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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk

Dinsdag 13 december 2016, 20.00 uur in “De Pretfabriek”
Notulen
Voorzitter Gerard van der Lit heet iedereen welkom. Bestuurslid Heidi den
Hartigh is helaas afwezig. Penningmeester Dora van Dijk is afwezig, mogelijk is
zij nog bezig met het opruimen van de kerstlunch
- Notulen vorige wijkbijeenkomst
Penningmeester Dora van Dijk doet haar werk fantastisch, onder andere met de
kerstlunch en de Kinderkerstmarkt.
Inger van Dijk, jongerenwerker en werkt voor stichting Jeugdpunt en werkt in
opdracht van de gemeente. Ze zoekt binnen de gemeente de jongeren op.
Verder houdt ze zich bezig met preventie en voorlichting. Bijvoorbeeld social
mediavoorlichting aan groep 8. Jongerencoaching. Hier in de wijk is ze bezig
geweest met een groep die op verschillende plekken rondhing, Onder andere in
samenwerking met wijkagent Ruud Hageman. Als er echt iets gebeurd, dan
contact opnemen met de politie.
Boa’s houden zich ook bezig met de handhaving. Overlast jeugd is een taak van
de gemeente. Regie ligt bij de gemeente. Daar is iemand voor aangesteld, die
jeugdoverlast in zijn pakket heeft. Als het zware overlast is, dan gewoon de
politie bellen.
Inger: heb jij invloed? Soms heeft de jeugd niet altijd in de gaten dat ze overlast
geven. Gezellig, muziekje. Inger werkt meestal doordeweeks tot half elf, elf uur.
Inger heeft het gevoel dat het wel helpt. Probleem is dat de groepen veranderen.
Voorbeeld van een groep die minder ging blowen na de gesprekken en zich
meer ging richten op school.
Midden in de nacht is het niet zo’n goed idee om een gesprek te voeren en dan
is het maar de vraag hoe een gesprek overkomt. Beter beginnen overdag een
praatje maken. Begin niet direct over de overlast in een boze toon.
Het wijkplatform moet nog een nieuwe wijkschouw plannen
De boeienrij is teruggeplaatst.
Adopteren van een afvalbak: komt nog
Mozaïek op Eiland IV is bijna klaar. Daar komt in de Snelpost aandacht voor
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Villa
Berlage wordt 1

september 2017 opgeleverd.
Watervilla’s: er is er één bewoond en op 21 dec wordt de tweede bewoond.
Pad langs Harzstraat is verbeterd
Hondenuitrenveld: de gemeente gaat in gesprek met allerlei groeperingen.
Wijkplatform laat dit over aan de gemeente.
Koffieochtenden: vanmorgen was de kerstlunch. Daar waren bijna 80 mensen.
Jumbo Nap heeft het allemaal verzorgd. De mensen zijn blij dat het gebeurd.
Vooral vanwege het samenzijn. We hebben eerder aangekondigd dat het
wijkplatform ging stoppen met de Bingo. We moeten ons als wijkplatform ook
richten op andere groepen. Vanmorgen is iemand opgestaan die de zaalhuur
voor de bingo gaat betalen. Het is goed te zien dat dingen gestart worden en
verder opgepakt worden.
De Buitenbeterapp geeft een melding dat de gemeente niet is aangesloten, maar
de meldingen worden wel gewoon meegenomen
Terugblik afgelopen periode
Vanaf 30 augustus
We hebben een nieuwe wijkwethouder: Ivo Ten Hagen. Ivo gaat als wethouder,
de belangen van de wijk in het college behartigen. Ivo heeft Civiele
Cultuurtechniek gedaan, 12 jaar automatisering gedaan. Daarna verschillende
overheidsfuncties gehad. Gerard wenst hem veel succes in zijn functie.
Veluwemeer: daar hebben we een smiley opgehangen. Daar klopte weinig van.
Daarna zijn er kabels neergelegd. De metingen zijn nu bekend geworden. De
gemeente gaf eerder aan dat het er zwaar verkeer overheen moest en waardoor
er niets gedaan kon worden. De uitkomsten zijn nu bekend. Dat komt op de site.
15% rijdt harder dan 41 km/uur en een aantal zelfs boven de 70 km/uur. De
uitkomst is dat de gemiddelde snelheid te hoog ligt. Er wordt nu nagedacht over
oplossingen. Begin januari willen we in het appartementencomplex van het
Vierwoudstedenmeer een bijeenkomst organiseren voor het Veluwemeer met
Mark van Baren (verkeersdeskundige) een werkbare oplossing gaan vinden.
Wordt het Sneekermeer niet vergeten? Dat is wel als 30km-zone ingericht. De
urgentie zit bij het Veluwemeer. Het punt is dat het een 30km-weg is die niet als
zodanig is ingericht. Op het Sneekermeer is dat niet het geval. Ook op
Adenauerlaan wordt ook te hard gereden en dat is bestemmingsverkeer. We zijn
met z’n allen verantwoordelijk voor wat we doen. Dat wil niet zeggen dat we er
niets mee doen, maar nu geven we prioriteit voor het Veluwemeer. Signaal
Sneekermeer nemen we mee. Wellicht lussen nog eens op een andere plaats
neerleggen. Dan kunnen we gaan kijken wat we er mee kunnen gaan doen.
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Steinhagenseweg:
het

