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Regenboogkinderen 
van De Voetbal Partij

Snellerpoort een 
ander perspectief 

I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l & P o l a n e n  e n  W a t e r r i j k

Het wijkplatform houdt de ontwikkelingen in de wijk scherp in de gaten en biedt u de mogelijkheid om mee te praten 
over deze veranderingen. Op 7 mei vanaf 20:00 uur organiseren we de eerstvolgende wijkvergadering in Het Baken. Een 
vergadering waar weer twee belangrijke ontwikkelingen op de agenda staan: de ontwikkeling van Snellerpoort en alles wat 
daarmee te maken heeft en de overlast aan het Gardameer. 
Op het braakliggende terrein tussen Het Baken en Roche zal een nieuw deel van de wijk gerealiseerd worden: Snellerpoort. 
Maar liefst 700 woningen worden bijgebouwd. Dat betekent niet alleen zo’n 2000 nieuwe inwoners voor onze wijk. Maar 
door de bouw van Snellerpoort zal ook de Steinhagenseweg via een andere route door de wijk lopen. Met als gevolg, het 
wijkaanzicht verandert en de wijk wordt veel drukker. 

Gardameer beheersbaar
We gaan in gesprek over de situatie rond het Gardemeer. Een aantrekkelijke plek die door veel mensen waaronder jongeren 
wordt gebruikt om te genieten van de mooie omgeving van de Cattenbroekerplas. In de vergadering gaan we in gesprek over 
het beheersbaar maken van deze situatie.

Praat mee
Tijdens de wijkvergadering is een delegatie van gemeente Woerden aanwezig waaronder wijkwethouder Tymon de Weger 
en vakambtenaren die direct antwoord en uitleg kunnen geven op uw prangende vragen. U krijgt de informatie dus uit eerste 
hand en hoort ook de meningen van uw medebewoners. De wijkvergadering over Snellerpoort, Steinhagenseweg en het 
Gardameer wordt gehouden op 7 mei om 20:00 uur in Het Baken aan de Beneluxlaan 3. 

7 mei: Wijkvergadering Snellerpoort, 
Steinhagenseweg en Gardameer
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Altijd wat in de wijk 

In het eerste halve jaar zijn er twee 
onderwerpen die onze wijkagenda fl ink 
zullen beheersen.
 
Ten eerste het project de Voortuin 2 
waarin wordt onderzocht of bij de 
Cattenbroekerplas bedrijven gehuisvest 
kunnen worden. Wij hebben u hierover 
uitgebreid geïnformeerd op de afgelopen 
wijkbijeenkomst op 29 januari waar we 
meer dan 200 wijkbewoners mochten 
begroeten. Informatie hierover kunt 
u raadplegen op onze website. Het is 
een onderwerp wat de gemoederen erg 
bezighoud en we verwachten dat dit de 
komende tijd niet anders zal zijn.

En sinds de ruim tien jaar dat ik in deze wijk woon zorgt het onderwerp 
Steinhagenseweg ook altijd voor veel discussie. Deze weg staat tijdens de spits 
muurvast en splijt de wijk in tweeën. Als de plannen doorgaan wordt deze weg 
omgeleid en krijgt hij een plekje langs het spoor. Dit zal de aanblik van de wijk 
veranderen. De omleiding is ten gunste van het realiseren van Snellerpoort; 
meer woningbouw op het braakliggende terrein tussen Roche en Het Baken. 
Snellerpoort is als wijkdeel al in eerdere gemeentelijke plannen ingetekend, 
maar werd niet gerealiseerd. Nu er een enorme vraag naar woningen is in onze 
prachtige gemeente worden er alsnog stappen gezet om de wijk wel te bouwen. 
Dat zal veel impact hebben op Snel en Polanen Waterrijk. 

700 woningen erbij
Niet alleen de Steinhagenseweg krijgt een ander tracé, maar ook het 
winkelcentrum zal veranderen. We vragen ons bijvoorbeeld af of er een tweede 
supermarkt bij zal komen. Wel is het zeker dat er zo’n 700 woningen bij komen. 
Deze uitbreiding zal de druk op de Steinhagenseweg nog verder verhogen.

Op de laatste wijkvergadering mompelde de gemeente dat er mogelijk een 
parkeernorm van 1,3 auto per woning gehanteerd wordt in Snellerpoort. 
Want zo dicht bij het station is de trein hét vervoermiddel voor de nieuwe 
wijkbewoners. Dat klinkt prachtig, maar ik vraag me af of ze daadwerkelijk 
minder auto’s gaan bezitten en dat ze straks de auto alsnog niet kwijt kunnen.

