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Altijd wat in de wijk, zeker als ze de  
ondergrondse containers weg gaan halen

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 8 december 2015 naar snelpostsenp@gmail.com

Gerard van der Lit,  
voorzitter wijkplatform  
Snel & Polanen-Waterrijk

Voorwoord van de voorzitter

Er is een bekend gezegde: “Er is altijd 
wel wat”. Ook in onze mooie wijk. Een 
korte bloemlezing van wat er de afge-
lopen periode zoal voorbij gekomen is 
bij het platform: Verkeer dat te hard 
rijdt. Auto’s die verkeerd geparkeerd 
staan. Bomen en ander groen die niet 
willen groeien of juist te hard groeit. 
Blauwalg in de natuurplas. Te ondiepe 
sloten waardoor de recreatieplas niet 
bereikbaar is. Een Dancefeest met ge-
vreesde overlast. Wel of geen eigen 
plantenbakken op de stoep plaatsen. 
De Steinhagenseweg, en moet die nu 
wel of niet omgelegd worden. Of fiet-
sers nu wel of niet tegen de rijrichting 
mogen fietsen bij het winkelcentrum. 
De verdere ontwikkeling van de recre-
atieplas. Hoe organiseren we de socia-
le cohesie in de wijken en is dit wel 
nodig is. Waar en hoe organiseren we 
leuke speelveldjes voor de jeugd. De 
jongeren die met mooi weer voor 
“overlast” zorgen. Wat is dan overlast 
en hoe dat op te lossen. Waar de hon-
den-uitren-plaatsen met hek nu wel of 
niet gewenst zijn. Hoe gaan we onge-
lukken voorkomen met het langzaam-
verkeer op het fietspad langs de 
Steinhagenseweg. En ten slotte,  

het weghalen van ondergrondse 
afvalcontainers.

Vooral het eventueel weghalen van de 
ondergrondse containers in de wijk 
leidde tot heel veel ongenoegen. De 
door ons gemaakte enquête is massaal 
ingevuld. Zo’n 500 reacties. De uit-
komst was duidelijk: 93% wil de on-
dergrondse containers behouden. We 
hebben tijdens de commissie ruimte 
ingesproken om dit onder de aandacht 
te brengen. Onze secretaris Heidi den 
Hartigh heeft daar een vlammend be-
toog gehouden voor het behoud van 
de ondergrondse containers in de hele 
wijk. Een heel duidelijk signaal, zou je 
denken. Iets waar de politiek niet om-
heen zou kunnen. De wethouder is he-
laas nog steeds niet overtuigd dat de 
ondergrondse containers moeten blij-
ven. Inmiddels hebben 54 mensen uit 
de Wijn- en Bergenbuurt een bezwaar-
schrift ingediend. Wij zijn erg be-
nieuwd naar de uitspraak van de be-
zwarencommissie. Ondertussen heeft 
de Raad al wel ingestemd met het 
raadsvoorstel. Gelukkig heeft onze ac-
tie de politiek aan het denken gezet. 
Er is namelijk een motie aangenomen 
waarin staat dat de wethouder per ge-
val moet bepalen of de ondergrondse 
containers wel of niet kunnen blijven. 
Dat is een (mager) winstpuntje. Mager, 
want 500 reacties uit één wijk waarvan 
93% aangeeft dat de ondergrondse 
containers moeten blijven feitelijk ne-
geren zegt veel.  Uiteindelijk is er nu 
dus besloten dat de ondergrondse 
containers weggehaald worden, tenzij 
de wethouder overtuigd kan worden 
dat het anders moet. Het wijkplatform 
zal daar scherp op toezien en in parti-
ciperen. Het nieuwe systeem wordt in 

