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SnelPost

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. 
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2Business maakt  het  idee!

BESTUUR:
Voorzitter:
Gerard van der Lit - 06-1101 8807
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secretaris & Communicatie:
�)�U�D�Q�N���(�Y�H�U�D�D�U�G�W

Penningmeester:
Dora van Dijk

WERKGROEPEN
Verkeer & Leefklimaat
Albert Snippe
Gerard Hack

Activiteiten Jeugd
�)�O�H�X�U���Y�D�Q���G�H�Q���%�R�J�D�D�U�G
Vacant

Activiteiten Senioren
Adrie Dekker
Leny Steltenpool
Ineke Vos
Wim van Kempen
Kees Gerritsen 
Cor v.d. Baard

Redactie SnelPost:
�)�U�D�Q�N���(�Y�H�U�D�D�U�G�W
Gerard van der Lit
E-mail: snelpostsenp@gmail.com
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Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan:  

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

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

We doen het samen

Snel & Polanen Waterrijk is de jongste wijk van Woerden, het is niet alleen 
de jongste maar direct ook de grootste van onze gemeente. Een gemeente 
die inmiddels 52.000 inwoners telt. Daarvan woont ongeveer een vijfde in 
ons gedeelte van Woerden. Hele jonge bewoners, maar ook ouderen wonen 
�K�L�H�U�����(�H�Q���Z�L�M�N���Z�D�D�U�L�Q���G�H���N�R�P�H�Q�G�H���M�D�U�H�Q���Q�R�J���•�L�Q�N���Z�D�W���J�D�D�W���Y�H�U�D�Q�G�H�U�H�Q�����'�H��
komst van Snellerpoort – de woningen langs het spoor tussen Het Baken 
en Roche tegenover het winkelcentrum. De wijk wordt doorsneden door de 
Steinhagenseweg, die een verbinding vormt tussen de A2 en A12.

Het wijkplatform vormt de verbinding tussen de bewoners van de wijk en de 
gemeente. Een compact bestuur probeert zo goed mogelijk en onafhankelijk 
mogelijk een brug te vormen. Daarvoor is er vier keer per jaar een 
wijkvergadering waar tal van onderwerpen worden belicht. Grote onderwerpen 
zoals de hiervoor benoemde weg en de nieuwe woningen, maar ook kleinere 
zoals het groen en de veiligheid worden besproken. Naast de wijkvergaderingen 
onderhoudt het platform een website www.snelenpolanenwaterrijk.nl, een 
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Aandacht voor jouw activiteiten
In deze editie vind je veel nieuws van gewone andere inwoners uit de 
wijk terug. Je kunt onder andere lezen over bridgen, een tentoonstelling, 
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website. Laat dus vooral van je horen via snelpostsenp@gmail.com. Een artikel 
in de Snelpost is ongeveer 400 woorden lang en moet een leuke foto bevatten. 
Commerciële artikelen komen niet in aanmerking voor plaatsing. 
 
Ook komend jaar maken we vier edities van de Snelpost. Als je iets leuks 
wil delen, dan is het goed om de inleverdata in acht te houden. Je vindt ze in 
onderstaand overzicht. Op deze manier krijgt de hele wijk van jouw activiteiten 
�W�H���K�R�U�H�Q�����'�D�D�U�P�H�H���S�U�R�•�W�H�H�U�W���M�H���D�F�W�L�Y�L�W�H�L�W���Y�D�Q���P�H�H�U���E�H�N�H�Q�G�K�H�L�G���H�Q���P�D�D�N���M�H���N�D�Q�V��
op meer deelnemers. 
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