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Oudelandseweg stiller, maar ook veiliger?

De Oudelandseweg is onlangs opge-
knapt en menig automobilist zal daar 
blij om zijn. Er ligt strak asfalt en dat 
nodigt uit tot het verder indrukken van 
het gaspedaal. Dit tot ergernis van de 
bewoners van de 130 appartemen-
ten, die uitkijken op de Oudelandse-
weg. Bewoners hadden zich sterk ge-
maakt om van de weg een 30 km weg 

te maken, maar de gemeente wilde 
daar niet aan. Ook het verzoek van 
de Bethlehemkerk om een zebrapad 
, een voorziening die ook verkeers-
remmend zou kunnen werken, werd 
niet gehonoreerd. Maar voor de be-
woners blijft er toch een pluspuntje 
over. Het nieuwe asfalt zorgt wel voor 
minder geluidsoverlast.

De aanstaande vergadering 
van het Wijkplatform heeft plaats op 
dinsdag 13 september, om 19.30 
uur, een half uur eerder dan gebruike-
lijk, in de Kapel bij Weddesteyn. 

De agenda:
Opening en Mededelingen.
Vaststelling verslag vergadering 
van 14  juni, het verslag is te vinden 
op de website van    het Staatslie-
denkwartier
Vacature secretaris
Introductie Wijkwethouder Jelmer 
Vierstra.
Verkeersmaatregelen in en om de 
wijk door Gijsbert Valstar.
PAUZE
De Utrechtsestraatweg, bespiege-
lingen over HET boek, deel I, door 
Rudy Stueck.
Wat verder ter tafel komt
sluiting

Het is mogelijk om zelf agendapunten 
voor deze vergadering voor te dragen 
via secretaris@wijkplatformstaatslie-
denkwartier.nl

We hopen van harte u snel weer te 
zien in de Kapel van Weddesteyn. 

Het bestuur
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foto: een prachtig nieuw wegdek op de Oudelandseweg. Helaas wel zonder zebrapad.
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In mijn vorige Staatspraat wenste ik u 
allen een warme, zonnige en gezel-
lige zomer toe. Of u het de afgelopen 
maanden gezellig heeft gehad weet 
ik natuurlijk niet, maar warm en zon-
nig is het in ieder geval ook in onze 
wijk geweest. Ongekende tempera-
turen die konden oplopen naar 35 
graden en overal kurkdroge gronden 
en grasvelden. Met zulk weer hoeven 
we niet meer met z’n allen richting 
Zuid- Europa te rijden, daar lagen de 
temperaturen nog veel hoger. 

Ik schrijf deze column rond half au-
gustus omdat wij zo rond 20 augus-
tus de vouwwagen erbij pakken om te 
zien of er ergens in de buurt nog mooi 
weer over is. Dat betekent wel dat ik 
nu in een dicht huis zit met alle zon-
wering naar beneden en alle parasols 
in de tuin omhoog. 

Ik denk dat voor vele oudere bewo-
ners in de wijk deze temperaturen 
niet echt fijn zijn en zij dan ook be-
hoorlijk beperkt worden om er op uit 
te gaan  Hopelijk zijn er voldoende 
mensen bereid om te ondersteunen, 
een boodschapje te halen of een 
praatje te gaan maken.

Ook sprak ik in mijn vorige Staatspraat 
over de afgelopen verkiezingen en de 
kans dat we een nieuw wijkwethou-
der zouden krijgen. Jelmer Vierstra 
van Progressief Woerden is wijkwet-
houder van binnenstad en Staatslie-
denkwartier geworden en het bestuur 
van het wijkplatform heeft reeds een 
prettig kennismakingsgesprek met 
hem gevoerd. Jelmer Vierstra heeft 
enige jaren in Staatsliedenkwartier 
gewoond en woont zijn hele leven al 
in Woerden alwaar hij zich zeer thuis 
voelt. In het volgende nummer van 
het Staatsblad hopen wij hem wat 
uitgebreider te kunnen introduceren, 
maar we hopen zeker op een goede 
samenwerking tussen hem en ons.

Verder noemde ik in mijn vorige stukje 
alle ontwikkelingen in en rond onze 
wijk, waarbij we nu wel vast kunnen 
stellen dat er vooral rondom plan 
Snellerpoort meters gemaakt worden. 
Een nieuwe weg inclusief fietspad 
richting de Beneluxlaan is nog maar 
het begin. 

Ook plan Witt begint nu ergens op te 
lijken en we hopen als bestuur dat we 
straks tegenover plan Witt nog steeds 
een mooi en wellicht wat gemoderni-
seerd Hertenkamp hebben. We zijn 
hier nog volop over in gesprek met 
Careyn.