Ondanks dat u een NEE-NEE sticker 
heeft krijgt u wel de ongeadres-
seerde Snelpost in de bus. Hoe zit 
dat nu? Dit is een vraag die onze 
bezorgers wel eens krijgen. Het 
wijkplatform Snel & Polanen-
Waterrijk is opgericht op initiatief 
van de gemeente. De gemeente wil 
dat alle burgers in een bepaalde 
wijk geïnformeerd worden over 
wat er speelt binnen die wijk. Op 
basis daarvan heeft de gemeente 
besloten dat de Snelpost in de wijk 
Snel & Polanen-Waterrijk daarom 
wel bezorgd mag worden, ook als 
er een zogenaamde NEE-NEE stic-
ker op de brievenbus zit. De 
Snelpost wordt 4 maal per jaar bij 
u bezorgd.. We hopen dat u er be-
grip voor op kunt brengen dat we 
iedereen toch willen informeren 
over wat er speelt in uw wijk. 
Indien u echt principiële bezwaren 
heeft tegen de bezorging van de 
Snelpost kunt u dat melden via  
het contactformulier onze site.  
We zullen er dan alles aan doen 
om bezorging in de toekomst te 
voorkomen. 

NEE-NEE sticker en toch 
een Snelpost in de bus?

2017 ingevoerd. Tegen die tijd zijn er 
ook weer nieuwe gemeenteraadsver-
kiezingen. Meestal wordt er dan een 
stuk beter naar de burger geluisterd.  

Kijk voor de volledige uitslag van de 
enquête en alle andere stukken over 
het afvalbeleid op onze site,  
www.snelenpolanenwaterrijk.nl
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Gezocht, redacteur voor de Snelpost

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt de  
redactie van de Snelpost op zich te nemen.  
De taak van de redacteur is het verzamelen en  
bewerken van ingekomen artikelen en advertenties. 
Ben jij iemand die het leuk vindt dit te doen,  
dan zijn wij op zoek naar jou. Meldt je aan bij  
de secretaris via heididenhartigh@gmail.com  
of via info@snelenpolanenwaterrijk.nl 

We kijken uit naar je reactie.

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 
 Dinsdag 15 december
  
  De algemene wijkavond vindt  

plaats in de het zalencentrum  
van “Het Baken”. 

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur

 Dinsdag 27 oktober
 Dinsdag 10 november
 Dinsdag 24 november
 Dinsdag 8 december
   
  De koffieochtenden worden  

gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken” 

de koffieochtenden en de lunch worden aangeboden  
door Jumbo

Bingo voor senioren op donderdagmiddag van  
14.00 - 16.00 uur

 Donderdag 22 oktober
 Donderdag 19 november

  De bingomiddagen worden  
gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken”

Aanleveren kopij SnelPost

 8 december

  Laatste datum voor het aanleveren  
van kopij.  

Activiteiten agenda 2015 I-pgb voor zorg of  
ondersteuning
Hulp en ondersteuning via één loket en één budget

Afgelopen zomer heeft het jongerenopbouwwerk het  
vrij druk gehad in Snel & Polanen en Waterrijk. Er waren 
een aantal plekken waar overlastmeldingen vandaan 
kwamen; o.a. de Boekentuin, Regenboogschool en 
Sneekermeer. De laatste speelde eigenlijk alleen bij mooi 
weer. Met de jongeren is (in samenspraak met de politie) 
afgesproken dat zij er tot ongeveer 9 uur mogen zijn en 
het netjes achter laten. Na het maken van die afspraken 
is er geen melding meer gekomen. De andere plekken 
zijn nog steeds onder mijn aandacht. Door gesprekken 
te voeren met bewoners en jongeren breng ik het pro-
bleem in kaart en ga ik samen met jongeren, bewoners, 
gemeente en/ of politie zoeken naar een goede aanpak.
 
Verder heb ik mij namens een actieve buurtbewoner  
bezig gehouden met een wens die ik eerder ook in het 
Wijkplatform hoorde; een natuurlijk speelterrein/ trap-
veldje. Het verzoek om een natuurlijke speelruimte is 
neergelegd bij de werkgroep openbare ruimte van de  
gemeente. Zij gaan kijken wat er mogelijk is in Snel en 
Polanen. Het advies aan de bewoners is voor nu; maak 
gebruik van de ruimte die er nu is. Vanuit de gemeente 
wordt hier geen probleem in gezien. Echter; zij gaat de 
braakliggende stukken niet aanpakken of geschikt ma-
ken voor spelen. Als bewoners daar iets mee willen, kun-
nen ze dat het beste samen oppakken en wellicht kun-
nen de kinderen hier zelf ook een rol in spelen.
 
