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Het nieuwe
gebied in de wijk

Bingo voor
ouderen

jaargang 22
nummer 2

maart 2018
oplage 4000

Informatiekrant voor de bewoners van Snel&Polanen en Waterrijk

Aanpak Steinhagenseweg en Snellerpoort van start,
praat mee!
Tijdens de laatste wijkbijeenkomst heeft de gemeente aangekondigd dat er gestart gaat worden
met de uitwerking van Snellerpoort en het omleggen van de Steinhagenseweg. Als we daar invloed
op uit willen oefenen als wijk moeten we dat nu doen! Lees verder voor alle informatie hierover.

De gemeente gaat vaart maken en wil dit jaar starten met
de omlegging van de weg, een van de eerste stappen van
de realisatie van de nieuwe wijk. Reden genoeg voor het
wijkplatform om een wijkbijeenkomst te organiseren.
Deze wordt op 17 april gehouden in Het Baken aan de
Beneluxlaan 3 en begint om 20:00 uur. Nu het project in
een volgende fase terecht is gekomen wil het wijkplatform
iedereen de gelegenheid bieden, om in gesprek te gaan met
de wijkwethouder en verantwoordelijke ambtenaren.
Groots plan
Het oorspronkelijke plan omvat 200 huizen die voor 2020
gerealiseerd zouden moeten worden. Dat zou vanaf 2021
worden aangevuld met nog eens 500 woningen. Daarmee zal
onze wijk met een groot aantal nieuwe inwoners groeien.
Onderzoek
Eerder heeft het wijkplatform een uitgebreide enquête
gehouden over dit onderwerp. Aan dit onderzoek deden ruim

LET OP: Wijkbijeenkomst van 18 april is verplaatst
naar 17 april 20:00 in Het Baken.
550 inwoners mee. Alle informatie is terug te vinden op de
speciale website www.snellerpoort.info en daar is ook het
onderzoeksrapport te vinden.
Hoe ziet het eruit?
De nieuwe plannen hebben we helaas nog niet in handen. Op
de foto op deze pagina is de maquette van de nieuwe wijk
te zien en op de pagina’s hierna is een plattegrond van het
gebied te zien.

Wijkbijeenkomst met Toelichting Snellerpoort en
Steinhagenseweg
Datum: 17 april 2018 om 20:00
Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3
Informatie over het project: www.snellerpoort.info
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Gezocht

Wij zijn op zoek naar een bezorger voor de
Snelpost.
Het betreft de Bergenbuurt, de Wijnbuurt
en Cattenbroekerdijk. In totaal zo’n 550
brievenbussen. De SnelPost wordt bij jou thuis
afgeleverd en verschijnt 4x per jaar. Je krijgt er
bescheiden vergoeding voor.
Voor aanmelding en/of meer info:
snelpostsenp@gmail.com

Activiteiten
agenda 2018
Vergadering algemene
wijkavond
17 april 20:00 uur
18 september 20:00 uur
27 november 20:00 uur
Wijkschouw
2 juni: 11:00-13:00
Koffieochtenden Senioren
3 april 10:00 uur
17 april 10:00 uur
1 mei 10:00 uur
15 mei 10:00 uur
29 mei 10:00 uur
12 juni 10:00 uur
26 juni 10:00 uur
De koffieochtenden worden gehouden
in het zalencentrum van “Het Baken”
van 10.00 - 12.00 uur.
De koffieochtenden en de lunch worden
aangeboden door Jumbo.
Bingo voor Ouderen
12 april 14:00
10 mei 14:00
7 juni 14:00
De Bingo worden gehouden in het
zalencentrum van “Het Baken”
Aanleveren kopij SnelPost
2 april 2018
Bijdrages kunnen alleen als worddocument worden aangeleverd en
moeten gecombineerd zijn met
beeldmateriaal in hoge resolutie.
Kopij moet aangeleverd worden op:
snelpostsnep@gmail.com.
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Bingo voor ouderen
In onze wijk wordt veel georganiseerd. Zeker voor ouderen is er veel te doen.
Een voorbeeld zijn de koffie-ochtenden en de bingo. Bingo is een van de leukste
spellen om in een grote groep te spelen. In Het Baken aan de Beneluxlaan 3,
tegenover het winkelcentrum van onze wijk wordt dit spel regelmatig gespeeld
door een groep ouderen. Het vindt maandelijks plaats op donderdagmiddag en er
wordt gestart om 14:00. Deelname kost acht euro. Hieronder ziet u de data voor
dit jaar, tot de zomer.

BESTUUR:
Voorzitter:
Gerard van der Lit - 06-1101 8807
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl
Secretaris & Communicatie:
Frank Everaardt
Penningmeester:
Dora van Dijk
WERKGROEPEN

12 april 14:00
10 mei 14:00
7 juni 14:00

Verkeer & Leefklimaat

Heb je groene vingers of wil je
weten of je dat talent hebt?

Activiteiten Jeugd

Kom dan een keer kijken in de wijktuin. Je vindt hem naast Het Baken.

Activiteiten Senioren

Gerard Hack
Vacant

Vier á vijf vrijwilligers houden hem regelmatig bij en ze zijn op zoek naar
versterking. Vol enthousiasme willen ze aan een nieuw seizoen laten beginnen.
Kriebelen je groene vingers, neem dan eens contact. In het werk is er veel
ruimte voor eigen initiatief
Voor meer informatie kunt je terecht bij Christel Postma, tel. 06-14056914 of
cviersel@planet.nl

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

advertentiemogelijkheden contact op
via het eerder genoemde mailadres.

Fleur van den Bogaard
Vacant
Miep Dekker
Adrie Dekker
Leny Steltenpool
Ineke Vos
Wim van Kempen
Kees Gerritsen
Cor v.d. Baard
Redactie Snelpost:

Frank Everaardt
Gerard van der Lit
Grafische Vormgeving & Druk

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.

2Business, Harmelen
Redactie SnelPost:

E-mail: snelpostsenp@gmail.com

Klachtenlijn Woerden
Heeft u klachten in de wijk?
Belt u dan:

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

2Business maakt het idee!
Logo & Huisstijl - Websites - Drukwerk - Nieuwsbrieven

06 - 521 90 885 - www.2business.nl

De klacht wordt
geregistreerd
en in principe
binnen een
week verholpen
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