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Notulen Algemene Wijkvergadering Stichting Wijkplatform Snel 

& Polanen Waterrijk 
 

16 februari  2016 
De Pretfabriek 
Aanvang 20.00 uur 
 

Aanwezigen achter de tafel: 
Gerard van der Lit   Voorzitter 
Heidi den Hartigh   Secretaris 
Albert Snippe    Penningmeester 
Frank Everaardt    Communicatie en Social Media 
Jacqueline Scheenstra   Gem. Woerden 

 
1 - Opening en welkom door de voorzitter: 
de voorzitter heet iedereen welkom in de nieuwe locatie namelijk de Pretfabriek. 
Hij is verheugd om zoveel nieuwe gezichten te zien. Om die reden een korte 
voorstel rondje. In dat rondje vermeld hij dat Albert Snippe heeft aangegeven dat 
hij zijn functie neer wil leggen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om onder 
de aanwezige opvolging voor hem te zoeken. 
De wijkwethouder kan niet aanwezig zijn omdat hij elders verwacht werd. 
Vragen/opmerkingen kunnen aan Jacqueline worden doorgegeven. 
 
2 -  Vaststellen agenda: 
De agenda wordt vastgesteld. 
toevoeging aan het einde van de vergadering kan Marijn een rondleiding geven. 
 
3 -  Notulen van de vorige vergadering: 
Omdat de notuelen niet door iedereen geopend kon worden gaat de voorzitter 
even snel door de notulen heen. 
 
Naar aanleiding van: afvalinameling: is veel gedoe over geweest, onergronds 
containers verdwenen, nieuwe plastic bakken gekomen, veel politieke issues. 
Wijn en Bergen buurt is het meest benieuwd hoe dit probleem wordt opgelost. 
met de bewoners wordt momenteel gesproken. Er zijn ook 2 informatieavonden 
geweest met een minimale opkomst (ongeveer 6 mensen). 
In vorige notulen staat dat alle containers weggaan, een vraag is of dat ook geldt 
voor Waterrijk. De voorzitter legt uit dat er verschillende afvalstromen zijn en dat 
dit bepalend is voor de oplossing. Mochten er vragen over zijn dan is het goed 
om die vragen aan wethouder Stolk te stellen. 
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Er is een vraag of ten aanzien van het afval de juiste mensen op de juiste plek zit. 
De voorzitter geeft aan daar gelukkig niet over te gaan. Degene die momenteel 
ons aanspreekpunt daar in is is Pauline van Raay die recent haar functie heeft 
opgepakt en over haar is niet te klagen. 
Dat zaken beter kunnen in de communicatie met de gemeente is een feit maar 
dat moet van 2 kanten komen. Het wijkplatform wordt heel erg benaderd en 
verantwoordelijk gesteld voor verscheidene zaken. Die ze niet allemaal alleen op 
kunnen lossen daarvoor hebben ze ook de hulp nodig van de gemeente. 
Het hondenuitren beleid ligt bij de verantwoordelijke wethouder. JS - geeft aan 
dat het voorstel pas in maart komt en dat er een externe is aangenomen om voor 
dit probleem een oplossing te vinden. Een bewoner geeft aan dat hij eerder heeft 
aangegeven dat de ruimte bij Villa Berlage nog steeds beschikbaar is en dat het 
onwaarschijnlijk is dat die kavel verkocht gaat worden. JS neemt deze optie mee. 
Er zijn verder geen op-of-aanmerkingen over het verslag. 
 
4 - Actiepunten vanuit het verslag 
Komen verder in de agenda aan bod. 
 
5 - Mededelingen dagelijks bestuur 
Albert heeft aangegeven er mee te willen stoppen de voorzitter geeft aan dat het 
wijkplatform op zoek moet naar een andere penningmeester wellicht kennen de 
aanwezige iemand die dit graag zou willen doen. 
Daarnaast zijn we al langere tijd op zoek naar een redacteur wellicht kennen de 
aanwezige iemand.(vacature op hart van woerden.nl) actie HdH 
Frank geeft aan dat hij heel graag stukjes wil krijgen voor de website. Daarnaast 
geeft hij aan dat de snelpost er anders uit gaat zien in kleur. 
 