Wel ligt er straks een prachtig fi etspad langs het spoor. Het eerste gedeelte 
daarvan, achter het Minkema, wordt deze zomer nog 

Frank Everaardt
Secretaris WijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Lees verder >>

Activiteiten 
agenda 2019

Wijkvergadering
7 mei 2019
17 september 2019
12 november 2019

Koffi eochtenden senioren
30 april 2019
14 mei 2019
28 mei 2019
11 juni 2019 (lunch)
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december (kerstlunch)

De koffi eochtenden worden gehouden 
in het Kerkelijk Centrum van “Het 
Baken” van 10.00 tot 12.00 uur.
De koffi eochtenden en de lunch worden 
aangeboden door Jumbo.

Aanleveren kopij SnelPost
1 augustus 2019
1 oktober 2019

Bijdragen kunnen alleen worden 
aangeleverd als Word-document en 
er moet hoge resolutie beeldmateriaal 
bijzitten. Een pagina in de SnelPost 
bevat ongeveer 400 woorden.

Kopij moet aangeleverd worden op: 
snelpostsenp@gmail.com.
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Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW

Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

www.hoveniersbedrijfvandam.nl - info@hoveniersbedrijfvandam.nl
Tel. 0348 44 89 63 - Mob. 06 526 34 525

gerealiseerd en zal een aantrekkelijke fietsroute worden 
naar het station. Laten we hopen dat de rest van het nieuwe 
fietspad ook snel gerealiseerd wordt en dat hiermee het 
probleem van het kruisende fietsverkeer wordt verminderd. 
Daarmee zou de doorstroming op de Steinhagenseweg 
verbeteren. 

Al met al interessante ontwikkelingen in de wijk 
waarover ik graag met u in gesprek ga tijdens de komende 
wijkvergadering op 7 mei om 20:00 uur in Het Baken aan de 
Beneluxlaan 3.

>> vervolg Altijd wat in de wijk

Lees verder >>

Snellerpoort, een ander 
perspectief

Door gemeente Woerden

In de afgelopen jaren heeft Snellerpoort een aantal keer 
op de agenda gestaan van het wijkplatform. Ook heeft het 
wijkplatform een enquête gehouden: welke wensen en ideeën 
leven er in de wijk over dit nieuwe woongebied, waar de 
komende jaren ruim 700 woningen zullen komen? Op 7 mei 
komen we u tijdens de wijkvergadering bijpraten over wat 
de gemeente met de resultaten heeft gedaan en hoe het er nu 
met de plannen voorstaat. U bent van harte welkom vanaf 
20:00 uur in het Baken. In deze SnelPost editie alvast een 
voorproefje. 

Enquête

Eerst even de belangrijkste uitkomsten van de enquête (eind 
2016) op een rij:
1. Het autoverkeer op de Steinhagenseweg zou moeten 

worden teruggedrongen door de aanleg van een 

Referentiebeeld Snellerpoort

Schrijf mee!
De SnelPost is van en voor de wijk bedoeld, we 
maken dit blad samen met u. Organiseert u of uw 
vereniging iets leuks: laat het ons dan weten via 
snelpostsenp@gmail.com. 
De volgende deadline is 1 augustus.

oostelijke randweg
2. Snellerpoort mag een andere uitstraling krijgen dan het 

oudere deel van de wijk
3. De ‘lange wand’ langs het spoor (uit het masterplan) 

moet niet een soort ‘Berlijnse muur’ worden
4. Meer horeca en winkels bij het bestaande winkelcentrum 

zijn welkom
5. Parkeren rondom het winkelcentrum kan beter en moet 

gratis blijven

Flexibele bouwvelden
Mede op basis van de resultaten van de enquête is het 
stedenbouwkundig plan aangepast. Eind 2018 heeft 
de gemeenteraad van Woerden ingestemd met het 
ambitiedocument ‘’Snellerpoort, een ander perspectief’’. 
Bijzonder hieraan is dat niet de woningbouw als basis 
is genomen, maar de buitenruimte. Meestal gebeurt dit 
andersom. Door vooral deze openbare ruimte en de kwaliteit 
hiervan vast te leggen, zijn de bouwvelden flexibel in 
te vullen. Dat heeft als voordeel dat we het (woning)
bouwprogramma in de loop der jaren 



I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k

SnelPostPagina 4

kunnen bijsturen. Verder is het langgerekte groengebied dat eerst parallel aan het spoor lag, een kwartslag gedraaid waardoor 
de wijk een groen hart (buurtpark) krijgt dat naar verwachting beter te gebruiken is. In totaal komen er nu 10 bouwvelden 
waarbinnen vooral woningen gebouwd kunnen worden. Twee bouwvelden zijn behalve voor wonen ook bedoeld voor 
uitbreiding van de winkels. 

