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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk  
  

Woensdag 8 november 2017,  20.00 uur in “Het 

Baken”  

  

Agenda:  

  
1. Opening en welkom door de voorzitter  

 
Penningmeester Dora van Dijk laat zich verexcuseren, ze is druk met 

het maken van de financiële verslaglegging van het wijkplatform 

Het platform heeft het financieel netjes gedaan. Het is binnen budget 

gebleven. Het geld is onder andere bedoeld om mensen in de wijk 

samen te brengen, de zogenaamde sociale cohesie. Als er mensen zijn 

met plannen, laat het ons weten. Dan gaat het wijkplatform die 

activiteiten ondersturen 
  

2. Vaststellen agenda  
 

De agenda wordt vastgesteld 

  
3. Mededelingen Dagelijks bestuur  

 

De financiële mededelingen zijn reeds bij het vorige punt vastgesteld 

 
4. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd  

 

De uitgebreide notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

5. Deel 1 (algemeen) 
 

a Kinderkerstmarkt 16 december 

Het is het tweede jaar op rij. Wij hopen dat het net zo succesvol 

als vorig jaar wordt. Eerder waren de vogelhuisjes erg 

succesvol. Nu gaan de kinderen vliegtuigjes bouwen. Het 

platform moet de sjoelclub nog uitnodigen. Ook worden nog 

vrijwilligers gezocht, die een handje willen helpen. Vorig jaar is 

er gewerkt aan de langste tekening. Dit jaar gaan we daaraan 

verder.  



Het evenement wordt nu nog meer in samenwerking met het 

winkelcentrum georganiseerd. Daarom komt het meer in de 

loop te staan, bij de dierenwinkel.  

 
b Politie 

Ruud Hageman, onze wijkagent is aanwezig. Het aantal 

inbraken valt wel mee. De laatste tijd zijn er inbraken geweest bij 

appartementen complexen. De inbrekers lopen achter mensen 

aan naar binnen. Ruud raadt aan om onbekenden aan te 

spreken en te vragen wat ze komen doen. Bij het Veluwemeer 

was toegangsdeur kapot en voor dergelijke zaken moet de VVE 

(vereniging van eigenaren) snel aandacht hebben.  

 

De politie is druk bezig met drugsdealers op te rollen. Als je iets 

ziet wat lijkt op dealen, meldt dit dan je kunt ook melden via 

misdaad anoniem. Een meneer meldt dat op de parkeerplaats 

tegenover het winkelcentrum wordt gehandeld.  Meneer heeft 

gewone politie gebeld en 112. Er lijkt niets gedaan te worden. 

Ruud geeft aan gewoon 112 te bellen. De dealers verplaatsen 

zich ook. Als je een drugsdeal ziet, dan 112 bellen. Dan is men 

verplicht het aan surveillance-auto’s te melden en er wordt dan 

gereageerd. Uit de zaal wordt gemeld dat juist wel serieus wordt 

omgesprongen met meldingen. Er wordt ook gedeald op het 

parkeerterrein bij het strand.  

 

Verder wordt aandacht gevraagd voor veilig fietsgedrag. In een 

volgende Snelpost zal hier aandacht aan worden besteed 

Tegenwoordig is er  teveel aandacht voor het mobieltje in plaats 

van deelname aan het verkeer. In de Verkeersvisie 2030 wordt 

aandacht gevraagd voor de veiligheid voor fietsers. Er wordt 

gewerkt aan de invulling van Snellerpoort en daar wordt ook de 

Steinhagenseweg en het fietsverkeer in meegenomen. Er is een 

toezegging dat het plan met de wijk besproken kan worden.  

 

Wethouder: Snellerpoort is weerbastiger dan gepland. Er is 

gekeken of er versneld sociale woningbouw gebouwd kan 

worden. De verlengde Beneluxlaan moet aangepast worden 

vanwege een rare slinger bij Roche. De bedoeling is dat het 

fietspad langs het spoor komt. De fietsers kruisen het 

autoverkeer dan minder. Er moet ergens een ongelijkvloerse 

kruising komen voor het fietsverkeer vanaf Cattenbroek. Die 

financiering is helaas nog niet rond. Er wordt geprobeerd 

financiering van de provincie te krijgen. Dat lukt zeker niet op 

korte termijn. Het project stokt omdat er teveel eisen worden 

gesteld aan ontwikkelaars. Er moet onder andere een veilige 

muur bij het spoor komt, het moet een mooie wijk en 

energiezuinige, gasloze wijk worden. Daarnaast 

levensbestendige en inclusieve wijk worden. De wethouder 

hoopt dat er in 2018 duidelijkheid komt.   