Ook de Woerdense vakantieweek 
heeft weer plaats gehad en ik weet 
zeker dat ook veel jonge en oude be-
woners van onze wijk daar weer volop 
plezier aan hebben beleefd.  Zo zag 
ik vele ouderen genieten van Willeke 
Alberti die er weer lustig op los zong 
in zorgcentrum Careyn.

Eind augustus is voor velen het gewo-
ne leven met school, werk, sport en 
boodschappen doen weer begonnen. 
Ook het wijkplatform gaat op dinsdag 
13 september weer een bijeenkomst 
houden waar ik velen van U hoop te 
ontmoeten.

Voor nu hoop ik dat U een mooie zo-
mervakantie heeft gehad en wens ik 
U allen veel succes toe met het op-
starten erna. Laten we daarbij oog 
houden voor onze medemensen en 
omgeving in de wijk.

Paul Glissenaar
Voorzitter Wijkplatform

STAATSPRAAT

Fietsreparatie
Fietsverhuur
Verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen

Wij ontvangen u graag in onze vestigingen 

    Spoorlaan 49 in Woerden

    La Fontaineplein 28 in Woerden.
 
E. Kraan & C. Kraan
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Bridgeclub Woerden

In onze wijk hebben wij een bloeien-
de bridgeclub.

In de kantine van Sportclub Woerden 
aan de Steinhagenseweg  spelen   
elke maandagavond van september 
tot medio april ca 70 leden bridge.

Gestart wordt om half acht en het 
einde is om ca 22.45  uur. De leeftijd 
varieert van 50 tot ca 80 jaar.

Bridgeclub Woerden bestaat dit jaar 
75 jaar en kenmerkt zich door plezier 
in het spel en voor elk niveau vol-
doende uitdaging. Zowel voor begin-
ners als voor gevorderde spelers is er 
plaats. 

Ook al heeft men weinig spelervaring 
de praktijk leert dat op een ontspan-
nen manier sneller de beginner het 
bridgespel onder de knie krijgt.

Een van de sterke punten van bridge-
club Woerden is dat men niet bang 
hoeft te zijn fouten te maken. Van 
fouten leert men het meeste.

Hebt u interesse om lid te worden De 
secretaris Henk Engels Tel 419813  
kan u er alles over vertellen of ga op 
een  maandagavond rond half acht 
even kijken.

Het is altijd mogelijk om enkele keren 
als gastspeler mee te doen.

Plan Witt vordert gestaag deze zomer

Op 20 juli was het zo ver. “s Mid-
dags was het bestuur te vinden in het 
Gemeentekantoor voor een kennis-
makingsontmoeting met de nieuwe 
wijkwethouder Jelmer Vierstra. Het 
gesprek had een  hoog informatie-
gehalte. Van te voren had Jelmer 
verzocht om gespreksonderwerpen 
aan te leveren. Van de kant van het 
bestuur werden de volgend punten 
opgevoerd : de verkeerssituatie in 

de wijk, het voortbestaan van een 
supermarkt, de omgang met jonge-
ren ter voorkoming van lawaai- en 
ander overlast en het Hertenkamp. 
Penningmeester Martien v.d. Bosch 
maakte van de gelegenheid gebruik 
om de wijkwethouder, die ook Duur-
zaamheid in zijn portefeuille heeft, 
erop te wijzen dat het plan van Tree-
mark om de komende jaren inheem-
se bomen in de wijk aan te planten 

Kennismaking met de nieuwe wijkwethouder

Ondanks de hete weken is er een 
groot deel van de zomer doorgebouwd 
aan plan Witt, de nieuwste woningen 
en appartementen in onze wijk. Voor 
de wijkbewoners die deze bouwplaats 
dagelijks passeren, is dit geen verras-

wel eens contra gaat werken voor 
het aanbrengen van zonnepanelen 
in de wijk. Met name de hoogte van 
de bomen speelt daarbij een rol. De 
hoogte van het huidige bomenbe-
stand pakt al in een aantal situaties 
negatief voor de zonnepanelen uit.
Aan het eind van het gesprek was de 
indruk dat de wijkwethouder goed op 
de hoogte gebracht was van wat er 
in de wijk speelt. Voor het volgende 
nummer van Het Staatsblad  zal de 
wijkwethouder worden geïnterviewd.

sing. Er zijn echter ook wijkbewoners 
die wat meer aan huis gebonden zijn. 
Voor hen hebben we een kleine foto-
grafische impressie verzameld over 
de afgelopen weken.Hierboven terug 
te vinden.
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Voor wie van de geplande busbaan 
langs de Stationsweg gebruik wil ma-
ken gaat dat tegenvallen. Want dat 
zal nog wel even duren. De busbaan, 
ooit door gemeente en provincie 
noodzakelijk geacht om vertraging 
van het busvervoer  te voorkomen, 
blijft nog wel even uit het zicht. 

