeren!

Tenminste, die indruk wordt gewekt. 
Eerst met de verkeersvisie 2030. Wij 
hebben wel een beeld van wat u wilt, 
maar willen dat ook wel echt eerst 
van u zelf horen. Die mogelijkheid 
werd ons niet geboden, omdat alles 
vertrouwelijk was. Maar liefst 6 
avonden hebben we onze input geleverd 
om vervolgens te zien hoe die input 
gewoon aan de kant geschoven wordt 
door het gemeentebestuur. Eerst 
stond er helemaal niets in over de 
Steinhagenseweg bijvoorbeeld. Later in een bijzin en vervolgens ineens als 
besluit. Vervolgens gaat er een stuk naar de gemeenteraad met de woorden: de 
wijkplatforms staan hier ook achter. Woest waren we! Als bestuur hebben we 
op alle mogelijke manieren gewerkt om dit te voorkomen. En met succes. De 
visie is teruggetrokken en op 22 november gaan we het opnieuw bespreken. Wij 
zullen dan uiteraard de input over de Steinhagenseweg vanuit de enquête over 
SnellerPoort meenemen. 

Over SnellerPoort gesproken.  In de vakantieperiode kwam de vraag van de 
gemeente: “We gaan op korte termijn Snellerpoort ontwikkelen,; als je input 
wilt leveren, moet het wel voor eind november.” Dan moet er ineens snel 
geschakeld worden. Ons motto is: van, voor en door de wijk. Hoe ga je dan 
iedereen op zo’n korte termijn er zo bij betrekken dat iedereen ook echt mee 
kan praten. We hebben eerst op 4 oktober een wijkbijeenkomst georganiseerd. 
De grote zaal van Het Baken zat vol. Ruim 100 wijkbewoners hebben 
bijgedragen met goede discussies, vragen en opmerkingen. Het ging over de 
nieuw te bouwen wijk, maar natuurlijk nog veel meer over de Steinhagenseweg. 
Het leeft dus echt in de wijk. Om recht te doen aan de participatie van alle 
wijkbewoners hebben we de input van de vergadering in een enquête verwerkt, 
zodat iedereen zijn/haar mening kan geven. We verwachten dat deze massaal 
ingevuld gaat worden, zodat we gezamenlijk in de vervolgbijeenkomst op 29 
november echt spijkers met koppen kunnen slaan om de politiek een duidelijk 
beeld te geven van de wensen van de wijk zelf. 

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatform
Snel & Polanen en Waterrijk

I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k

LAATSTE WIJKNIEUWS OP

snelenpolanen
waterrijk.nl

Lees verder >>
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Politiek
Nu we het toch weer over de politiek 
hebben. De politiek neemt soms 
besluiten,  waar veel mensen eigenlijk 
helemaal niet achter kunnen staan. 
Wel vreemd, want democratisch 
gezien zou dat niet kunnen. De 
meerderheid is verkozen op basis 
van verkiezingsprogramma’s, dus 
theoretisch zou de meerderheid 
altijd achter de besluiten moeten 
kunnen staan. Op de een of andere 
manier is dit niet het gevoel dat 
veel mensen hebben. In maart 
2018 zijn er weer verkiezingen. De 
stemwijzers vliegen ons dan weer 
om de oren. Allemaal gebaseerd op 
de verkiezingsprogramma’s van de 
verschillende partijen. Daar mag u dan 
een keuze in maken. Wij overwegen 
om, gezien onze ervaringen, tegen die 
tijd zelf een verkiezingswijzer uit te 
brengen. Wij kijken dan niet wat de 
partijen willen, maar welke keuzes de 
verschillende partijen in de afgelopen 
periode gemaakt hebben. Dat lijkt ons 
wel zo handig bij het maken van een 
goed overwogen keuze Ik zeg het nu 
maar alvast zodat de verschillende 
partijen daar  rekening mee kunnen 
houden. 

Parkeren
Dan zijn er ook nog de kleine 
ergernissen vanuit de wijk. Neem het 
parkeren. Heel regelmatig worden er 
auto’s geparkeerd voor plaatsen, waar 
mensen met rollators of scootmobielen 
de weg over moeten steken. Dit leidt 
tot heel vervelende en gevaarlijke 
situaties. Er zal de komende tijd ook 
meer op gecontroleerd en gehandhaafd 
gaan worden. Ook het lang aan de weg 
laten staan van de kliko’s vormt een 
bron van ergernis. Haal uw kliko na 

 .  .  .