meeste verkeer is verkeer uit de wijk, vertelde
wijkwethouder Tymon de Weger op een eerdere bijeenkomst. Daarom doet het
wijkplatform onderzoek naar het verkeer op deze weg.
Verkeersvisie: gaan we opnieuw mee aan de slag. Dat willen we ook graag delen
met de wijk met de site
Het platform heeft de maquette van de wijk gered en naar Het Baken gebracht.
Heidi is druk met het speelplan. Fleur van de Bogaard gaat dat overnemen.
Heidi is ook druk met de inrichting van de recreatieplas.
Kinderkerstmarkt was een succes, zelfs een iets te groot succes. We hadden iets
te weinig spullen. We willen het volgende jaar opnieuw organiseren en willen
graag hulp.
Punten 4 okt (groen,grijs, blauw gemeente)
De gemeente heeft alles gerubriceerd. Dat willen we nog eerst even verifiëren.
Rubriceren naar wat snel opgelost wil worden, niet opgelost kan worden of
langer duurt.
Jeugd Inger van Dijk
Een groep jongeren wilden langskomen om te praten over een hangplek, maar
ze worden overal weggestuurd. Deze vraag kwam erg laat, de volgende keer
zetten we het op de agenda. Een echte plaats: Kallameer (daar zijn ze niet mee
tevreden, weinig beschutting en veel last met de buren). Bij de Boekentuin en bij
Veldwijk. Dat moet nog verder worden voorbereid.
Politie wijkagent Ruud Hageman
Qua criminaliteit valt het mee. Vanaf 1 jan, High Impact Crime (geweld, woning
inbraakt, fietsdiefstal) Woninginbraak: 9 met braak, insluipingen 3. Auto en
bedrijfsinbraak, 54 inbraken, woonwijk 26, bedrijventerrein 28. Fiets- en
bromfietsdiefstal (2 bromfietsen, 29 fietsen) 7 uit fietsenstalling Station Zuid. 16
bij Carpool plaats, 6 in de woonwijk. Wat voor functie heeft een aangifte. Als u
geen aangifte doet, kan de politie er niet voor zorgen dat de fiets als hij
teruggevonden wordt, terugbezorgd wordt. Het is ook van belang voor de
gemeente om te weten hoe groot het probleem is.
Geweldincidenten: 10 eenvoudige en 1 zware.
Diefstallen uit auto’s op het terrein van een VVE. Bij het Sneekermeer is drie
keer een BMW leeggehaald. Daar zou men graag een terugkoppeling op hebben.
Of de VVE van zo’n geval door de politie ingelicht kunnen worden. De politie
maakt geen onderscheid tussen prive en eigen terrein.
Op de Forintdreef wordt veel geracet door scooters, een aandachtspunt voor de
politie.
Veel fietsers rijden zonder licht. Ze worden niet gezien. Is daar iets aan te doen.
De controles zijn net opgevoerd. We zijn beperkt met het aantal personeelsleden.
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Toevallig
vorige week