In vorige edities van Het Staatsblad 
is al aandacht besteed aan deze ge-
schiedenis, die  op 17 december 2020 
begon met het raadsbesluit. Bewo-
ners van de Stationsweg zagen dat 
besluit niet zitten. Hun bezwaar werd 
bij de gemeentelijke bezwaarschrif-
tencommissie ongegrond verklaard. 
Maar toen zij zochten het hoger op 
en hadden nu wel succes bij de rech-
ter. Op 7 januari 2022 verklaarde de 
rechter het bezwaar gegrond. In één 
moeite door droeg de rechter de ge-
meente op nader onderzoek uit te 
voeren. Het werden maar liefst twee 
onderzoeken en die kwamen eind 
juni/begin juli tot een afronding. 

Royal Haskoning die de onderzoe-
ken deed kwam tot de slotsom dat er 
nauwelijks tijdwinst te behalen is op 
de Stationsweg. Rechtvaardigt dat 
de kosten van aanleg? De vraag stel-
len is ‘m beantwoorden. Verder is uit 
het onderzoek, ruim 60 dikbedrukte 
pagina’s,  gebleken dat de busbaan 
de drukte bij de toegang tot de sta-
tionstunnel niet wegneemt zodat de 
verkeersveiligheid in het gedrang kan 
komen. 

Voor de gemeente en in haar kielzog 
de provincie is de busbaan niet van 
de baan. Maar in een raadsinforma-
tiebrief van 5 juli neemt de gemeente 
wel een draai. In die brief wordt nu de 
prioritreit gelegd bij de fietser. En het 
fietsverkeer.  

Omdat er geld beschikbaar is geko-
men van het rijk gaat de aandacht 
nu uit naar een kwaliteitsverbetering 
voor de fiets langs de Stationsweg 
en de Oostdam richting binnenstad. 
De gemeente wil nu een twee rich-
tingsfietspad realiseren vanaf het 
busstation langs de oostkant van de 
Stationsweg en de noordkant van 
de Oostdam. Consequentie hiervan 
is dat het huidige ontwerp van de 
busbaan hiervoor geen ruimte biedt 
waardoor het eerder genoemde ver-
keersbesluit wordt ingetrokken.  

Afstel is echter niet aan de orde be-
zweert het gemeentebestuur in zijn 
raadsinformatiebrief. Er moet op-
nieuw onderzoek worden gedaan 
waarbij van de kant van de gemeente 
direct een participatietraject opge-
start zal worden waarbij de bewoners 
in de omgeving van het traject vanaf 
het begin ervan worden betrokken. 

Wordt (wederom) vervolgd.

Prioriteit gemeente ligt (nu) eerst bij fietsers, 
maar plannen busbaan toch nog steeds op tafel.

We mogen weer met elkaar zingen. 
Zingen in een koor is bevrijdend, het 
maak je blij, we spreken uit ervaring! 
Vind je het fijn om te zingen en heb je 
nog niet de stap genomen om bij een 
koor te gaan zingen, dan heb je nu 
de kans. Hoe oud je bent maakt niet 
uit. De meeste leden zijn boven de 
70 of zelfs boven de 80 jaar.

Het Zandwijkkoor is op zoek naar 
nieuwe leden. Iedereen die plezier 
heeft in het zingen, is van harte uit-
genodigd. Door de pandemie is een 
aantal ouderen afgehaakt en daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe leden 
die ons kunnen versterken. 

Hopelijk kunnen we je belangstelling 
opwekken en zou je eens met ons 
koor kennis willen maken.Kom eens 
luisteren of meezingen mag natuur-
lijk ook en  dan zorgen wij er voor dat 
jeje  onze muziek binnen afzienbare 
tijd eigen kunt maken.Wellicht ben je 
momenteel actief als zanger in een 
ander koor of is zingen “gewoon” je 
passie en hebben we je belangstel-
ling gewekt.Heb je geen ervaring 
als zanger maar beschik je wel over 
gevoel voor “muziek” maken, geen 
probleem wij helpen je op weg. Wil 
je kennis maken met dit koor en met 
onze muziek, dan verwelkomen we 
je graag op een van onze repetities. 
Schroom dus niet en kom eens vrij-
blijvend luisteren. “Meteen meezin-
gen mag natuurlijk ook”. Wij repe-
teren elke maandag van 14.00 tot 
16.00 uur in  Sinar Maluku - Wijkcen-
trum Molenvliet - Stromenlaan 132 
3448CH Woerden (naast sporthal 
Bulwijk).