Heeft u geen tijd of geen zin
Schakel Top Huishoudeijke Hulp in !

BeBetrouwbaar - Ervaren - Snel geregeld
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het legen diezelfde dag weer op, of vraag een van de buren deze mee te nemen als 
u bijvoorbeeld op vakantie bent. Dit komt de leefbaarheid in onze wijk zeker ten 
goede.

Leuk bericht
Gelukkig kan ik dit stuk afsluiten met een leuk bericht. We gaan een 
Kinderkerstmarkt organiseren op 10 december. Echt iets leuks voor de wijk waar 
wij een grote opkomst verwachten. Zie verderop in deze SnelPost voor meer 
informatie.

Voorkomen is beter dan genezen.

Misschien is het u opgevallen in het nieuws: de politie heeft afgelopen week 
de start van het najaarsoffensief aangekondigd. De reden hiervoor is de 
(jaarlijks terugkerende) explosieve stijging van woninginbraken, straatroven en 
overvallen. Hoewel er in onze wijk relatief weinig ingebroken wordt, is het wel 
goed hier aandacht aan te besteden. 

Klinkt allemaal niet leuk en gezellig. Laten we vooral niet om de hete brij 
heen draaien. Het boevengilde maakt gebruik van de duisternis en het feit, 
dat er minder mensen op straat zijn. Wellicht heeft dit iets te maken met de 
buitentemperatuur. Allemaal zaken waardoor de boef nog meer tijd heeft om 
zijn ding te doen. En het wordt hem nog makkelijk gemaakt ook. Want hij (of 
zij) staat namelijk in het donker en u zit - als het goed is - in het licht. Maak het 
een inbreker dan ook niet te makkelijk door, wanneer u weg gaat, uw woning 
onverlicht achter te laten. Gebruik een schakelklok, als u weet dat u in de avond 
laat thuis zal komen of een nacht wegblijft. 

Inbrekers doen aan voorobservatie en houden soms zelfs een logboek bij. Let op 
zaken als:
• Belletje trekken (de boef kijkt van afstand of u thuis bent)
• Aanbellen met een smoes (de boef staat aan uw voordeur, kan rustig uw 

sloten bekijken en mogelijk zien of er een alarm in huis is)
• Steen tegen de ruit/door de ruit. Als u thuis bent reageert u, zo niet...
• Een gebroken ruit wordt afgedicht met een plaat hout. Deze is vaak op een 

later tijdstip vrij geruisloos te verwijderen...
• Papiertjes tussen de deursponning/deurpost of andere markeringen die u 

zou verbreken/verstoren wanneer u thuis zou zijn (zoals bijvoorbeeld een 
takje bij de deur)

• Verstopt inbrekersgereedschap (bv schroevendraaier of koevoet) tussen de 
struiken

Allemaal zaken die u waarschijnlijk al lang weet, maar misschien is het toch 
goed om er nog weer eens aan te denken.
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care
huid- & oedeemtherapie

- Ouderdomsvlekken
- Steelwratjes
- Schimmelnagels

- Oedeem 
- Steunkousen
- Wondzorg

- Acne (Littekens)
- Overbeharing
- Pigmentvlekken

huid- & oedeemtherapie

Gezondheidscentrum Woerden 
Steinhagenseweg 2 G  

0348 447545 
Info@carehuidtherapie.nl
www.carehuidtherapie.nl
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Ook u verdient een TimeOut!

Marianne Groenen
Henrik Ibsenweg 5 
            

ontspanning
meer energie

blessurepreventie

06-42602720
www.timeoutsportmassage.nl  

Kinderkerstmarkt 2016: 
knutselen en presenteren.

