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Melden bij de 
gemeente

Snellerpoort,
een nieuwe stadsbuurt

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

Voordat we het jaar 2020 inluiden 
organiseren we nog een drietal 
belangrijke activiteiten. 

Het platform speelt in op de 
ontwikkelingen in de wijk en vindt 
het erg belangrijk om alle bewoners 
de gelegenheid te geven in gesprek 
te gaan met de gemeente. Omdat 
zowel de Voortuin 2 als Snellerpoort 
belangrijke ontwikkelingen zijn hebben 
we besloten beide onderwerpen een 
eigen vergadering te geven.

12 november: Snellerpoort / 
Amsterdamlaan
De eerste vergadering staat in het 
teken van de komst van Snellerpoort, 
de uitbreiding van onze wijk 
langs het spoor. De komst van de 
nieuwe huizen betekent ook dat de 
Steinhagenseweg een ander tracé 
krijgt in onze wijk. Op 12 november 
gaan we in gesprek met de gemeente 
over het stedenbouwkundig plan van 
Snellerpoort. Een tweede punt op 
deze vergadering is de kruising van de 
Steinhagenseweg met de Eilandenkade 
/ Amsterdamlaan. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen op 12 november om 20:00 uur 
in Het Baken.
 
28 november: Voortuin 2 / 
Cattenbroekerplas
Het andere grote project in onze wijk 
is de Cattenbroekerplas. De plas wordt 
door veel mensen gebruikt om te 
recreëren. Van een rondje wandelen, 
tot zwemmen, varen en chillen. Het 
is een van de leukste elementen 

van de wijk. De gemeente werkt 
onder de naam Voortuin 2 aan het 
ontwikkelen van een bedrijventerrein 
bij de Cattenbroekerplas. Op deze 
vergadering laten we de gemeente wat 
meer vertellen over de ontwikkelingen 
en is het mogelijk om vragen te stellen. 
Iedereen is van harte welkom om het 
gesprek aan te gaan op 28 november 
om 20:00 uur in Het Baken. 

14 december: Kinderkerstmarkt
De Kinderkerstmarkt is dit jaar terug! 
Als wijkplatform organiseren we weer 
een spectaculaire dag! Alle kinderen en 
ouders zijn van harte uitgenodigd. De 
dag zit vol met leuke kinderactiviteiten. 
Onder leiding van een docent kun je 
creatief aan de slag, je kunt jezelf mooi 
laten schminken, genieten van snert 
en chocolademelk en luisteren naar 
live muziek. We sluiten de dag met 
een bingo voor het hele gezin. Meer 
hierover lees je in deze SnelPost.

Wijkvergaderingen en Kinderkerstmarkt

Foto uit de wijk
In de vorige SnelPost lieten we 
voor het eerst prachtige foto’s zien, 
gemaakt door een van de bewoners 
van onze wijk. Gert-Jan Elferink 
raakte hierdoor geïnspireerd en 
stuurde ons deze foto’s toe. 

‘Deze foto heb ik in alle vroegte 
gemaakt toen ik per fiets naar mijn 
werk in Utrecht ging. In deze tijd van 
het jaar is het haast een feestje om zo 
langs het spoor fietsend te genieten 
van de velden met mist flarden met 
de opkomende zon. In de verte zie je 
de koeien half in de mist staan. Het 
is haast onvoorstelbaar dat we hier 
in de Randstad zijn. Ja met recht is 
de omgeving van Woerden hoofdstad 
van het Groene Hart’

Wil je jouw gevoel van Woerden 
delen in de volgende SnelPost: stuur 
dan je foto’s naar SnelPostSenP@
gmail.com

Agenda

12 november 20:00 uur,
Het Baken: wijkvergadering 
Snellerpoort / Amsterdamlaan

28 november 20:00 uur, 
Het Baken: wijkvergadering 
Voortuin 2 / Cattenbroekerplas

14 december 
10:00 - 16:00 uur, 
Kinderkerstmarkt
Winkelcentrum (voormalig Jola 
Fashion)
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GRATIS PARKEREN! 