Verder van het spoor

Een deel van de bebouwing komt verder van het spoor te liggen, waardoor minder maatregelen voor het geluid nodig 
zijn en de voorkant van deze woningen aan de spoorkant kan komen. Er blijft uitzicht vanaf de woningen op de spoorlijn 
(en omgekeerd). Om het idee van een ‘lange wand’ te verminderen – een nadrukkelijke wens vanuit de wijk - komen er 
openingen in de bebouwing langs het spoor. 

Steinhagenseweg

Net als in het ‘oude’ masterplan zal de Steinhagenseweg worden verlegd. In feite betekent dit dat de Beneluxlaan wordt 
verlengd zodat het doorgaande verkeer langs het spoor om de wijk heen wordt geleid. Bovendien wordt deze omgelegde weg 
breder. De bestaande Steinhagenseweg wordt hierdoor verkeersluw, zodat Snellerpoort goed aansluit op het oudere deel van 
Snel en Polanen. Halverwege die omgelegde weg komt er een extra afslag naar het winkelcentrum. Er zijn overigens plannen 
om dit winkelcentrum uit te breiden! Verder komt er een rechtstreekse fi etsverbinding tussen het ‘groene hart’ van de wijk 
(waar het winkelcentrum aan grenst) en het station.

Om dit alles te kunnen uitvoeren, zijn er nog wel diverse procedures nodig. Hierover praten we u graag bij op 7 mei. We 
hopen u dan te zien!

Paneelkaart Snellerpoort



I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k

Pagina 5Jaargang 23 Nummer 2

Regenboogkinderen van De Voetbal Partij

Door Bas Overbeek, Bo van Deijl, Fenna Meuleman, Jolijn Houdijk en Sven Hogendoorn.

Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Inleiding  

Wij zijn vijf kinderen van Kbs de Regenboog. Wij hebben 
een verkiezing van een politieke partij gewonnen van deze 
school. Onze partij naam is DVP dat staat voor De Voetbal 
Partij. 

Opdracht
Wij hebben een opdracht gekregen met IPC. Ons thema 
was politieke partijen. Wij willen een groter voetbalveld, de 
breedte is 8,20 meter en de lengte is 15,80 meter. Het komt 
op de plek van het panna. Wij kregen in de klas groepjes van 
5 of 6 en toen hadden we de klassen verkiezingen en als je 
die had gewonnen moest je tegen de andere groepen 7 & 8 
strijden. Daarvan hebben we ook gewonnen. Met de ideeën 
die wij hadden.

Wat is IPC? 

International Primary Curriculum voor basisscholen 
dit onderwerp gaat over de politiek we hebben ook 
nog andere thema’s gehad, luchthavens, Nederland 
waterland en brein bootje. Wij doen het bijna elke 
dag we beginnen meestal om 12.30 of 13.00 uur we 
eindigen meestal om 13.50 of 14.00 uur. Wij zijn de 
enige school die in Woerden met IPC werken.

Slot
Wat we net allemaal hebben verteld, willen we uitvoeren. 
Dat kan, maar daar hebben we goedkeuring voor nodig. Dat 
hebben we nog niet gevraagd. We doen het op het grote plein 
bij de Kbs de Regenboog, maar het plein is van de gemeente 
daarom hebben we de goedkeuring nodig. De goedkeuring 
krijg je niet zomaar, omdat wel te krijgen gaan we langs de 
deuren bij Snelle poort & Waterrijk voor handtekeningen. 
Er is zeker ook geld nodig daarvoor gaan we een 
sponsorloop organiseren. We gaan voor de sponsorloop en 
handtekeningenactie nog een datum prikken.
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Al sinds 1982 bestaat er bij WZW de biljartclub, waar alle 
senioren dagelijks terecht kunnen om een partijtje biljart te 
spelen en elkaar kunnen ontmoeten met als doel hun sociale 
contacten te verbreden.
 
In juni van 2018 werden wij op de hoogte gesteld dat wij 
per 1 september 2018 het pand Huize Zandwijk moesten 
verlaten. Binnen drie maanden moest de biljartclub op zoek 
naar een andere locatie. Een bijna onmogelijke opgave.