 



Van der Lit: De wethouder geeft nu een inkijkje in zijn plannen 

en de gemeenteraad maakt de uiteindelijke keuze.  

 

In de wijk waren nep-Ziggo medewerkers gesignaleerd. Die zijn 

gelukkig niet teruggekomen. Het is aan te raden om te vragen 

om legitimatie. Bij twijfel even in de buurtapp plaatsen. Ziggo 

komt niet onaangekondigd aan.  

 

Plaats niet zomaar foto’s van mensen in een app. Soms zijn het 

gewoon bewoners van de straat of wijk. Denk na omdat dit soms 

vervelende gevolgen kan hebben voor die mensen.   

 

De laatste tijd is er geen overlast geweest van bewoners van de 

Heem (opvangcentrum bij Veldwijk). Dit is een speciale 

prikkelarme omgeving. Er is goed contact tussen de politie en 

De Heem.  

 

c Welzijn Woerden 
Is afwezig, want het punt, groen, grijs en blauw past niet. Dit is 

een organisatie die zich richt op het welzijnsbeleid. 

Ondersteuning voor sociale samenhang, maatjescontact, hulp 

bij administratie. Wellicht volgend jaar, een presentatie van 

Welzijn Woerden in de wijkvergadering 

 

d Jeugdpunt   
Inger van Dijk van Jeugdpunt praat en werkt met jongeren. 

Soms gaat het over opruimen en soms over overlast. Dan gaat 

ze praten met de jongeren. Ze heeft weinig meldingen. Bij La 

Fontaineplein en bij de Regenboogschool en bij de plas is ze 

regelmatig te vinden. Ze was benieuwd of er problemen zijn. Bij 

de Zeeweg is het erg rommelig en vies. Notulen en mailadres 

van Inger opnemen. In de komende Snelpost zal een stukje over 

Inger worden opgenomen. Inger is ook als Inger Jeugdpunt te 

bereiken via Facebook 
 

Er is behoefte aan een trapveldje. Dat is een aandachtspunt 

voor Waterrijk. Wethouder Margot Stolk is hiermee bezig, maar 

er is geen ruimte. Zoals het nu is ingericht, is het een probleem 

om een trapveldje te realiseren. Van der Lit: Je moet out of the 

box gaan denken: wellicht langs het water. Kinderen hechten 

waarde aan gras.  
 
e Gemeente 
 

Er is wat grond verzet rond de parkeerplaats op 

Snellerpoort bij Het Baken tegenover het winkelcentrum 

Dit is omdat een aannemer even wat opslagruimte nodig 

heeft. Er is nog geen voortgang met de vergunningen van 

de verbouwing van de huidige locatie van de Lidl. De 



tijdelijke Lidl zou naast het parkeerterrein komen. Indien 

vergunningen niet snel genoeg rond komen dan loopt de 

tijdelijke winkel project Snellerpoort voor de voeten. Op dit 

moment is het nog niet duidelijk of de tijdelijk winkel 

doorgaat.  

 
Van der Lit sprak de bedrijfsleider van de Jumbo. We zouden 

het leuk vinden om wat meer te horen over de ontwikkelingen in 

het winkelcentrum. Er gaan winkels weg. De Jumbo breidt uit en 

andere winkels blijven dicht. Er is een tijdelijke winkel en die is 

eind dit jaar weer weg. De oude DA staat nog te huur. Het gaat 

goed met de bloemist. 
 

Er wordt een onderzoek gedaan naar de vloeren van 

winkelcentrum Snel en Polanen. Dat was te lezen in de krant. 