We hebben samen met een aantal enthousiaste wijkbewoners 
op 6 september gesproken over activiteiten voor de jeugd in 
onze wijk. Hier kwamen veel leuke ideeën uit. Een van die 
ideeën was de Kinderkerstmarkt. Deze gaan we ook echt 
organiseren en wel op 10 december van 11 tot 16 uur bij het 
winkelcentrum Snel & Polanen. Er komt een tent, waar onze 
jonge wijkbewoners tot zo’n 13 jaar lekker kunnen knutselen 
onder het genot van een beker warme chocolademelk en 
een hapje. Aan de ouders, opa’s en oma’s is ook gedacht. 
Veel winkeliers van het winkelcentrum zullen voor bijv. 
erwtensoep,  een worstenbroodje en een drankje zorgen. Het 
gaat echt leuk worden, dus komt allen!
  
Rondom de tent komen kraampjes te staan. Woont u in de 
wijk en heeft u iets aan de andere wijkbewoners te bieden? 
Meld u dan aan voor een kraamplaats. Maakt u bijvoorbeeld 
kaarsen of kerststukjes en wilt u deze verkopen, dan kan dat. 

Maar ook verenigingen en lokale ondernemers krijgen zo 
de gelegenheid zich eens te presenteren aan iedereen in de 
wijk. Lijkt het u leuk om op welke manier dan ook aan de 
Kinderkerstmarkt mee te werken, heel graag. Vele handen 
maken licht werk en het is gezellig! Neem gerust even 
contact met ons op via info@snelenpolanenwaterrijk.nl voor 
meer informatie. 

Bridge
In onze mooie wijk hebben we ook een bridgeclub. In de 
kantine van Sportclub Woerden aan de Steinhagenseweg 
speelt elke maandagavond, van september tot begin mei, 
Bridgeclub Woerden. Er wordt om 19.45 uur gestart en 
rond 23.00 uur geëindigd..

Bridgeclub Woerden bestaat in 2017 70 jaar en kenmerkt 
zich door plezier in het spel en voor elk niveau voldoende 
uitdaging. Zowel voor de ervaren als beginnende speler is 
er plaats. Er wordt gespeeld in drie lijnen. De vereniging 
telt een honderdtal leden.

Heeft u interesse? De secretaris, Henk Engels, kan u er 
alles over vertellen.
Tel 0348-419813 Email: henk.engels@gmail.com 

Iedereen is welkom, ook al is men geen lid. Kosten € 2,50 
per persoon. Opgave van tevoren is niet nodig.

Data Oud Papier Ophalen

Op de volgende zaterdagen komen wij oud papier ophalen:

• 19 november
• 10 december

Met vriendelijke groet,
Marian Vink en Ben van Leeuwen
Commissie Oud Papier Margrietschool Woerden

Voor volgend jaar overwegen we nog meer activiteiten te 
organiseren. We denken aan onder meer een Color-run, een 
buitenspeeldag, een bootjescorso en een kinderrommelmarkt. 
Dit alles voor de jeugd tot 18 jaar. Heeft u nog andere ideeën 
en wilt u hieraan mee werken? Laat het ons weten! Mail ons 
op info@snelenpolanenwaterrijk.nl
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“Tussen A12 en Spoorlijn”

In mijn vorige column heb ik proberen te onderbouwen, waarom onze wijk onafhankelijk zou 
moeten zijn van Woerden. Voorwaarde is natuurlijk dat we dan de grenzen van onze wijk duidelijk vastleggen.
 
De Korte Linschoten is onze grens aan 
de westzijde. Dit is het water naast de 
prachtige Linschoterweg. De dijk en het 
beheer van de Korte Linschoten blijven 
uiteraard bij het waterschap. Er valt over 
te denken om tol te heffen bij de bruggen 
over de Korte Linschoten. De rotondes 
bij de benzinepompen en Zuwe Hofpoort 
worden dan ontlast. De gynaecologen die 
in het ziekenhuis werken, zouden Woerden 
kunnen helpen met het ontsluiten van de 
stad. Zij zijn opgeleid. Het is te hopen, 
dat zij ook niet vertrekken naar het St. 
Antonius. Opvallend is dat er veel meer 
ambulances met gillende sirene naar 
Utrecht rijden.
 