Het Zandwijkkoor, heel bijzonder be-
staat precies 40 jaar, is indertijd klein 
begonnen als hobby van enkele da-
mes en uitgegroeid tot een zeer ge-
waardeerd vrouwen- en mannenkoor 
met een veelzijdig repertoire, zoals 
evergreens, musicalliedjes, kerstre-
pertoire enz. Het koor mag daarom 
als uniek worden beschouwd in 
deze regio. Wil je meer weten neem 
dan contact op met de secretaris 
van het Zandwijkkoor: Letty Vianen  
0683679249. Graag tot ziens en zing 
met ons mee!  Bestuur Zandwijkkoor

Zandwijkkoor 40 jaar!
Zing je met ons mee?
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Als je in politiek-bestuurlijk opzicht 
het nodige gedaan hebt dan kan het 
zo maar zijn dat een straat, laan, 
plein of hof(je) naar jou vernoemd 
wordt. Ook kan je naam aan een pad 
verbonden worden. Een pad heeft 
toch wat minder statuur dan een laan 
of een plein. Niets ten nadele gezegd 
overigens van degene die deze eer 
te beurt gevallen is.. 

In Woerden en wel in onze wijk ken-
nen we het mr. Joekespad. Maar wie 
was drs. Th.H. (Theo)  Joekes? 

Geboren in 1923 gold hij later als 
een begaafd spreker, met veel ge-
voel voor Britse humor. Joekes had 
jarenlang in dat land gewoond als 

Zoals reeds enkele malen in het 
Staatsblad vermeld en ook op de 
laatste wijkplatvormvergadering ge-
noemd is het bestuur van het wijk-
platform dringend op zoek naar die 
man of vrouw uit de wijk die in ons 
bestuur de functie van secretaris op 
zich wil nemen.

Onze huidige secretaris Wim van 
Geelen heeft al langere tijd aange-
geven na een lang leven vol diverse 
bestuurlijke, onbezoldigde, functies 
in o.m. de politiek, het welzijnswerk, 
de woningbouw, het onderwijs en het 
fanfarewezen, nu toch echt met het 
secretariaat werk te willen stoppen.
De secretaris in ons bestuur is na-
tuurlijk verantwoordelijk voor vooral 
de externe communicatie met de 
daarbij behorende website en ande-
re communicatiekanalen. Ook voert 
hij of zij regie op de aanlevering van 
stukken voor het Staatsblad.

Het bestuur van het wijkplatform 
heeft met Wim afgesproken dat hij 
uiterlijk eind december 2022 zijn 
functie neerlegt, ook als er zich geen 
opvolger gemeld heeft.
In dat geval zal ook het wijkplatform 
als zodanig niet meer actief kunnen 
zijn vanaf januari 2023 en komt er  
mogelijk  ook geen Staatsblad meer 
uit.

Hopelijk komt het niet zover en zijn er 
toch mensen bereid om deze functie 
geheel of gedeeltelijk over te nemen. 
Wat ons betreft is er zeker de moge-
lijkheid de functie met 2 personen uit 
te voeren.

We horen graag van u! 

dagbladcorrespondent (NRC). Hij 
was lid van de VVD, maar hij hechtte 
aan een onafhankelijke opstelling. 
Zijn vader was ook politicus en lid van 
de voorloper van de VVD, de Vrijzin-
nige Democratische Bond (VDB). Na 
de oorlog werd zijn vader mr.dr.A.M 
(Dolf) Joekes  lid van de PvdA. Als 
minister van Sociale Zaken in de ka-
binetten Drees I en Drees II  bracht hij 
belangrijke wetten tot stand zoals de 
Wet op de Ondernemingsraden en de 
Werkloosheidswet.

Zijn zoon Theo begon zijn loopbaan 
bij de BBC. In 1959 kwam hij terug 
naar Nederland om in Leiden rechten 
te gaan studeren. In 1964 studeerde 
hij af, maar een jaar eerder was hij al 
lid geworden van de Tweede Kamer. 
In de VVD-fractie trad hij op als  fi-
nancieel woordvoerder. Bekend is hij 
vooral geworden doordat hij in 1965 
namens zijn fractie als eerste een 
tegenbegroting indiende. Hij kwam 
in 1984 door zijn onafhankelijke op-
stelling in de RSV-parlementaire 
enquêtecommissie in conflict met 
de partijleiding. Het kostte hem een 
verkiesbare plaats op de lijst voor de 
verkiezingen-1986, maar door voor-
keurstemmen kwam hij toch weer in 
de Kamer. In zijn laatste periode in de 
Kamer was hij vooral actief als com-
missievoorzitter en presidiumlid. Hij 
overleed in 1999. 

Straten in onze wijk:
Wie was Mr. Joekes?