- Enquete 
Er zijn een aantal vragen gesteld waar ongeveer 80 reacties op zijn gekomen. 
De meeste zijn erg tevreden over de wijk, zien wel wat weinig politie, de bomen 
groeien niet, snel en polanen komt er wat groen betreft bekaaid af, wordt heel 
slecht onderhouden. Parkeren wordt aangegeven is een probleem, met name bij 
aflopende stoepen zodat mensen met een rolstoel of een kinderwagen niet 
genomen kunnen worden. De vraag komt of er sociale vraagstukken genoemd 
zijn. De voorzitter vermeld dat dit niet het geval is. De vorzitter legt uit dat dit een 
wijk is met een grote mate van zelfredzaamheid. Pakken zelf hun zaken op. Voor 
de ouderen is wel een grote mate van cohesie. Maar geeft wel aan dat de 
doelgroep die men wil bereiken wordt niet bereikt. Sommige zijn bekent de vraag 
is hoe dat aan te pakken. Een aanwezige geeft aan dat zij wel bij die mensen 
thuis komt en zij kan ze wel benaderen. Zij wil hierover met Albert Snippe in 
gesprek. JS vult aan dat dit ook zeker geldt voor jonge gezinnen die net in 
Woerden zijn komen wonen en te weining contact met de buurt heeft. 
De uitkomst wordt netjes gemaakt en op de site gepubliceerd. 
 
Wijkschouw: 
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Afgelopen zaterdag was de wijkschouw. Begonnen is bij de man met waterhoofd. 
Die doet het soms wel en soms niet dat heeft te maken met de waterplantjes die 
in het water terecht zijn gekomen door mensen die hun aquarium heeft geleegd 
in de sloot. 
Het fietspad langs de bussluis is een aparte constructie met name als je hem op 
de juiste wijze wil nemen. Daarbij kun je elkaar amper passeren en een hele rare 
bocht maken, praktisch haaks. Ook hulpdiensten hebben hier problemen mee, zij 
hebben een sleutel nodig om de weg in te kunnen. 
Er zijn veel wandelpadden met een soort van gravel (van een tennisbaan) dit 
verzakt sneller dan de bermen en veroorzaakt veel overlast. 
Verder nog langs de Cattenbroekerplas gegaan, men mist daar zowel 
vuilnisbakken en ook afvalbakken voor de hondenzakjes. De reis werd 
voortgezet richting het Veluwemeer. Er zijn veel klachten dat er te hard gereden 
wordt voor een 30 km straat. Hij kan niet als zodanig worden ingericht i.v.m. het 
bouwverkeer en mogen ook geen belemmeringen worden opgeworpen. Gijsbert 
Vaster, Albert en Gerard hebben oktober vorig jaar al de koppen bij elkaar 
gestoken om tot een oplossing te komen. Vandaag 16 feb. is in de projectgroep 
vergadering besloten om in mei belijning op het wegdek te plaatsen een rondje 
zal er waarschijnlijk niet komen omdat men bang is dat men dan een rondje gaan 
rijden. Wat natuurlijk niet kan omdat daar de ruimte niet voor is. Iemand geeft 
aan dat de snelheidsmeter een goed middel was. Een bewoner geeft aan het 
veelal de buurtbewoners zijn die zelf te hard rijden en doet het voorstel om 
flitsapp. te plaatsen. De voorzitter geeft aan dat dit niet mogelijk is om de weg 
ingericht moet worden als een 30 km weg en mag niet gehandhaafd worden. Dus 
moet gekeken worden naar alternatieve oplossingen. Zoals bv de sponsering van 
de poppen wat we al hebben gedaan. Er wordt een suggestie gedaan om bij de 
nieuwe bewoners een flyer in de bus te doen. En ander geeft aan dat het wellicht 
ook in de Snelpost kan want dan lezen ook bewoners dit hier al langer wonen. 
Op weg naar de fietser oversteekplaats naar de Minkema ging Frank onderuit 
dus die actie is gestaakt. Alle punten staan op een lijstje met vragen voor de 
wethouder. Er ontstond een discussie over het punt 
Steinhagenseweg/Amsterdamlaan. Iemand geeft aan dat de weginrichting hierin 
ook leidend moet zijn, zodat duidelijk is wie voorrang heeft. De voorzitter doet 
een voorstel hij gaat dit onderwerp met Gijsbert Valster bespreken.  
Omdat er een aantal mensen uit de politiek bij aanwezig waren is het zeker een 
succes geweest. In het najaar zal het nog een keer herhaalt worden in de 
stedenbuurt. 
 