twee ochtenden gecontroleerd bij Veldwijk. Zonder licht
krijg je direct een boete.
Steinhagenseweg: 2014, 3 alleen schade, 1 met letsel. 2015 18, met letsel 7,
2016 (totaal 9_ dec, alleen 4. (stats checken).
Zwerfvuilambassadeurs, dat is een website van gemeente Montfoort/Oudewater,
maar Woerden participeert daar ook in. Het is van een dame uit Montfoort. Is er
iemand die dat project wil oppakken. Wat willen we bereiken? Dat het schoner
wordt. Een mevrouw geeft aan dat ze regelmatig bij het wandelen Veldwijk
opruimt. We zoeken iemand die het wil oppakken in de wijk. Er zijn meer mensen
die bezig zijn met zwerfvuil en dit wil coördineren namens het wijkplatform.
Er is veel lawaai van de A12 vanwege de verhoging naar 130 km/uur. Het levert
meer lawaai op en fijnstof op. Zou het een optie zijn om aan de gemeente te
vragen of daar onderzoek naar te doen. Meten is weten. Wethouder: er is al een
actie samen met Gouda en Bodegraven al een actie richting naar de
Rijksoverheid. De vraag is of metingen door Woerden indruk maakt bij de
gemeente. Dit loopt eigenlijk al.
Wordt Woerden meegenomen bij de nieuwe geluidswal bij Harmelen. Nee, dat
wordt niet doorgetrokken. Langs de recreatieplas staan bomen die groter groeien
en dan bescherming kunnen gaan geven.
Aanbieden rapport Snellerpoort
Het rapport is gemaakt met zo’n 550 deelnemers. Een geweldig resultaat. Het
rapport is gratis voor de gemeente, maar niet voor niets. Wethouder: dit is een
cadeautje waar een groot aantal mensen veel tijd in hebben gestopt. Sommige
oplossingen overschrijden de oplossingen die we hebben in dit gebied, zoals
bijvoorbeeld de Oostelijke randweg.
Is Steinhagenseweg/Oostelijke Randweg onderdeel van Snellerpoort of deel van
een groter geheel. In de oorspronkelijke Verkeersvisie was het niet goed
benieuwd. Oostelijke Randweg is te groot voor Snellerpoort, maar past wel in
Verkeersvisie. We gaan ons best doen om recht te doen aan de meningen van
de mensen.
Veel dank van de mensen. Is het een deel van Snellerpoort, ja het is
onlosmakelijk. Oostelijke randweg is onderdeel van het bestemmingsplan van
2010. Er is een probleem, maar die weg maakte een onderdeel van het plan
Snellerpoort. De vraag is of het bestemmingsplan aangepast gaan worden. Het
zal in een commissievergadering besproken worden en daar zal het wijkplatform
inspreken en de punten meenemen.
De Oostelijke randweg zou door de provincie aangelegd worden en die ligt dwars.
Op het moment dat er zo’n plan komt van buiten en dan ga je als gemeente
kijken of je mee wil werken. De gemeente vond het destijds als een serieuze
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oplossing.
We hebben

het daarom proberen mogelijk te maken in
bestemmingsplannen. De provincie vond de aantasting van natuur en landelijk
gebied te groot. Daardoor had het geen prioriteit meer van de provincie. Aan
Oost en West kant zijn wegen op losse schroeven komen te staan. Door veel
mensen wordt het gezien als oplossing, maar als we de middelen niet hebben
dan moeten we de second best oplossing vinden. De wethouder raadt aan om
eens met de Statenleden te gaan praten.
Toelichting op het rapport geven en het vervolgproces
Rondvraag: Verschraling winkelaanbod: Het winkelcentrum is heel dynamisch.
We vinden het voor de leefbaarheid dat er voldoende winkels zijn. We zijn er niet
proactief mee bezig, maar misschien ook bijzondere aandacht voor het PostNLpunt.
22:00 Einde
Actiepunten
- Zwerfvuil
- Bijeenkomst Veluwemeer
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