Ik wil jullie bij deze attenderen op een buurtinitiatief  
in Harmelen: Geef Harmelense Jeugd de Ruimte.  
http://www.ghjr.nl/
Wellicht is voor zoiets in Snel & Polanen/ Waterrijk ook 
draagvlak te creëren en op te zetten?
 
Ook heb ik een aantal keren een bezoek gebracht aan de 
plas, er is een strandje dat door veel jongeren gebruikt 
wordt (naast het hondenstrand). Zij hadden de wens 
daar legaal te mogen zitten. Ik heb deze wens neerge-
legd bij de gemeente, maar dat deel van de plas is na-
tuurgebied en niet geschikt voor recreatie helaas.
 
Last but not least heb ik contact met een groep van 
12 enthousiaste tieners bij La Fontaineplein, zij willen 
heel graag het plein opknappen voor meer speelplezier. 
Hiervoor is wel een en ander nodig vanuit de buurt en of 
het winkelcentrum, de gemeente heeft het plein nog niet 
op de nominatie staan voor onderhoud. Ideeën, hulp en 
financiering is welkom!
 
overlast maar geen politie nodig? Schakel het jongeren-
opbouwwerk in: ivd@jeugd-punt.nl
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Koffieochtend voor senioren  
weer van start gegaan

Opvang Syrische 
vluchtelingen in 
Snellerpoort

De koffieochtenden voor senioren zijn een groot succes. Op de dins-
dagmorgen organiseert het wijkplatform tijdens deze bijeenkomsten 
diverse activiteiten voor de senioren. Het doel is naast lekker bezig 
zijn, ook vooral gezelligheid. Op 13 oktober is er een speciale 
“Snertochtend” gepland.

miep dekker en albert Snippe, de drijvende krachten achter 
de ouderenochtenden

diverse activiteiten zoals …..bowls,  
sjoelen, kaarten en wenskaarten maken. 

Deze ochtend staat in het teken van 
de koeienmarkt. Er zal dan 
Erwtensoep geserveerd worden. Dit 
is mogelijk gemaakt door de familie 
Nap van de Jumbo gevestigd in ons 
winkelcentrum in de wijk. Tijdens de 
koffieochtenden op 15 en 29 sep-
tember kunt u zich opgeven voor de-
ze lunch met erwtensoep. Dit om de 
hoeveelheid erwtensoep te bepalen. 

Voor de koffieochtenden hoeft u zich 
niet aan te melden om deel te nemen 
aan de ochtend, dat is geheel vrijblij-
vend. Kom gerust eens langs. Vindt u 
het niets, even goede vrienden, maar 
u heeft niets te verliezen. 

We zien u graag op dinsdag 13 okto-
ber vanaf 10 uur in “Het Baken” te-
genover het winkelcentrum. 

De afgelopen periode zijn er 130 
vluchtelingen uit Syrië tijdelijk opge-
vangen in de sporthal Snellerpoort. 
Hier is veel over gesproken en ge-
schreven. Het waren vooral gezinnen 
met kinderen vanuit Syrië die nu op-
gevangen worden. In totaal zijn deze 
mensen 2 maal 72 uur hier opgevan-
gen. Van de vluchtelingen hebben we 
vrijwel geen overlast gehad. Wel van 
een groep jongeren die de 
Snellerpoort met vuurwerkbommen 
bestormt hebben. Dit heeft tot veel 
onrust geleid onder de vluchtelin-
gen. Een dramatische gebeurtenis. 
Wij hebben als bestuur onze afschuw 
hierover uitgesproken. Prima als je 
het er ergens niet mee eens bent, 
maar doe dit wel via het gesprek.  
Zo doen we dat in Nederland, in  
tegenstelling tot bijvoorbeeld Syrië. 