Wellicht maakt Woerden dan toch eens enige snelheid met het ontsluiten van de A12 aan de westelijke kant.
Aan de zuidzijde ligt de grens vlak over de A12 (talud A12 naast de Lage Kade, zoals vastgesteld in 1998).
Het wordt hoog tijd, dat iemand zich bekommert om de A12 en de gevolgen voor onze wijk. Woerden was “even” 
vergeten, dat de A12 op haar grondgebied lag. De gemeente Woerden heeft bijvoorbeeld geen protest aangetekend tegen 
de snelheidsverhoging naar 130 km/uur, zoals andere gemeentes rondom ons dat wel hebben gedaan. De Meern en Gouda 
hebben geluidswallen en waarschijnlijk een verkeersvisie. Woerden heeft wel wallen, maar die dateren uit de Romeinse tijd. 
De visie komt niet verder dan het uitzicht vanaf de kerk op het Kerkplein. Misschien kun je van daaruit Nieuwegein zien.

Aan de oostkant ligt de grens bij de Haanwijksekade. De kade hoort traditiegetrouw bij Harmelen (Polder Haanwijk 
met haar eigen gemaal). Aan de noordkant is de spoorlijn een duidelijke markering. We geven dan wel een stuk weg 
(Staatsliedenkwartier en een deel van Breeveld), maar dat moet maar.

Een aantal puntjes die aandacht behoeven:
• In de gemeentekaarten bestaat Waterrijk niet. Leuke huizen, maar als wijk geen bestaansrecht;
• Het industrieterrein Polanen staat los van “Snel”;
• Cattenbroek, als kloppend hart van de wijk, is van groot belang voor het cultureel erfgoed;
• De weg naar Steinhagen moet nodig worden verlegd. Dat kan als er visie is van Woerdenaren;
• De bewoners van de polders Breeveld en landeigenaren in Veldwijk moeten nog worden gehoord;
• Als directe buren hebben we een maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid naar de Sociale Werkvoorziening “Sterk 

Werk”. Wellicht een idee voor onze rijke “Waterrijkers”.

Ingezonden Stuk
Wick Vinkenburg



I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k

SnelPost
De straten in onze wijk.

In onze mooie wijk Snel & Polanen–Waterrijk treffen we ook een aantal kleinere wijkjes aan. 
Dat zijn wijkjes, waar de straatnamen een relatie met elkaar hebben. In zo’n buurtje vindt men 
dan straten met namen van bijv. gebergten, meren of eilanden. Ook van munten of schrijvers. Het is misschien wel aardig een 
aantal van deze namen eens wat nader te bekijken. Bij het bepalen ervan heeft de gemeente een paar zaken laten meespelen. 
De heer Cees Vermeulen liet mij weten, dat het belangrijk werd gevonden, dat de straatnamen een mooie klank zouden 
hebben en goed uitspreekbaar zouden zijn. Men wilde ook graag andere dan alleen maar bekende namen gebruiken.

Wanneer men door de Alpenstraat of door straten als het 
Bodenmeer loopt of fietst en naar de naambordjes kijkt, dan 
ziet men een bekende naam. Iedereen weet wat de Alpen zijn 
en men weet daarbij nauwkeurig te vertellen, dat de hoogste 
top de ruim 4800 mtr. hoge Mont Blanc is. Ook het Bodenmeer 
kennen we allemaal. Maar ik heb daarnaast het gevoel, dat 
niet voor iedereen alle geografische namen een bekende klank 
hebben. Ongetwijfeld weten de meesten, dat de Kaukasus het 
grensgebergte tussen Rusland en Azië is met de Elbroes als 
hoogste (5642 mtr.) bergtop van Europa. Maar weten we ook 
allemaal waar de Karpaten te vinden zijn? Dit is een gebergte, 
dat voor het grootste deel in Roemenië te vinden is met 
uitlopers naar enkele buurlanden. Van deze uitlopers is de Hoge 
Tatra in het grensgebied van Polen en Slowakije de bekendste. 
De hoogste toppen liggen iets boven de 2500 mtr. De Karpaten 
staan bekend als de streek, waar nog veel wolven, beren en 
lynxen voorkomen.                                                                              