SNEL & POLANEN 
HET WINKELCENTRUM 
VOOR AL UW BOODSCHAPPEN ! 

APOTHEEK  PELAENE HOF 
ZEEMAN 
STOMERIJ TIP-TOP 
JD BLOEMEN 
DIERENSPECIALIST VAN DER VAART 
JUMBO NAP 
HAIRSTUDIO NEW LOOKS 
VERBOON OOGADVISEUR 
KAASSPECIALITEITEN KARSEMEYER 
KWALITEIT’S SLAGERIJ ARSENAL 
BAKKERIJ VERSLUIS 
UNA MAS 
JOLA MODE 
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ” 
FOODMASTER 
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Er zijn weer genoeg onderwerpen 
die onze aandacht vragen. In deze 
SnelPost zal er op een aantal 
onderwerpen dieper ingegaan 
worden. De Voortuin 1 en 2, 
het nieuwe industriegebied. De 
inrichting van Snellerpoort en 
de eventuele verbouw van het 
winkelcentrum die blijkbaar 
ook op de planning staat. En 
natuurlijk de Kinderkerstmarkt 
die op 14 december plaats gaat 
vinden in samenwerking met het 
winkelcentrum Snel en Polanen.
 
Bij dat laatste kijken we zeker 
naar uit om jullie ook in levende 
lijve te ontmoeten. Tijdens de 
kinderkerstmarkt zullen wij als 
bestuur aanwezig zijn zodat je daar 
direct met ons over je ideeën kunnen 
praten over hoe onze wijk nog 
mooier, leuker en vooral leefbaarder 
kan worden.
 
Hoofstedenbuurt
De meeste thema’s zullen op de 
wijkvergadering zeker langs komen. 
Toch wil ik wat extra aandacht 
vragen voor de verkeerssituatie 
bij de kruising Amsterdamlaan/ 
Steinhagenseweg. Waarom? 
Omdat ik de indruk krijg dat 
daar onvoldoende aandacht aan 
geschonken wordt. Deze kruising 
is voor de bewoners uit de 
Hoofdstedenbuurt  de enige manier 
om de wijk uit te komen. Bij het 
plan herinrichting Snellerpoort en 
Steinhagenseweg is hier ook al 
vaker aandacht voor gevraagd.

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Activiteiten 
agenda 2019

Wijkvergadering
12 november 2019
28 november 2019

Koffieochtenden senioren
29 oktober
12 november
26 november
10 december (Kerstlunch)

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

Aanleveren kopij SnelPost
1 februari 2020

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.

Altijd wat in de wijk

De bewoners staan in de spits vaak
lang te wachten tot zij  aan het 
verkeer deel mogen gaan nemen, de 
Steinhagenseweg op mogen. Ik gebruik 
bewust het woordje “mogen”. 
Er zijn altijd voldoende fietsers bij
de rotonde met de Minkemalaan
waardoor er een gaatje valt zodat ze
in kunnen voegen. 

De zorg die in de wijk leeft is wat er 
gebeurt als er een ongelijke kruising 
gaat komen. Dan zal er een constante 
stroom auto’s gaan komen en zie dan 
maar eens op de Steinhagenseweg te 
komen. Ik deel deze zorg. Hier zal bij 
de inrichting van de Steinhagenseweg
zeker rekening gehouden moeten
worden. Laten we er dus voor zorgen
dat dit onderwerp, aandacht krijgt.
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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

Tijdens de Kinderkerstmarkt staat 
onze wijk centraal. Je kunt je 
laten schminken en ook een leuk 
Kerststukje maken om mee naar huis 
te nemen. En je kunt je creativiteit 
een boost geven met hulp van 
tekenkunstenaar Marion Versloot. 
Maar kunt je laten zien hoe goed je 
kunt sjoelen! Daarmee kun je een 
leuke prijs winnen. Dit ouderwetse 
spel is ieder jaar weer een grote 
favoriet. Voor de oudere kinderen 
is er de mogelijkheid een houten 
vliegtuigje te maken. Hiermee kun je 
laten zien hoeveel technisch inzicht 
je hebt. Maar dat is misschien nog 
best moeilijk. Je oudere broer of zus, 
vader of moeder mogen je natuurlijk 
een handje op weg helpen.