Wijkplatform zonder se-
cretaris begin 2023? Wie 
helpt ons uit de brand?
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Woerdens Raadslid moet 
vlaggenprotest bekopen met eieren tegen raam en deur

De Stichting Open Monumentendag 
heeft in het kader van de viering van 
650 jaar stadsrechten voor Woerden 
het initiatief genomen om speciale 
putdeksels te laten vervaardigen als 
blijvend aandenken in het straat-
beeld. De benodigde financiering, het 
ontwerp en de vergunning zijn inmid-
dels rond. Deze putdeksels zullen 
dit najaar worden geïnstalleerd. De 
putdeksels hebben een diameter van 
52 cm en passen daarmee precies 
in de standaard rioolputten die de 
gemeente Woerden hanteert (=lan-
delijke standaard). Op de putdek-
sels worden ook de namen van alle 
kernen genoemd. Er zijn in totaal 12 
deksels beschikbaar, 1 voor Kamerik, 
Zegveld en Harmelen en 1 voor elke 
wijk van Woerden.

De Stichting heeft de wijk- en dorps-
platforms gelegenheid gegeven om de 
locatie in hun eigen kern of wijk mede 
te bepalen. Onze voorkeur gaat uit 
naar een centrale en markante plek, 
waar veel voetgangers passeren. Het 
bestuur van ons Wijkplatform heeft 
zich tijdens zijn bestuursvergadering 
van 12 augustus gebogen over de 
vraag waar die deksel zou moeten 
komen. Het kwam tot de slotsom dat 
drie plekken daarvoor geschikt zijn, 
t.t. op de Hogendorplaan tegenover 
de Aldi, op de Utrechtsestraatweg 
tussen de nummers 20 en 31 en op 
de kruising van de Vossenschan-
slaan met de Johan de Wittlaan. Aan 
de Stichting Open Monumentendag 
om een definitieve keus te maken.

Overal kan je ze zien, de vlag met 
van boven blauw, in het midden wit 
en onderaan rood. De omgekeerde 
Nederlandse vlag als protest tegen 
het stikstofbeleid van het Kabinet 
en als steun voor de boeren. Vooral 
Zegveld en Kamerik zijn vergeven 
van die vlaggen. In Woerden zie je ze 
minder. 

Raadslid Jaap van der Does had ook 
zo’n vlag hangen, maar moest dat 
bekopen met eieren tegen z’n ramen 
en deur. In het Staatsliedenkwartier 
ze je ze niet, die vlaggen. Maar wel 
banners op de lantaarnpalen op de 
Utrechtsestraatweg. Burgemeesters 
staan, zoals de NRC op 4 augustus 
kopte, voor een dilemma. Haal ik die 
vlaggen weg of niet en nou komen 
ook die banners erbij om het dilemma 
heftiger te maken.

Speciale putdeksels ter 
ere van 650 jaar Woerden

Wie op 5 augustus ’s avonds naar 
Nieuws uur keek, kreeg het idee dat 
heel Woerden, met Inwonersbelan-
genvoorman Hendrie van Assem 
voorop, zich achter het boerenpro-
test schaarde. 

Kijk hier de aflevering 
van Nieuwsuur van 5 
augustus 2022 terug 
op NPOStart

Iedere woensdag 
van 15.00 tot 18.00 uur 
Frederik Hendriklaan
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Besluit van bestuur om-
trent Nee-Nee stickers 

Zoals in ons vorige Staatsblad be-
schreven bestaat de R.de Jager-
school dit jaar 50 jaar en is dit door 
de school ook ruim gevierd.
De school is in al die jaren niet echt 
bouwtechnisch met de tijd meege-
gaan en er liggen dus al enkele jaren 
plannen om de basisschool in zijn ge-
heel op dezelfde plek te herbouwen.
Dit jaar is wat dat betreft de kogel 
door de kerk gegaan en zijn onder-
wijsvereniging en gemeente tot een 
akkoord gekomen om het nieuwe 
schoolgebouw neer te gaan zetten.

Dit betekent natuurlijk wel dat de 
school tijdelijk elders gehuisvest 
dient te worden want het onderwijs 
kan natuurlijk niet zomaar een jaar 
stil liggen. 

Al langere tijd was de locatie aan het 
Joekespad daarvoor in beeld maar 
toen dat begin dit jaar ter oren kwam 
bij de bewoners tegenover het speel-
veld was daar voor sommigen toch 
een onaangename  verrassing. Dit 
leidde ertoe dat sommige bewoners 
de publiciteit zochten en bij de ge-
meente aan de deur klopten.

Op 23 maart dit jaar vond er in de R. 
de Jagerschool een informatieavond 
plaats voor omwonenden van zowel 
de school alsmede bij het Joekespad, 
alwaar ook de voorzitter van het wijk-
platform aan wezig was.

