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Beknopt verslag van de op 13 september 2022 gehouden vergadering van het 

Wijkplatform Staatsliedenkwartier. 

 
I.v.m. de afwezigheid van secretaris Wim van Geelen opgetekend door voorzitter Paul Glissenaar. 

 
Op dinsdag 13 september jl. vond er opnieuw een wijkplatform vergadering 

plaats in de Kapel bij zorgcentrum Careyn. 

 
Zo’n 40 buurtbewoners waren geïnteresseerd in het programma waarbij de 

introductie van de nieuwe wethouder voor onze wijk, een toelichting op de 

verkeersplannen in de wijk en een toelichting op het boek over de 

Utrechtsestraatweg de belangrijkste onderdelen waren. 

 

De vergadering verliep enigszins chaotisch. Diverse deelnemers zaten met 
vragen over o.a. de afwezigheid van de wijkagent, alle verkeersperikelen in de 

wijk en de op een eerdere vergadering genoemde problematiek rondom de 

voetbalkooi.  

 

De wijkagent was verhinderd omdat hij reeds ingepland was voor een andere 

politiedienst en het bestuur gaat zich er hard voor maken dat hij aanwezig kan 

zijn op de volgende wijkvergadering waarbij we aandacht willen besteden aan de 
aanwezigheid van jongeren in de wijk. 

 

De nieuwe wethouder Jelmer Vierstra stelde zich aan de aanwezigen voor en liet 

daarbij weten ook zelf enige tijd in Staatsliedenkwartier te hebben gewoond. Hij 

gaf aan kennis te hebben van de voor de wijk belangrijke thema’s zoals:  

• Verkeers(snelheids)problematiek,  
• Het Hertenkamp en  

• Het behoud van de supermarkt. 

 

Op verzoek kreeg buurtbewoner Lara Verheij de gelegenheid om aandacht te 

vragen voor de problematiek van verdwenen katten. Vooral in het stuk wijk 

tussen Vossenschanslaan en spoorlijn zijn de afgelopen periode zeker 12 katten 
spoorloos verdwenen.  

 

Gijsbert Valstar gaf een presentatie over de verkeersproblematiek in onze wijk 

waarbij hij benadrukte dat onze wijk ook dient als in- en uitvalsbasis voor 

verkeer naar en uit Woerden. Daarnaast gaf hij aan dat er zowel bij bewoners 

alsmede verkeersdeelnemers ook sprake dient te zijn van eigen 

verantwoordelijkheid.  
 

Na een korte koffiepauze was het woord aan Rudy Stueck, mede-redacteur van 

het boek Utrechtse Straatweg Woerden, geschreven door wijkbewoner Ed van 

Keimpema. Rudy Stueck bleek een begenadigd spreker en had een zeer 

vermakelijke presentatie samengesteld met veel historische anekdotes over de 

wijk, hetgeen bij sommige bezoekers tot zeer veel herkenning leidde. Deze 
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presentatie was slechts een derde deel van de gehele presentatie, want Rudy 

heeft toegezegd terug te komen voor deel 2 en deel 3 van het verhaal. In deel 2 

op 13 december zal het gaan over de Tweede Wereldoorlog, bekende personen 

die op de Utrechtsestraatweg hebben gewoond en bijzondere voorzieningen, 

zoals boerderijen, Fort Oranje, de woonbarakken en sport. In deel 3 op 7 maart 

gaat Rudy het hebben over bedrijven en instellingen, bebouwing en 
karakteristieke panden. 

 

Om 22.00 sloot Paul Glissenaar de vergadering. 