Dit kun je allemaal doen met een 
lekkere volle buik. Want deze dag 

hebben we heerlijke snert en warme 
chocolademelk voor je. 

Tekenwedstrijd: Woerden 
in de toekomst
Het wijkplatform is er voor alle 
inwoners in onze wijk en dus ook 
voor de jongste. Dit jaar organiseren 
we een tekenwedstrijd met als thema: 
Woerden in de toekomst. Teken de 
speelplaats, het huis of de winkel 
van de toekomst. Alle gemaakte 
tekeningen worden tentoongesteld 
tijdens de Kinderkerstmarkt. 

Hoe doe je mee?
Lever voor 14 december jouw 
tekening in bij de servicebalie van 
Jumbo. Schrijf op de achterkant 
van je tekening je naam, je leeftijd 
en het telefoonnummer van je 
papa of mama. De wedstrijd wordt 

beoordeeld door de jury die bestaat 
uit tekenkunstenaar Marion Versloot, 
wijkwethouder Tymon de Weger, 
Jumbo bedrijfsleider Jurgen Langerak 
en fotograaf Quitama Everaardt. De 
winnaars worden bekendgemaakt 
op zaterdagmiddag 14 december om 
14:30 in de voormalige winkel van 
Jola Fashion naast de snackbar.

Familiebingo
Na de prijsuitreiking van de 
tekenwedstrijd sluiten we de dag 
om 15:00 uur met een familiebingo. 
Je maakt dan kan kans op een 
aantal leuke prijzen, beschikbaar 
gesteld door de winkeliers van 
winkelcentrum Snel en Polanen. 
De bingokaarten worden gedurende 
de dag op de Kinderkerstmarkt 
uitgedeeld. 

Kinderkerstmarkt met tekenwedstrijd en familliebingo
Door Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk

Schaakclub in het Baken

Sinds september is Schaakclub Woerden actief op haar nieuwe locatie namelijk Het Baken in de wijk Snel en Polanen. 
Onze schaakclub omvat meer dan 50 senioren leden en ongeveer 15 jeugdleden die getraind worden door de Woerdense 
schaakgrootmeesters Jan Werle en Iozefina Paulet (de huidige Nederlands kampioen bij de dames).

Een ieder die het schaken een warm hart toedraagt en de spelregels kent is van harte welkom om eens een kijkje op onze 
club te nemen en (op afspraak) een aantal keer vrijblijvend mee te schaken om een indruk te krijgen van het schaakniveau 
in Woerden (gelukkig is er een gespreid niveau van laag tot hoog en vice versa zodat een ieder wel ergens aansluiting kan 
vinden). De contributie bedraagt 120 euro per jaar en er wordt geschaakt op de dinsdagavond van 19:45 tot 23:45.

Dus bent u geïnteresseerd en wilt u eens een kijkje komen nemen dan zou ik zeggen laat uw hersens eens kraken en kom 
schaken in Het Baken. Meer informatie op: Schaakclub Woerden  http://www.schaakclubwoerden.com/