Veel mensen hebben zich voor en na 
het incident aangemeld om te helpen 
en spullen te brengen. Er was vol-
doende begeleiding voor deze men-
sen. De gemeente heeft iedereen goed 
op de hoogte gehouden. Er was zelfs 
op www.woerden.nl een liveblog 
waarop alle informatie beschikbaar is. 

Hier kon iedereen het wel en wee 
van de opvang volgen.. Daarnaast is 
een uitgebreide vraag- en antwoord-
lijst opgesteld. Deze is te vinden  
op www.woerden.nl/vluchtelingen. 
Ook wij houden u via onze website 
www.snelenpolanenwaterrijk.nl 
steeds actueel op de hoogte.  
Zo gauw er nieuws is kunt u het ook 
daar lezen. Check regelmatig onze 
site. Ook voor andere nieuwswaar-
dige feiten.
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* advertentie *

Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost  

verschijnt in december 2015
De sluitingsdatum voor kopij  

8 december 2015

Verkeerssituaties uit de wijk
Hierbij wat uitleg betreffende enkele verkeerssituaties uit de wijk. 

Dit n.a.v. diverse vragen cq klachten van wijkbewoners.

Parkeren voor een inrit
Regelmatig word er voor een inrit 
geparkeerd. Dit is echter NIET  
toegestaan. Buiten het feit dat het 
zeer vervelend is voor personen 
die gebruik moeten maken van  
deze inrit. Zelfs de gebruiker/ 
eigenaar mag niet voor zijn inrit 
parkeren.

Scooters en fietsers op het 
voetpad rond de plas
Dit voetpad is bedoeld voor recre-
atieve doeleinden, zoals wandelen 
en hardlopen. Het woord voetpad 
zegt al voldoende, dus je mag er 
niet rijden op een fiets en/of scoo-
ter. Fietsers en bestuurders van 
scooters die van Woerden naar 
Harmelen willen rijden moeten  
gebruik maken van de Zeeweg.  
Je kan/mag dus niet vanaf het 

De leukste 
kinderopvang 
in de buurt!
Kinderdagverblijf, peutergroep, 
buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang.

Kijk op www.kmnkindenco.nl voor een locatie bij u in de buurt!

Veluwemeer richting Harmelen  
rijden. Daarom zal je even om 
moeten via de Cattenbroekerdijk. 
Laten wij de wandelaars en de 
hardlopers dus niet voor de voe-
ten rijden. 

Snelheid 30-km zone
Zoals jullie weten is er in Snel & 
Polanen en Waterrijk een 30 km-
zone van kracht. De gemeente 
heeft dat bepaalt en moet deze 
wegen ook als zodanig inrichten. 
Dwz dat de inrichting dusdanig 
moet zijn dat er niet harder gere-
den kan worden dan 30 km/uur. 
Als de inrichting van deze wegen 
niet afdoende zijn mag/kan de  
politie daar niet handhaven.  
Wij als politie mogen dan ook geen 
bekeuringen uitschrijven voor de 
snelheid. 
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* advertentie *

Wij staan iedere dinsdag met onze verkoopwagen bij winkelcentrum 
Snel en Polanen, van 8.00-17.00 uur | www.puur- agf.nl

‘Verse groenten en fruit, 
   wekelijks bij u in de buurt’.

Verkeerssituaties uit de wijk
Hierbij wat uitleg betreffende enkele verkeerssituaties uit de wijk. 

Dit n.a.v. diverse vragen cq klachten van wijkbewoners.

Verplichte rijrichting winkel-
centrum la Fontaineplein
Sinds kort is er een verplichte rij-
richting op het La Fontaineplein 
van kracht. Een veel gestelde 
vraag is of dat ook voor fietsers 
geldt. Als je naar de betekenis van 
het bord (verplichte rijrichting) 
kijkt moeten fietsers zich hier ook 
aan houden. Echter in soortgelijke 
situaties zijn (brom)fietsers vaak 
uitgesloten middels een onder-
bord. Blijkens informatie bij de 
gemeente is men echter vergeten 
dit onderbord te bevestigen. Dit 
zullen ze waarschijnlijk alsnog 
gaan doen. 