Het wordt vreemd gevonden dat dit niet door de gemeente werd 

gemeld. Wethouder: Er zijn drie plaatsen in Woerden. Het 

protocol van het ministerie wordt doorgegeven door de 

gemeente aan de eigenaar. De eigenaar doet onderzoek en zal 

rapporteren.  

 

Een aanwezige uit zorg over de overlast van de steeds groter 

wordende Jumbo. De rust is weg vanwege de drukte en lange 

openingstijden van deze winkel. Daardoor rijden 

bevoorradingsauto’s de gehele dag af en aan vans’morgens 

vroeg tot ’s avonds laat. De auto versperren ook regelmatig de 

uitrit van het parkeerdek. Daar komt de angst bij, dat de Jumbo 

ook de ruimte van de DA en de optiek erbij neemt. Deze groei 

baart de bewoners van de appartementen zorgen.  

 

(BOA’s) 

 

De boa’s doen veel goed werk. De politie mag alles, boa’s 

hebben een beperkt terrein waarop ze dingen moeten doen. 

Godried en Danique vertegenwoordigen de vijf boa’s in onze 

gemeente en Oudewater. Ze houden zich bezig met de 

leefbaarheid in onze gemeente. Parkeren is er een van, dumpen 

van huisvuil. Zwerfvuil, opruimplicht van hondenpoep, 

aanlijnplicht, aanhangers, jeugdoverlast en fietsen op onder 

andere de stoep. Het motorverkeer groeit snel. Een huishouden 

heeft meerdere auto’s. De gemeente heeft niet altijd rekening 

daarmee gehouden bij het inrichten van een woonwijk, met 

name wat parkeerplaatsen betreft.  

 

De wijk is gemaakt op basis van berekeningen. Hierdoor komen 

parkeerproblemen en dus worden auto’s op de stoep 

geparkeerd. Dan krijgen deze mensen een bekeuring van de 



boa’s. In Waterrijk zetten mensen auto’s neer op plaatsen waar 

het niet hoort. In sommige straten wordt zelfs in het groen 

geparkeerd. Er zijn soms auto’s die wel vier keer worden 

bekeurd. Mensen willen niet lopen en nemen niet de moeite 

om de auto verder te zetten. Hoe streng zijn de boa’s: “we zijn 

menselijk, het gaat om de ernst van de overlast. Staat een auto 

met twee wielen op de stoep of met vier wielen op de stoep, 

dan wordt de laatste ernstiger aangesproken. Rechtvaardig en 

snel. 

 

Er zijn veel meldingen geweest van dumpingen van huisvuil op 

de Terschellingkade. In die zakken worden geen gegevens 

gevonden. Dit wordt dan gewoon gestort omdat er geen bewijs 

is om de dader te pakken. Als er gegevens worden aangetroffen 

dan wordt deze persoon bekeurd. 

 

Zwerfvuil laten slingeren moet een boa waarnemen. Er kan niet 

gehandhaafd worden als de boa het maken van het zwerfvuil 

niet ziet. 

 

De opruimplicht van hondenpoep is het grootste probleem. 

Eigenaren krijgen bij het aanmelden van een hond een boekje 

en daar staat de verordening in. Mensen lopen voor de show 

met een zakje. Er wordt gesurveilleerd in burger, dus de 

pakkans is best groot. De Eilandenkade en aan de 

Steinhagenseweg zijn bekende plaatsen waar mensen zich niet 

aan de opruimplicht houden. Niet opruimen kost 140 euro.  

 

Bij de aanlijnplicht wordt de eigenaar de eerste keer 

gewaarschuwd, de tweede keer wordt de persoon bekeurd. 

Niet aanlijnen kost 90 euro.  

 

Een aanwezige vraagt hoe de identificatieplicht wordt 

toegepast? Op basis van BSN-nummer worden de gegevens 

gecontroleerd.   

 

 

Overlast van jeugd. In het verleden zijn er problemen geweest 

bij de Terschellingkade, Amsterdamlaan en Schillingdreef. Ook 

bij Stormeer en Kallameer. Terschellingkade is sterk 

verminderd. Schillingdreef is Inger en Hageman samengekomen 

met de jongeren en sindsdien is de overlast verminderd. De 



politie heeft gevraagd om bij de Van der Valk Bouman in de 

gaten te houden vanwege vernielingen aan auto’s. 