Wijkfeest: 
Het is de bedoeling om een wijkfeest te organiseren….misschien... het is een 
ontzettend leuk idee maar er valt heel veel te regelen en dat kan het bestuur niet 
alleen. Wie wil hier een bijdrage aan leveren? Iemand geeft aan in de enquête 
hierop gereageerd te hebben maar er nog niets van gehoord te hebben, de 
voorzitter geeft aan dat dit klopt omdat dit nog volgt. De 28e mei is het de 
bedoeling om dit op de parkeerplaats te houden, met iets voor kinderen, 
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kraampjes voor de verenigingen, rommelmarkt, eten, drinken, muziek een 
podium waar men zich kan presenteren. Ontmoeten is het belangrijkste, borden 
met gevraagd en aangeboden en ideeën voor het wijkplatform. Iemand geeft aan 
dat dit niet handig is op een zaterdag dan is iedereen te druk met de kinderen en 
boodschappen halen. Waarom doe je het niet bij de plas? de voorzitter stelt voor 
om de datum nog een keer in heroverweging te nemen en dit vooral ook met de 
winkeliersvereniging te bespreken.  
 
Project Jolanda Verdoold: 
De voorzitter vraagt of er aanwezige zijn die een mail van Jolanda heeft 
ontvangen. Dat is niet het geval. Zij heeft een plan voor het ontmoeten van 
elkaar binnen de wijk. Zij heeft daartoe buurtbewoners uitgenodigd middels een 
mail en dat is niet helemaal goed gegaan. Aanstaande donderdag is hierover 
met partijen een vervolggesprek. 

 
 
11. Mededelingen vanuit de gemeente: 
Snellerpoort: 
JS praat namens de wethouder. Er wordt in het college een discussie gevoerd 
over hel al dan niet omleggen van de Steinhagenseweg die moet eerst gevoerd 
worden alvorens plannen te kunnen maken voor Snellerpoort. Er zal 
waarschijnlijk een informatie avond voor geregeld worden. Om te bekijken welke 
ideeën er leven bij de buurtbewoners. De vraag wordt gesteld of er gekeken 
wordt naar de verkeersstromen? JS neemt dit mee. Is de uitkomst van de vraag 
over dit onderwerp al bekent uit de enquête? Dit heeft te maken met wat als 
eerste zou moeten eerst de weg aanleggen of eerst Snellerpoort bouwen. In de 
enquête is de voorkeur om eerst de Steinhagenseweg om te leggen. Een 
bewoonster vraagt zich af of en welke koppeling er is tussen de inrichting van 
Snellerpoort en de Steinhagenseweg. JS geeft aan dat er een koppeling is 
tussen beide. In het college is er over gesproken waarin verschillende opties de 
revue hebben gepasseerd. Welke optie is nog niet duidelijk, belangrijk is daarbij 
om de inwoners daarin te betrekken dit is nog niet eerder gedaan en is belangrijk 
om niet alleen voor het draagvlak maar ook omdat er vaak goede ideeën naar 
voren komen. Men is daarnaast ook zoekende naar de uitvoerbaarheid van 
plannen. Iemand vult aan dat de Steinhagenseweg een onderdeel gaat worden 
van de verkeersvisie. JS vult aan dat openbare ruimte en verkeer hierin samen 
optrekken. Een visie hoeft nog niet uitgevoerd te worden want dat kan pas zodra 
een wijk is ingericht. Zij neemt graag de input mee naar de Gemeente. 
 