Ik heb ook geconstateerd dat bij 
het doorgangetje op het fietspad 
tussen de Steinhagenseweg en het 
La Fontaineplein (net naast de pin-
automaat van de Rabobank) hele-
maal geen bord staat aangaande 
de verplichte rijrichting. Juridisch 
kan je de (brom)fietsers dus niets 
maken die tegen het verkeer in  
rijden. Hou hier rekening mee.

met vriendelijk groet.
ruud Hageman
Wijkagent Woerden-oost
mail: ruud.hageman@politie.nl 
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Prettig
zelfstandig

wonen
Zorgt voor betrouwbare ondersteuning

 van ouderen en mantelzorgers. 
Bel voor een gratis kennismaking    

L.Pauw 06-2927 0038  of 
www.senioren-assistent.nl

U wilt toch ook thuiskomen in een schoon huis
Neem contact op met

Liesbeth Pauw, 06 -29270038

Voor een gescreende en betrouwbare hulp
www.tophuishoudelijkehulp.nl

Schoon 
terwijl u 

werkt!

Oud papier-actie 

basisscholen
Eens per twee weken, op zaterdag,  
rijden ouders van leerlingen van de 
Margrietschool en de Regenboog 
met aanhangwagens door de wijk 
om uw oud papier op te halen.  
Dat is goed voor het milieu en 
goed voor deze scholen. Het opha-
len van oud papier is na de ouder-
bijdrage de belangrijkste bron  
van inkomsten voor de 
Ouderverenigingen. De opbrengst 
komt dus ten goede aan de activi-
teiten voor de kinderen.

Waar wordt het oud papier  
opgehaald?
   Wooneiland, inclusief 

Cattenbroekerdijk;
   De Straten achter de Steinhagense-

weg t/m de Linschoterweg dus  
de hoofdstedenwijk en de straten 
direct daarachter;

   Florijn.

We hopen dat u de moeite wilt  
nemen om uw oud papier eens in 
de twee weken op zaterdag voor 
9.00 uur buiten te zetten. 
Helaas hebben we niet genoeg 
mankracht om het papier in de ge-
hele wijk op te halen. Indien u niet 
in een gedeelte van de wijk woont 
waar het papier wordt opgehaald, 
verzoeken wij u vriendelijk om het 
papier zelf naar de container te 
brengen. De container staat op de 
aangegeven zaterdagen tussen 
9.00 en 11.30 op het schoolplein 
van de Margrietschool.

De ophaaldata voor 2015:
31-10, 21-11, 12-12

De ophaaldata voor 2016:
09-01, 30-01, 20-02, 12-03, 02-04, 
23-04, 21-05, 11-06, 02-07, 27-08, 
17-09, 08-10, 29-10, 19-11, 10-12

Namens de oudervereniging van  
de Regenboog en de ouderraad van 
de Margrietschool dank voor uw 
medewerking.
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Kerstwandeling
Zelf in de zomer hadden mensen het 
er nog over: de kerstwandeling van 
afgelopen winter in Snel & Polanen 
en Waterrijk...
Het was ook een groot succes. Een 
paar honderd mensen liepen langs 
de verschillende scènes uit het kerst-
verhaal die werden nagespeeld door 
jong en oud, gelovig en niet-gelovig, 
mens en dier. Het was ook mooi dat 
er verschillende organisaties en in-
stellingen meewerkten.
Dit bijzondere verhaal komt gelukkig 
elk jaar terug. En ook dit jaar willen 
we een kerstwandeling organiseren.

Wil je meedoen, meehelpen, mee  
organiseren, etc. Laat dat dan weten 
door een mail te sturen aan:  
info.hetbakenwoerden@gmail.com
Wat kun je doen? Je kunt een rol spe-
len (Maria, Jozef, heders, soldaten, 
engelen, etc.), je kunt je huis of tuin 
beschikbaar stellen voor een scène, 
je kunt meehelpen in de coördinatie 
en organisatie, je kunt verkeersrege-
laar worden, en ga zo maar door.