De gemeente werd vertegenwoor-
digd door diverse ambtenaren van 
verschillende diensten en de wethou-
ders Becht en de Weger.
Vanuit zowel de school alsmede de 
gemeente werd duidelijk gemaakt 
wat de noodzaak van nieuwbouw van 
de school is en welke alternatieven 
onderzocht zijn voor wat betreft de tij-
delijke huisvesting. Daarnaast bleken 
nog diverse onderdelen van de plan-
nen te moeten worden onderzocht op 
haalbaarheid en vergunningsplicht.

Al met al leverde dit een goed avond 
op waarbij bleek dat eenieder wel 
de noodzaak van een goede en mo-
derne gehuisveste basisschool in de 
wijk onderschreef en zich ook wel re-
aliseerde dat tijdelijke huisvesting er-
gens in de buurt moet plaatsvinden.

Wel gaven diverse bewoners aan dat 
vooral na de tijdelijke huisvesting er 
een goed lange termijn plan moet ko-
men tav het groene stuk langs het Mr 
Joekespad. Daarbij moet zeker aan-
dacht zijn voor de overlast die vanuit 
de JOP plaats vindt en de mogelijke 
aanvraag tot aanleg padelbanen door 
tennisvereniging VEP.

Uiteindelijk is er in de loop van dit 
jaar voor gekozen dat de tijdelijke 
huisvesting van de school zal plaats-
vinden op de plek waar thans het ver-
harde voetbalveld is. 
Parkeren voor ouders en personeel 
van de school dient dan te gebeuren 
op het parkeerterrein voor de flats 
aan de Slingelandtlanen.

De omwonenden zijn hierover schrif-
telijk door de gemeente geïnformeerd 
, die daarbij aangaf dat de school zelf 
aan de gang moet met het aanvra-
gen van een bouwvergunning. 

Voorzover nu bekend is de planning 
dat de school vanaf januari 2023 de 
tijdelijke huisvesting gaat betrekken 
en hopelijk een jaar later weer terug 
kan naar een prachtig nieuw school-
gebouw.

Het wijkplatform is blij dat we blijven 
beschikken over 2 moderne basis-
scholen in onze wijk en zal zeker de 
vinger aan de pols houden tav de 
verdere ontwikkeling van het groene 
deel van onze wijk aan het Joekes-
pad.

Het afgelopen jaar is het wijkplatform 
2 keer benaderd door  inwoners die 
bewaar maakten tegen het feit dat zij 
het Staatsblad door de brievenbus 
kregen terwijl zij een nee-nee sticker 
op de brievenbus hadden.

Gezien het relatief grote aantal nee-
nee stickers die onze bezorgers te-
genkomen is 2 klachten niet veel 
maar het bestuur van het wijkplatform 
wil alle vragen en klachten serieus 
nemen en heeft dus over een oplos-
sing nagedacht.

Wij zijn van mening dat ons Staats-
blad geen reclamemateriaal is, waar 
naar ons idee de nee-nee sticker 
voor bedoeld is, en we vinden het be-
langrijk alle inwoners van de wijk op 
de hoogte te kunnen houden van de 
ontwikkelingen in de eigen woonwijk.
De suggestie om het Staatsblad digi-
taal te verspreiden is ook eerder voor 
bijgekomen, maar dat is voor het be-
stuur geen optie gezien de hoeveel-
heid werk die het up to date houden 
van een adressenbestand vereist , 
nog afgezien van alle bijkomende pri-
vacy regels.

Thans wil het bestuur voorstellen dat 
we vooralsnog ook het Staatsblad 
blijven verspreiden bij nee-nee stic-
kers maar dat mensen met bezwaren 
dit aan het secretariaat laten weten 
met vermelding van het huisadres.
Wij zullen dan  de desbetreffende 
bezorger  vragen in de toekomst uw 
adres over te slaan. Wel graag uw 
begrip als dit niet altijd lukt want zo-
wel de bezorgers alsmede het be-
stuur zijn allen vrijwilligers die hun tijd 
inzetten ter verbetering van de com-
municatie binnen de wijk.

Reacties op dit voornemen of han-
dige tips in deze kwestie zijn altijd 
welkom.

Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool
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n 2014 startte ik met UWassistent. 
Als Woerdense en ondernemer van 
huis uit, sprong ik in het gat van ‘de 
groeiende tekorten van de zorg’. Van-
uit kantoor aan huis aan de Van Slin-
gelandtlanen koppelde ik mijn eerste 
cliënten en dienstverleners.
 
Ouderen blijven steeds langer thuis 
wonen, dat vraagt veel van de ou-
deren zelf, maar ook van de mantel-
zorgers. UWassistent speelt hierop in 
met ondersteuning vanuit 28 locaties 
vanuit het hele land.