Op 14 december wordt winkelcentrum Snel en Polanen omgetoverd tot hèt kinderevent van het jaar, namelijk de 
Kinderkerstmarkt! Dit jaar in het voormalige winkelpand van Jola Fashion, naast de snackbar. Deze ruimte biedt ons 
meer mogelijkheden wat de Kinderkerstmarkt leuker maakt dan ooit!
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Hoe ver is het plan nu?
In het wijkplatform van 7 mei 
hebben wij al het zogenaamde 
ambitiedocument toegelicht. Hierin 
is de buitenruimte (groen, water, 
straten enz.) voor de nieuwe wijk 
vastgelegd, maar zijn de bouwvelden 
nog flexibel in te vullen. U ziet dit 
terug op bijgaande afbeelding, waarin 
de bouwvelden nog leeg (wit) zijn. 
Inmiddels is de buitenruimte wat 
verder uitgewerkt en is ook in grote 
lijnen aangegeven hoe de wijk eruit 
moet komen te zien. Daarbij zijn zo 
veel mogelijk de wensen uit de eerdere 
enquête door het wijkplatform en de 
wensen van de gemeenteraad verwerkt. 
Op 12 november vertellen wij u graag 
meer over het stedenbouwkundig 
plan. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan 
op gemeenteraad.woerden.nl bij 
Ingekomen stukken oktober.

Bijzondere wijk
Snellerpoort moet een bijzondere wijk 
worden. En dan bedoelen we:
• een inclusieve buurt: iedereen 

is er welkom, er is een divers 
woningaanbod, de buurt biedt 
ruimte voor initiatieven en verbindt 

mensen
• een uitnodigende buurt: door de 

uitstraling van de bebouwing en 
de openbare ruimte is de buurt 
verleidend en uitnodigend.

• een weerbare buurt: Snellerpoort 
is toekomstbestendig, flexibel en 
klimaatbestendig

• een verbonden buurt: Snellerpoort 
wordt op allerlei manieren 
verbonden met de stad

• een levendige stationsbuurt: de 
19e eeuwse stationsbuurt dient als 
inspiratie.

Levendige stationsbuurt
Snellerpoort moet een moderne, 21e 
eeuwse stationsbuurt worden. De 
uitdaging is om een samenhangend 
stukje stad te ontwikkelen dat voldoet 
aan hoge, hedendaagse eisen. Een wijk 
met een hoge woningdichtheid, maar 
waar het tegelijk fijn is om te leven en 
te werken. Wellicht hebt u hier ideeën 
over. Mist u bijvoorbeeld bepaalde 
voorzieningen in de omgeving? Laat 
het ons weten op 12 november!

Straten, water en groen
Net als bij oudere stationsbuurten komt 

er een overzichtelijk stratenpatroon. 
Daarbij zijn er zowel brede stadsstraten 
als intiemere buurtstraatjes, maar ook 
aantrekkelijke groene gebieden, zoals 
het park en de promenade. 
Water en groen zijn belangrijk in 
en rondom de wijk. Biodiversiteit 
en klimaatadaptatie vormen 
belangrijke bouwstenen. Zo ontstaat 
een natuurinclusieve buurt. Dit 
wordt versterkt door bijvoorbeeld 
groene daken, groene gevels of door 
nestgelegenheid te stimuleren. Op de 
overgang tussen voorgevel en stoep 
komen zoveel mogelijk geveltuinen. 

Inspiratiebron: stationsbuurten

Snellerpoort, een nieuwe stadsbuurt
Door Frank Frijlink, Projectleider

Voorbeeld groene geveltuinen

Op 12 november is de gemeente te gast in het wijkplatform Snel en Polanen (aanvang 20.00 uur in Het Baken) om u bij te 
praten over de woningbouwplannen voor Snellerpoort. In deze Snelpost alvast een voorproefje.
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Woningen
In Snellerpoort is ruimte voor circa 
800 woningen. Wat voor woningen dit 
precies worden, is nog niet bekend. 
Vast staat wel dat er appartementen 
en rijwoningen komen die in gesloten 
bouwblokken zijn opgenomen. In 
de brede stadsstraten komen royale 
gebouwen. In de smallere dwarsstraten 
zijn de panden wat minder hoog en 
minder breed. Op markante plekken 
komen enkele woontorens van 
maximaal 15 lagen.