We hopen dat er net als vorig jaar 
weer heel veel verschillende mensen 
betrokken zullen zijn!

Beste inwoners van Snel & 
Polanen en Waterrijk. Deze 
maand stop ik met werken voor 
Het Baken. Ik heb er drie jaar 
met veel plezier gewerkt. In de 
afgelopen drie jaar heb ik ge-
probeerd om met de mensen 
van Het Baken aanwezig te zijn 
in de wijk. Op een positieve 
manier, zonder iets terug te 
verwachten. Ik geloof dat bezig 
zijn met God en geloof niet al-
leen weggelegd is voor mensen 
die naar de kerk gaan of zich-
zelf christen noemen. In de af-
gelopen jaren heb ik bij veel 
mensen die buiten die catego-
rieën vielen geproefd dat ook 
zij verlangen naar ‘meer’. Het 
gevoel dat ‘er meer moet zijn’ 
delen de meesten van ons en 
daarmee hebben we in de basis 
hetzelfde vertrekpunt. 
Ik kijk terug op een goede tijd 
met mooie contacten. 

Hoogtepunten waren voor mij 
de kerstwandeling van afgelo-
pen jaar, de contacten die 
voortvloeiden uit de wijktuin 
en de mooie momenten in de 
samenkomsten op zondagmor-
gen in Het Baken. De kerstwan-
deling is wel een heel goed 
voorbeeld van hoe we met zijn 
allen iets moois met een diepe-
re betekenis kunnen neerzet-
ten. Laten we dat vaker doen!

ik bedank jullie voor jullie 
openheid en betrokkenheid.  
Het ga jullie goed!

Ferdinand Verboom
Kerkelijk werker voor  
Het Baken
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkagenda Wijkplatform S&P Wijkplatform Snel & Polanen vergadering  
is op dinsdagavond 15 december 2015 vanaf 20.00 uur in het kerkelijk  
centrum “Het Baken”. Kijk voor de agenda  van de wijkbijeenkomst op  
onze site. U bent van harte welkom.

Oproep plaatsen?
Mail dit dan met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar:  
snelpostsenp@gmail.com. De redactie bepaalt of uw oproep geplaatst wordt. 
Plaatsing hangt mede af van het aantal ontvangen oproepjes waarbij als  
maximum 4 oproepjes per editie wordt aangehouden. Als uw oproep geplaatst 
wordt ontvangt u van ons een mail- of telefoon bericht. 
 
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.  

Redactie SnelPoSt

* advertentie * Stichting Wijkplatform 
Snel & Polanen

Klachtenlijn Woerden
Beheer en onderhoud openbare ruimte

Heeft u klachten in de wijk
belt u dan: 0348 - 43 09 66 
van 8.00-12.00 uur en  
13.00-16.00 uur.
De klacht wordt  
geregistreerd en in  
principe binnen een week verholpen.

BESTUUR:

Vz.:  Gerard van der Lit
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secr.: Heidi den Hartigh
snelpostsenp@gmail.com 

Penn.m.:  Albert Snippe

Notuliste: Jopie van der Werf

Communicatie: Frank Everaardt

Frans Gottmer

WERKGROEPEN

Verkeer & LeefkLimaat
Ko Baas
Albert Snippe
Vacant
 
WerkgroeP aCtiViteiteN Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

WerkgroeP aCtiViteiteN SeNioreN
Cathy Companje 
Miep Dekker
Adrie Dekker
Ineke Vos
Henk Dekker
Cees de Jonge
  
PUBliciTEiT

redaCtie: 
Thijs Broekhuizen 
Jorg Huizinga 
Sjaco Dhondt 

Lay-out / aCquiSitie:
SjacoDesign | Sjaco Dhondt
Grafische Vormgeving & Druk
Tel.: 06 - 12 32 16 71
E-mail: sjacodesign@gmail.com 

redaCtie SNeLPoSt: 
E-mail: snelpostsenp@gmail.com