In 2016 liep ik Daphne Keijzer tegen 
het lijf: een echt ‘zorgmens’. Al vanaf 
haar 16e is Daphne actief in de zorg. 
De handen ineenslaan, bleek interes-
sant. Als zorgadviseur kan Daphne 
de weg wijzen in het web van regel-
geving, zoals de WMO (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) ZVW 
(Zorgverzekeringswet) en WLZ (Wet 
langdurige zorg). Steeds meer ‘zorg-
cliënten’ vinden de weg naar UWas-
sistent. 
 
Sinds 2017 werken we vanuit ons 
kantoor in de zorgpassage in het 
St. Antoniusziekenhuis te Woerden. 
Door de enorme groei is ons team 
uitgebreid met Sandra Francken, ook 

woonachtig in het Staatsliedenkwar-
tier. Sandra is afkomstig uit de goe-
de doelensector en heeft een groot 
maatschappelijk hart. Zij zet zich in 
om vraag en aanbod zo goed moge-
lijk met elkaar te verbinden.
                                                                                                                      
Inmiddels bedienen we samen met 
zo’n 100 dienstverleners ongeveer 
350 cliënten in het Groene Hart en re-
gio Utrecht. Met ons team van lokale 
dienstverleners nemen wij u graag de 
zorg uit handen! 
 
Wat kan UWassistent voor u betekenen?
UWassistent kan u ondersteunen bij 
het langer thuis wonen en daarbij ook 
de mantelzorger ontzorgen zodat die 
meer tijd voor zichzelf kan maken en 
niet overbelast raakt. 

Wij bieden betaalbare hulp bij bijvoor-
beeld maaltijdverzorging, slaap-en 
waakdiensten. Begeleiding naar het 
ziekenhuis en zorg op maat. Doordat 
wij samenwerken met verschillende 
(zorg)partijen kunt u bij ons terecht 
voor een totaalpakket!
 
Wilt u meer weten? Neem gerust vrij-
blijvend contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek bij u thuis. Of loop 
even binnen in ons kantoor in het An-
tonius ziekenhuis te Woerden.

Business in de Buurt: dit is UWassistent

Liesbeth Pauw (links)
van UWassistent

In onze wijk wordt niet alleen heerlijk 
gewoond, er wordt ook hard gewerkt. 
We spreken mensen met een business 
in de buurt.

Volleybalvereniging De Polderman-
nen is opzoek naar nieuwe leden. 
Om op de dinsdagavond van 20.30 
uur tot 22.00 uur op recreatief niveau 
een gezellig partijtje te volleyballen.

Het verloop van de avond is, eerst 
inlopen en inspelen, daarna partijtjes 
tegen elkaar. We gaan voor de winst, 
maar het plezier is nog belangrijker. 
Het is voor alle leeftijden, jong en 
oud. Enige volleybalervaring is wel 
gewenst, maar niet noodzakelijk.

Kom een keer op de dinsdagavond 
vrijblijvend kijken, of doe gelijk mee 
(de eerste 4 x gratis)

Locatie: Sportzaal de Oeral, Oeral-
straat 1 te Woerden

Voor informatie kan men bellen met 
Sien van Beek tel. 0348 410352, Jan 
van de Wind 0348 502252 of Cobi 
Zwijnenburg via c_zwijnenburg@
hotmail.com.

Kom lekker bewegen!
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Geen goede reclame voor onze wijk

6 juli 2022, een vernield bushokje 
op de Vossenschanslaan. In woor-
den van een befaamd Amster-

Afgelopen juni heeft de gemeente 
Woerden in overleg met het wijkplat-
form de Kubus “Woerden zakt” ge-
plaatst bij de flats aan de van Slinge-
landtlanen. De Kubus is bedoeld om 
informatie te geven over de gevolgen 
van bodemdaling in Nederland en 
ook in Woerden.

Het is onbekend hoeveel bezoekers 
de Kubus getrokken heeft. Maar veel 
zijn het er niet geweest.

Kubus in het Staatslieden

dams voetbalfilosoof: “Waar heb 
dat nou voor nodig”. Wie het weet 
mag het zeggen.
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In het Staatsliedenkwartier is tennis-
vereniging VEP sinds jaar en dag ge-
vestigd. De club wil zijn sportaanbod 
graag uitbreiden om spelers de mo-
gelijkheid te geven padel te spelen. 
Padel is recentelijk sterk opgekomen 
en het ziet er naar uit dat de sport de 
komende tijd meer beoefenaren gaat 
tellen. In Woerden kan er alleen maar 
padel gespeeld worden bij tennisver-
eniging Cromwijck aan de Waardse-
dijk.

Maar eerst wat is padel?

Padel is een combinatie van tennis en 
squash. Je speelt padel met vier per-
sonen op een rechthoekig veld, een 
padelbaan van 10 bij 20. De baan is 
omringd door wanden en vrijwel altijd 
zijn deze een mix van glas met hek-
werk. 