Hoe nu verder?
Om de nieuwbouw mogelijk te 
maken, komen eind dit jaar twee 
bestemmingsplannen ter inzage: één 
voor het woongedeelte en één voor 
uitbreiding van het winkelcentrum. 
De gemeente organiseert dan een 
inloopavond. Meer informatie hierover 
volgt via de gemeentepagina in de 
Woerdense Courant, www.woerden.nl 
en de sociale media.

Vervolgens kunnen ontwikkelaars 

met architecten aan de slag om 
bouwplannen te maken. Het 
stedenbouwkundig plan vormt hiervoor 
de basis. 

Natuurlijk is er nog veel meer te 
vertellen over het plan en de planning. 
En u hebt ongetwijfeld vragen, 
opmerkingen of ideeën. Die horen wij 
graag op 12 november!

Voorbeeld groene geveltuinen

Voorbeelden van ruime en kleinschaliger bebouwing
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Koffieochtenden voor senioren, komt u ook?
Door Cor v.d. Baard

www.yogabycarola.nl

Yoga Carolaby

Yogalessen & workshops in Snel & Polanen

Yoga is aandacht voor jezelf!

Een yogales meedoen?

Hatha yoga
Vinyasa yoga
Buiten yoga
Meditatie
Workshops
Individuele yoga 
Bedrijfsyoga
Kinderyoga

5 individuele dwarsfluitlessen 
voor beginners.

5 x 30 minuten wekelijks les voor 75 Euro
Inclusief bruikleen van een dwarsfluit & lesmateriaal.

Schrijf je in voor een proefles
 of bel gerust voor informatie.

www.studioflutonicum.nl
info@studioflutonicum.nl

06 - 51 880 258

Iedere twee weken organiseert een 
actieve groep senioren een samenkomst 
in het Baken. Het wijkplatform 
faciliteert dit en hiermee leren de 
oudere bewoners van onze wijk elkaar 
beter kennen. De groep wil graag meer 
mensen uitnodigen. Heeft u zin een 
goed gesprek en een lekker bak koffie? 
U bent van harte welkom om hierbij 
aan te sluiten!

Agenda 

koffieochtenden 2019
November: 12 en 26
December: 10 (met Kerstlunch)

Koffieochtenden 2020
Januari: 7 en 21 
Februari: 4 en 18 
Maart: 3, 17, 31 
April: 14, 28 
Mei: 12, 26 
(op 26 mei inclusief lunch)

September: 1, 15, 29 
Oktober: 13, 27 
November: 10, 24 
December: 8 (met Kerstlunch)

De koffieochtenden worden 
gehouden in het zalencentrum van 
Het Baken van 10:00 tot 12:00 
uur op de Beneluxlaan 3.

Op het moment dat we dit schrijven 
is de zomer bijna voorbij en nadert de 
herfst met rasse schreden. En dan komt 
de winter. Een strenge? Een milde? We 
weten het niet. Wat we wel weten is dat 
we elke twee weken op dinsdagmorgen 
in Het Baken op de Beneluxlaan 3 een 
koffieochtend mogen organiseren voor 
de senioren uit onze wijk. Van 10.00 tot 
12.00 uur maken we het gezellig met 
spelletjes zoals: klaverjassen, sjoelen, 
koersbal of het maken van prachtige 
kaarten.

Onze wijk Snel & Polanen en Waterrijk 
is in de laatste jaren aanzienlijk 
groter geworden. Ongetwijfeld zijn 
er ook meer senioren komen wonen. 
Zij zijn hartelijk welkom op onze 
koffieochtenden. En... dankzij ons 
wijkbestuur en de bedrijfsleiding van 
Jumbo Nap Polanen is het voor de 
bezoekers helemaal gratis.

Als organisatoren van deze 
koffieochtenden heten wij u van harte 
welkom!
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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...