Toch zijn we erin geslaagd een locatie te vinden bij de 
tafeltennis vereniging Woerden (TTV-Woerden) die voldeed 
aan onze wensen en voorwaarden. 
Nog voor 1 september kon de verhuizing plaatsvinden. 

Dagelijks kan er gebiljart worden op 2 tafels van 9.00 tot 
16.30 uur. Op maandag wordt er in competitie verband 
gespeeld. Aan het einde van het jaar is er nog een gezellig 
samenzijn van alle leden waarbij onder het genot van 
een hapje en een drankje een terugblik plaatsvindt op het 
afgelopen jaar.

Deelname aan de competitie is op vrijwillige basis. Leden 
die niet willen deelnemen aan de competitie kunnen gewoon 

dagelijks een partijtje komen biljarten. Gezelligheid, plezier 
en sociaal bezig zijn staat voorop.
Er zijn een aantal leden met bestuurlijke ervaring die de 
biljartclub uitstekend sturing geven en coördineren naar 
ieders tevredenheid.

De gemeente Woerden is een prachtige stad met een groeiend 
aantal inwoners. Wij zouden het op prijs stellen dat de 
senioren meer aandacht zouden krijgen om hun sociale 
leven meer kleur en houvast te geven. De biljartclub WZW 
is nu voorlopig gehuisvest bij de TTV-Woerden. Doch 
wij zouden als biljartclub in de toekomst een eigen biljart 
locatie willen hebben met een meer huiselijk karakter. Er 
zijn reeds contacten gelegd met verschillende leden van de 
coalitie partijen te weten Vera Streng en Jaap van der Does 
met het verzoek de biljartclub WZW te willen helpen bij het 
verkrijgen van een sfeervolle biljart locatie voor de lange 
termijn.

Loop gerust eens binnen!
Dus hierbij een oproep aan alle senioren van Woerden, 
Zegveld, Kamerik en Harmelen, die graag een partijtje 
biljart willen spelen om lid te worden van onze mooie 
biljartclub WZW. Schroom dus niet en meld je aan. Het TTV 
clubgebouw is gevestigd op de Jozef Israelslaan 48, ingang 
rechts om de hoek.

Pagina 6

NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Biljarten bij Welzijn Woerden (WZW)

Door Jan van den Helder

Plattegrond van De Voortuin

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met 
Welzijn Woerden via 0348 - 421 101 (op werkdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur). Of per e-mail via info@
welzijnwoerden.nl. 
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Leer Bridgen!
Door Carolien Meijer

Wil je er wel eens uit, maar weet je niet wat je moet doen? Voel je je soms alleen en heb je even niemand om naar toe te 
gaan? Wil je je grijze massa soepel houden en ben je je kruiswoordpuzzels een beetje zat? Welk probleem je ook hebt, 
Bridgeclub Victoria heeft het antwoord: kom bridgen!
 
We starten op woensdagavond 9 oktober met een beginnerscursus van 12 lessen en 8 oefenavonden. Het jaar daarop een 
vervolgcursus van weer 12 lessen. Het oefenen kan in het 2e jaar op een clubmiddag of -avond. De docent zorgt voor 
8 spellen, die dan gespeeld kunnen worden. Daarna ga je -onder begeleiding- op de club zelf bridgen. De aangewezen 
middag voor de beginnende bridger is de maandagmiddag, maar je bent uiteraard ook welkom op een van onze andere 
speelmomenten. De sfeer is gemoedelijk en gezellig. Je wordt in het begin overal bij geholpen en als het nodig is, wordt een 
en ander uitgelegd. Zo groei je er vanzelf in. Het betekent dat je nieuwe mensen leert kennen, wat je sociale leven uitbreidt. 
Bovendien heb je er een ontzettend leuke hobby bij, die je tot in lengte van dagen kunt blijven doen, mits je hoofd blijft 
werken. Een fysieke handicap hoeft echt geen probleem te zijn. Redenen genoeg dus om te leren bridgen!

Geïnteresseerd? Kom gerust een keer kijken op de club, 
bijvoorbeeld op een maandagmiddag. Het adres is De Veste 
29 in Woerden. Je kunt je uiteraard ook direct inschrijven bij 
onze docent Marcel Welten met e-mailadres:
welten00@xs4all.nl.
De kosten zijn € 100 en daar heb je niet alleen de 12 lessen 
en de 8 oefenavonden voor, maar ook het lesboek. 