 

Aanhangers zijn er een probleem. Sinds de vernieuwing van de 

APV, in 2015 is er geen rechtsgrond meer om te handhaven. 

Voorheen kon er gehandhaafd worden als een aanhanger er 

drie dagen staat. 

 

Fietsen in voetgangersgebied. Schoolkinderen en volwassenen 

doen dat. Mensen blijven dat doen. Ruud Hageman houdt ook 

regelmatige een controle op zwerfvuil met de conciërge van het 

Minkema. 

 

Het is een taak van de politie om te controleren op verlichting 

van fietsers 

 

Een oproep van de boa’s: bij Andersenhof is een controle 

geweest van het parkeergedrag van auto’s bij de scholen. Ze 

vragen om een plan te bedenken hier iets aan te doen. We gaan 

iets bedenken. Wellicht een stopverbod aan het begin van de 

Elbakade.  

  

Van der Lit vraagt hoeveel bekeuringen per onderdeel worden 

gegeven. Deze gegevens zouden we als wijkplatform graag 

ontvangen.  

 

De boa’s raden aan om mensen te blijven aanspreken op 

gedrag, zoals fietsen op plaatsen die niet mogen. Burger heeft 

een plicht om het leefbaar te houden en dit zorgt ervoor om de 

omgeving leefbaar te houden. De boa’s zijn bereikbaar via de 

gemeente.  

 

Vragen aan BOAs 

Er wordt gevaagd om iets te doen aan het hard rijden van de  

auto’s aan de Amsterdamlaan. Dit punt valt onder de politie. De 

vraagsteller is helaas niet aanwezig en zullen we hierover 

informeren. 

 

Groen, blauw grijs 

Op 1 november 2016 hield het wijkplatform een bijeenkomst 

over groen, water en wegen (groen, blauw, grijs) in de wijk. Op 

basis hiervan is een lijst samengesteld en die wordt hier 

besproken 



 

Op een paar punten komen vragen: de verlichting langs de 

Cattenbroek is niet toereikend volgens een bewoner. Een ander 

vind het juist prettig dat het niet hel verlicht is. Cattenbroek 

wordt niet gezien als bebouwde kom, de vraag is, of dit 

aangepast kan worden. Ook wordt er te hard gereden en dit is 

gevaarlijk voor fietsers. 

In het Stormeer is er veel afval. Hoewel het geen zwemwater is, 

zwemmen er toch kinderen. Het antwoord van de gemeente is 

ontoereikend. 

 

De vraag over fietsroutes betreft het maken van een veilige 

fietsroute voor kinderen naar de scholen.  

 

De antwoorden ‘geen actie’ op de laatste pagina van het 

document zijn eveneens niet toereikend. 

 

De wethouder geeft aan dat deze punten nog een keer bekeken worden en op 

de volgende vergadering, beantwoord worden 

 

Overige vragen 

Marshallaan/Adenauerlaan kruispunt is stuk. Dit is midden in de nacht 

gebeurd. Er zijn in de nacht mechanisch palen in het gras geslagen. De 

aannemer moet hierop aangesproken worden 

 

Bingo voor ouderen: Daar is het wijkplatform niet meer bij betrokken. 

Enige tijd geleden is besloten om de bingoavond te verzelfstandigen. 

De huur voor de bingo is erg duur. De overwegingen om te stoppen 

heeft te maken gehad met een kosten en batenanalyse van de bingo. 

Het platform heeft er naar gekeken dat er maar weinig mensen uit 

onze wijk naar de bingo komen. Met de beperkte middelen, doen we al 

de ouderenochtenden. Voor de jeugd was niets georganiseerd en toen 

is besloten ook wat voor de jeugd te organiseren: daar is de 

kinderkerstmarkt uit voortgekomen. De bingo loopt door tot eind dit 

jaar, daarna is onduidelijk hoe verder te gaan. Het bestuur gaat 

ondersteuning van de bingo bespreken.  

 

6 Sluiting 



Van der Lit sluit de vergadering 

 