2019 is bijna voorbij en dus kijken 
we naar het nieuwe jaar. In 2020 zijn 
we van plan om vier vergaderingen 
te organiseren en vier edities van de 
SnelPost uit te brengen. Hiermee ben je 
als wijkbewoner weer helemaal op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
Deze vergaderingen en de SnelPost 
worden gemaakt en georganiseerd door 
een wijkbestuur dat bestaat uit drie 
personen. We zijn altijd bereikbaar via 
SnelPostSenP@gmail.com voor al je 
vragen. Heb je een punt dat écht op de 
wijkvergadering belicht moet worden, 
neem dan even contact met ons op. 

Grote veranderingen in de 
wijk
De vergaderingen hebben als doel 
om belangrijke punten voor de wijk 
te bespreken, hierbij is altijd een 

vertegenwoordiging van de gemeente 
aanwezig om antwoord te geven 
op de vragen die gesteld worden. 
Net als 2019 verwachten we dat 
onderwerpen als de Cattenbroekerplas, 
Steinhagenseweg en Snellerpoort een 
belangrijk onderdeel zullen zijn van 
de agenda. We vinden het namelijk 
erg belangrijk om de wijkbewoners 
zoveel mogelijk mee te nemen in deze 
projecten.
 
De wijkvergaderingen worden 
gehouden in Het Baken aan de 
Beneluxlaan 3 en beginnen om 
20:00 uur. De data in het kader zijn 
de reguliere vergaderingen. Als er 
belangrijke ontwikkelingen zijn 
waarover we de wijkbewoners willen 
informeren, dan organiseren we een 
extra vergadering.

Schrijf mee met de SnelPost
Net als de wijkvergadering is ook de 
SnelPost door, voor en met de wijk 
gemaakt. Als wijkbestuur zijn we op 
zoek naar leuke verhalen om te delen 
in de SnelPost. Heb je iets leuks dat je 
wil delen met de wijk: een geweldige 
hobby, een tentoonstelling of een 
andere niet commerciële activiteit: 
deel het met ons via ons mailadres 
SnelPostSenP@gmail.com. Voor de 
SnelPost ontvangen we graag artikelen 
met een lengte van maximaal 400 
woorden inclusief fotomateriaal in 
resolutie van 300 dpi. Op deze pagina 
vind je ook de deadlines voor het 
komende jaar.

Het wijkplatform in 2020
Door Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk Agenda

Wijkvergaderingen 2019:
12 november
28 november

Kinderkerstmarkt
14 december

Wijkvergaderingen 2020:
17 maart
12 mei
22 september
10 november

De vergaderingen worden 
gehouden in Het Baken aan de 
Beneluxlaan 3 en beginnen om 
20:00 uur

Kopij SnelPost 2020:
1 februari
1 april
1 augustus
1 oktober
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Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

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

De klacht wordt geregistreerd 
en in principe binnen een week 
verholpen

Kapotte straatverlichting, losse 
stoeptegels, zwerfvuil, een gat in 
de weg, overhangend groen of een 
niet geleegde pmd-bak. Dat zijn 
ergernissen die we regelmatig in de 
wijk tegenkomen. Hiervan kun je op 
verschillende manieren melding doen 
bij de gemeente. Onlangs heeft de 
gemeente haar website vernieuwd en 
deze biedt een nog beter overzicht. 

Nieuwe website
Op de nieuwe website kun je naast het 
melden ook direct de status zien. En 
wordt er getoond of jouw melding ook 
al eerder aangemeld is. We kunnen je 
aanraden om hier een kijkje te nemen. 

Melden bij de gemeente
Je vindt de site op de voorpagina van 
woerden.nl of door melding doen 
in te tikken in het zoekvak.

Whatsapp en telefoon
Zit je niet achter je computer en wil 
je nóg sneller een melding doen dan 
kun je de gemeente natuurlijk ook 
even bellen via het telefoonnummer 
14 0348. De gemeente was ook 
te bereiken via Whatsapp, maar 
helaas is hier vanwege de privacy 
wetgeving een einde aan gekomen.