Amsterdamlaan 1 |  3446 AK Woerden | tel. 0348 - 414 114

info@kliniekvoordierenwoerden.nl | www.kliniekvoordierenwoerden.nl | kliniekvoordierenwoerden

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR MET:
• 24-UURS ZORG, 7 DAGEN IN DE WEEK
• ZATERDAGSPREEKUUR OP AFSPRAAK VOOR ZIEKE DIEREN VAN 12.00 - 14.00 UUR
• WINKELAPOTHEEK NU OOK OP ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR
• DEPORT STICHTING AAP VOOR LEGE PRINT-CARTRIDGES
• GRATIS MASTERCLASSES (van dieren-EHBO tot senior-kat)

Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl

dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl 
en op respectvolle wijze te kunnen doen. 

Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle 
uitvaart:

Als je afscheid
nemen moet...

Mocht je informatie over onze club willen hebben, 
dan kun je kijken op de website van BC Victoria 

(www.nbbclubsites.nl/club/2015). Je kunt ook contact 
opnemen met Carolien Meijer, bereikbaar op 

carolien.meijer@casema.nl of 0610 553 189. Doen 
hoor!
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Oproep plaatsen?
De SnelPost en de website www.
snelenpolanenwaterrijk.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 

06 - 521 90 885 - www.2business.nl
Logo & Huisstijl - Websites - Drukwerk - Nieuwsbrieven

2Business maakt het idee!

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

Secretaris & Communicatie:
Frank Everaardt

Penningmeester:
Dora van Dijk

WERKGROEPEN
Verkeer & Leefklimaat
Albert Snippe
Gerard Hack

Activiteiten Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

Activiteiten Senioren
Agnes Volman 
Adrie Dekker
Leny Steltenpool
Ineke Vos
Wim van Kempen
Kees Gerritsen 
Cor van den Baard

Redactie Snelpost:
Frank Everaardt
Gerard van der Lit

Eindredactie:
Quitama Everaardt

Grafische Vormgeving & Druk
2Business, Harmelen

Redactie SnelPost:
E-mail: snelpostsenp@gmail.com
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Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

14-0348
(van 8:30 tot 17:00)

Whatsapp: 

06 20094913

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

advertentiemogelijkheden contact op 
via het eerder genoemde mailadres.

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. 

Om de paar weken, op zaterdag, 
rijden ouders van leerlingen van de 
Margrietschool en de Regenboogschool 
met aanhangers door de wijk om uw 
oud papier op te halen. Dat is goed voor 
het milieu en goed voor deze scholen. 
Het ophalen van oud papier is na de 
ouderbijdrage de belangrijkste bron 
van inkomsten voor de Ouderraden. 
De opbrengst komt dus ten goede aan 
de activiteiten voor de kinderen. Er 
worden bijvoorbeeld nieuwe boeken 
aangeschaft voor in de bibliotheek. 
 
Waar wordt het oud papier opgehaald?
• Stedenbuurt (inclusief 

Linschoterweg, Van der Valk 
Boumanlaan en Minkemalaan)

• Eilandenbuurt (Elba-, Malta- t/m 
Vegakade)

• Margrietschool (Oeralstraat)
• Cattenbroekendijk
• Flat bij De Boekentuin (Godfried 

Bomansweg)
• Muntenbuurt 

We hopen dat u de moeite wilt nemen 
om uw oud papier op onderstaande 
data op zaterdag voor 9.00 uur buiten 
te zetten. 

Oud Papieractie Basisscholen
Helaas hebben we niet genoeg 
mankracht om het papier in de 
gehele wijk op te halen. Indien u niet 
in een gedeelte van de wijk woont 
waar het papier wordt opgehaald, 
dan kunt u het papier zelf naar de 
container brengen. Deze staat op de 
aangegeven zaterdagen tussen 9.00 
en 11.30 uur op het schoolplein van 
de Margrietschool. 

Daarnaast vindt u van 9.00 
tot 16.00 uur een container 
op de parkeerplaats bij de 
Regenboogschool op de vrijdagen 
voorafgaande aan de ophaaldagen.
 
Als laatste willen wij u vragen om 
het oud papier zoveel mogelijk aan 
te bieden in een kartonnen doos dan 
wel bij elkaar te binnen door middel 
van een touw. Graag niet aanbieden 
in een krat.)
 
Namens de oudervereniging van de 
Regenboog en de ouderraad van de 
Margrietschool, hartelijke dank voor 
uw medewerking

Data 2019: 7 september, 5 oktober, 2 
november en 7 december.