Natuurlijk kunnen we allemaal het prachtige Waddeneiland Terschelling in de atlas aanwijzen. Vast en zeker hebben vele 
wijkbewoners het eiland bezocht en de oversteek vanuit Harlingen gemaakt. Ook Helgoland (in onze wijk hebben we de 
Helgolandkade) is een bekende naam. Het eiland ligt in de Duitse Bocht en staat bekend als ‘de Rode Rots’. Het behoort 
tot de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Maar we hebben ook nog een Anholtkade, een Berlengakade en een Vegakade. 
Waarschijnlijk weet niet iedereen, dat Anholt een eiland in het Kattegat is. Het ligt in het midden van dit water tussen 
Denemarken en Zweden. Berlenga vinden we aan de andere kant van Europa. Vlak voor de kust van Portugal. Het eiland is 
klein en het enige bewoonde van de groep Berlengas, waartoe het behoort. Vega is één van de vele kleine eilanden voor de 
kust van Noorwegen. U vindt het ongeveer 100 km te zuiden van de poolcirkel.

Ik ben steeds van mening geweest, dat Nova Zembla voor iedereen een bekende klank heeft. Onlangs merkte ik, dat dit toch 
niet zo schijnt te zijn. In onze wijk is de Nova Zemblakade er naar vernoemd. Het is het Russische eiland, waarop  Jacob 
van Heemskerk en Willem Barentszn. met hun schip gestrand zijn toen zij op zoek waren naar de noordelijke doorvaart 
naar Indië. In de, grotendeels van wrakhout gebouwde, hut, die Het Behouden Huijs werd genoemd, moesten zij zich in 
de poolwinter van 1596/97 tegen de ijzige kou en de hongerige ijsberen beschermen. Gelukkig heeft vrijwel iedereen het 
overleefd (Willem Barentszn. helaas niet) en zijn zij later levend in Nederland teruggekeerd.

Een volgende keer zal ik enkele andere namen in onze wijk belichten.
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Ingezonden Stuk
Cees de Jonge

Deze advertentie 
ruimte is te koop

Heeft u interesse, 
stuur een mail naar 
snelpostsenp@gmail.

com.

Foto: danfador (pixabay)
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WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR MET:
• 24-UURS ZORG, 7 DAGEN IN DE WEEK
• ZATERDAGSPREEKUUR OP AFSPRAAK VOOR ZIEKE DIEREN VAN 12.00 - 14.00 UUR
• WINKELAPOTHEEK NU OOK OP ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR
• DEPORT STICHTING AAP VOOR LEGE PRINT-CARTRIDGES
• GRATIS MASTERCLASSES (van dieren-EHBO tot senior-kat)

Makkelijk je buurt 
veilig houden? 

Doe mee aan de Whatsappgroep 
bij jou in de buurt. In onze wijk 
zijn er een groot aantal. 

Kijk op wabp.nl voor een actueel 
overzicht, of als je er een wil 
beginnen. In 
onze wijk zijn 
een groot aantal 
groepen actief.

Sluit je aan. 

Groen, blauw en 
grijs

Wat zijn de belangrijkste punten?

We wonen in de grootste wijk van Woerden. 
Met meer dan 8500 inwoners leven we samen 
en maken we de wijk. Een wijk waar veel 
gebeurt. Op 1 november hielden we een 
bijeenkomst waarop we wilden inventariseren, 
welke punten er leven in de wijk op het vlak 
van groenbeheer en water (groen en blauw), 
gecombineerd met verkeer (grijs).
Het was een drukke avond in Het Baken, met 
meer dan 50 aanwezigen. Daarmee was de 
zaal van Het Baken bijzonder goed gevuld. 
Bovendien was er een fl inke delegatie van de 
gemeente. Maar liefst twee wethouders, Tymon 
de Weger en onze kersverse wijkwethouder Ivo 
ten Hage, waren samen met onze wijkambtenaar Jacqueline Scheenstra en twee vakambtenaren aanwezig. Er was ruimte voor 
een goede discussie en veel interessante aandachtspunten werden door de aanwezigen naar voren gebracht. 

Grijs
Het was goed te merken dat deze onderwerpen leven in onze wijk. Veel ergernis is er over het hardrijden in Waterrijk, 
onder andere het Veluwemeer en andere straten. Op het Veluwemeer is de snelheid offi cieel beperkt tot 30 kilometer per 
uur. Maar toch wordt daar vaak te hard gereden en dat zorgt voor zeer veel gevaarlijke situaties. Ook zijn er de nodige 
parkeerproblemen in de wijk en  een aantal onlogische en daardoor gevaarlijke situaties voor fi etsers.