Monique geeft aan dat mensen best zelf met schets voorstellen de wethouder 
kunnen benaderen. Concreet er is nog veel onduidelijk, wel duidelijk is dat het 
leeft richting de gemeente worden vragen gesteld en houden het onderwerp op 
de agenda. 
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Recreatieplas: Onderhandelingen met een exploitant zit in volle gang en zal in 
april duidelijk worden. Dit jaar zal het tijdelijk strand nog van toepassing zijn. Het 
is wellicht een idee dat de onderneming na gunning in dit overleg iets van zijn 
plannen komt vertellen. 
 
Eiland IV eerste huizen mozaïek zijn opgeleverd. in maart wordt gestart met een 
loopstijger en steekt ongeveer 24 meter de plas in en wordt aan het einde van 
licht voorzien.  
 
Villa Berlage grond is aangekocht. Het is nog niet bekent wanneer men concreet 
gaan bouwen. 
 
Sociaal domein: 
problematiek op het sociale vlak worden door het gebiedsteam opgepakt. waar 
de gemeente regelmatig contact mee heeft.  
 
Er zijn daarnaast nog 15 vragen gesteld. JS heeft ze uitgezet en op nog niet alles 
een antwoord. 
De Heem, bij Veldwijk is een project met dakloze mensen met een psychische 
beperking. Er zijn in het begin een aantal incidenten geweest. Opvallend is dat er 
containers zijn bijgekomen. De vraag was of er nu ook meer incidenten zijn, dat 
is bij de gemeente niet bekent. Die vraag moet nog besproken worden met de 
wijkagent. Op de overige vragen volgt het antwoord nog. 
 
Vluchtelingen beleid, e.e.a. staat op de website. volgende maand wordt hierover 
het politieke debat gevoerd. 
 
 
7 - Mededelingen van de wijkagent:. kon helaas niet aanwezig zijn. 
Via de mail de volgende reacties: 
 
 
8 -  Activiteiten: 
Jongeren - geen bericht 
Senioren - geen bericht 
Digitale comm. - Frank geeft aan om vooral zo veel mogelijk input aan te leveren. 
Leuke foto's zijn ook welkom zeker ook omdat de Snelpost in kleur uitkomt. 
Met de beheerder van de whatsapp groep zal een interview plaatsvinden voor de 
snelpost. 
Verkeer en leefklimaat- geen bericht. 
 
 
 
9 -  Rondvraag: 
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Parkeerterrein bv bij Oostzee liggen veel rotzooi, een bewoner geeft aan dat hij 
tijdens het wandelen de rommel opruimt en vraagt zich af of er meer mensen zijn 
die hieraan mee willen doen. Want hij doet het nu is z'n eentje. JS geeft aan dat 
er een afvalambassadeur is in het centrum en die zoekt ook aanhang. 
Waarschijnlijk komt er binnenkort een mail voor een opschoondag dit is dan wel 
een eenmalige actie. 
Contactpersoon hiervoor is Frank.... 
Voor prikstokken stuur een mailtje naar Jacqueline dan kun je ze lenen. 
 
Jacqueline had begrepen dat Albert vanavond afscheid neemt en overhandigt 
hem een mooie bos bloemen voor Annie en een mand met lekkere 
streekproducten. Zij haalde daarbij herinneringen op van de 11 jaar die Albert 
aan het wijkplatform heeft besteed. Albert bedankt op zijn beurt Jac. voor al haar 
steun al die jaren. 
 
Volgende keer begint de vergadering  met een rondleiding door de pretfabriek. 
 
 
 
 
 
10 - Sluiting: 