Groen
Ook het groenbeheer heeft de aandacht van de bewoners van onze wijk. Soms wordt er slordig gesnoeid en gemaaid. Op 
sommige plekken (zoals de Cattenbroekerdijk) zijn de bomen zo groot, dat de straatverlichting wordt afgeschermd. Sommige 
watergangen zijn behoorlijk ondiep, soms slechts 20 centimeter, en daardoor zijn ze als waterweg nauwelijks bruikbaar. Ook 
het water bij het Stormeer zit - ondanks dat het voor zwemactiviteiten wordt gebruikt - nog vol met bouwafval. Dat is een 
gevaarlijke situatie.

Ook de rommel op straat is een punt van aandacht. Rond het 
winkelcentrum in de richting van Minkema Stein is veel vuil 
te vinden. Dat wordt nu door bewoners opgeruimd, maar 
waarom wordt de schooljeugd hiervoor niet ingezet? Ook na 
de festiviteiten op het strand is het vaak een rommeltje. Een 
idee was om de organisatie te verplichten gebruik te maken 
van statiegeldbekers om zo de evenementen duurzamer 
te maken. De vraag is ook: waarom wordt er niet beter 
gehandhaafd, in Thailand vind je geen papiertje op straat.

Vervolg op 13 december
Op 13 december tijdens onze algemene wijkbijeenkomst 
om 20:00 uur  zullen we van de gemeente horen welke 
punten als eerste aangepakt kunnen gaan worden.
Een aantal punten zullen helaas langer op zich laten 
wachten. Uiteraard houden we vanuit het wijkplatform de 
gemeente op dit vlak in de gaten. Kijk op onze website 
www.snelenpolanenwaterrijk.nl voor alle informatie over 
deze bijeenkomst. De wijkbijeenkomst wordt gehouden in 
de Pretfabriek aan de Oostzee 8. 
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SnelPost
De Koffieochtend dankt Jumbo

Dinsdag 6 september j.l. konden de 
senioren uit onze wijk weer genieten van 
de eerste koffieochtend in het nieuwe 
seizoen. Bijna 60 personen waren om 
10.00 uur in Het Baken aanwezig. Zij 
konden zich weer met enthousiasme 
storten op het sjoelen, koersbal spelen, 
klaverjassen en andere spelletjes. Voor 
de organisatievrijwilligers was het 
buitengewoon prettig, dat er zoveel 
mensen gekomen waren. In de begroetingswoorden werd dit ook duidelijk gezegd. 

Tevens mocht verteld worden, dat er inmiddels een gesprek plaatsgevonden had 
met bedrijfsleider Jurgen Langerak van Jumbo. Daarbij is toegezegd, dat men ook 
dit seizoen de koffie, het koekje en over enige tijd de lunch met veel plezier gratis 
wil aanbieden.

Ook was het een goed gebaar van het bestuur, dat Mw. Dora van Dijk (de nieuwe 
penningmeester) deze ochtend aanwezig was.

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 
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Zet 29 november en 13 december in de agenda
Op 13 december houden we een wijkbijeenkomst. Op deze bijeenkomst 
zullen weer tal van onderwerpen de revue passeren. Een van de belangrijke 
onderwerpen op de agenda is het bespreken van de eerste resultaten van de 
bijeenkomst op 1 november over groen, blauw en grijs. En de uiteindelijke 
uitkomsten over de Snellerpoort-enquête. De wijkbijeenkomst van 13 december 
wordt gehouden in de Pretfabriek aan de Oostzee 8 en begint om 20:00 uur.

Dit is niet de enige bijeenkomst op korte termijn. Ook op 29 november komen 
we samen. We bespreken dan de resultaten van de enquête over Snellerpoort. 
Hiervoor maken we gebruik van kerkelijk centrum Het Baken. Ook deze 
bijeenkomst begint om 20:00 uur. 

Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

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

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

advertentiemogelijkheden contact op 
via het eerder genoemde mailadres.

Bezorging SnelPost
Mocht u problemen of suggesties 
hebben inzake de bezorging
van de SnelPost mail dit dan naar: 
snelpostsenp@gmail.com.
U ontvangt op korte termijn een reactie 
op uw bericht. 