Padel speel je altijd  in een twee te-
gen twee constructie. De padelbal 
heeft veel gelijkenis met de tennisbal, 
maar is toch anders. Omdat een pa-
delbal een lagere atmosferische druk 
per vierkante centimeter heeft dan 
een tennisbal, heeft deze over het 

VEP vangt bot en mag niet uitbreiden met Padelbanen
In een vorige editie  van Het Staats-
blad kwam dat fietstunneltje al aan de 
orde. Het beoogde fietstunneltje aan 
de rand van plan-Witt ging niet door, 
maar wat gebeurt er met de grond, 
die nu geen bestemming heeft. Het 
bestuur van het Wijkplatform pleitte 
voor een speelvoorziening en bracht 
die wens over aan de gemeente. 
Eind maart kwam er een reactie uit 
het Stadskantoor. Die reactie luidt als 
volgt:  “Het stuk grond waar u naar 
verwijst heeft op dit moment de be-
stemming verkeer. Het plan ligt pre-
cies op de grens van twee projecten; 
Woerden Centraal en Plan Witt. Voor 
plan Witt is een inrichtingsplan goed-
gekeurd en een bestemmingsplan in 
uitvoering gebracht. Dat houdt in dat 
het niet meer mogelijk is om een an-
dere invulling aan dit perceel te ge-
ven. Op deze locatie komt de wijkont-
sluiting, vormgegeven in een U-vorm. 
Hierdoor resteert nog maar een heel 
klein vrij liggend perceel, wat ons in-
ziens onvoldoende kansen biedt voor 
een goede speelplaats. We streven 
er naar om elders in de wijk wel een 
extra speelplek te realiseren”.  Waar-
van acte

Fietstunnel toch speelplek?

Onze wijk is (wel) groen.
Trouw kopte op 19 juli, de dag met de 
grootste hitte, “een stad zonder groen 
kost levens”. De Rijksoverheid han-
teert als norm dat er in een wijk mi-

nimaal 75 m² groen per woning aan-
wezig moet zijn. Want meer groen en 
minder steen in een wijk brengt koel-
te in die hitte. Wat het groen betreft 
zit het in het Staatsliedenkwartier wel 
goed. Dat is het beeld dat oprijst bij 

het bekijken van de fotoreportage die 
Maarten Stiggelbout van het groen in 
de wijk maakte tijdens een rondwan-
deling in de wijk met zijn hond.

algemeen minder snelheid dan een 
tennisbal. Het slaginstrument, het 
padelbat of padelracket, heeft veel 
weg van zowel tennis als tafeltennis. 
Het is, net als bij squash,  toegestaan 
om tijdens het spel de wanden te ge-
bruiken. Je mag de wanden alleen 
gebruiken als de bal heeft gestui-
terd in het vak van de tegenstander. 
Raakt de bal direct het glas? Dan is 
dat een punt voor de tegenstander.

Het verzoek van VEP om een bepekt 
deel van het veld aan de mr. Joeke-
slaan voor padel te gebruiken is door 
de gemeente van de hand gewezen. 
Hoewel het veld een sportbestem-
ming heeft vindt de gemeente de im-
pact van het gebruik voor de omwo-
nenden te groot. Denk aan de bal die 
afketst tegen de wand. Dat zou de 
nodige geluidsoverlast voor de om-
wonenden met zich mee brengen. 

Het VEP-bestuur denkt na over een 
manier waarop mogelijk alsnog ba-
nen gerealiseerd kunnen worden op 
het tennispark.
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Bestuur contactgegevens

Voorzitter: 
Paul Glissenaar
telefoon: 06-42815766
email: voorzitter@wijkplatformstaats-
liedenkwartier.nl  

Penningmeester: 
Martien van den Bosch
telefoon: 06-83089853 
email: penningmeester@wijkplatform-
staatsliedenkwartier.nl

Secretaris (positie vacant): 
Wim van Geelen
telefoon: 06-53409115
email: secretaris@wijkplatformstaats-
liedenkwartier.nl

Bestuurslid: 
Gijsbert Valstar
telefoon: 06-10514474
email: bikebook@yahoo.com

Bestuurslid: 
Marjan Vogel

belangrijke telefoonnummers

Politie: 0900-8844
Klachtenlijn gemeente Woerden: 
Tel: 14 0348
(ma-vrij. 08.00-12.00uur,12.30-16.00uur) 
Voor klachten omtrent onderhoud 
aan wegen, groenvoorzieningen, ver-
keersborden, riolen etcetera. 
Service apotheek Woerden (Hof-
plein Weddesteyn): 0348-500294
Huisartsen Praktijk Woerden Oost:
0348-412312

      wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl
     
     /wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl

Hormonen lijken soms een achtbaan en kunnen behoorlijk uit balans zijn. Daardoor 
ontstaan klachten van PMS en de overgang. Laat je deskundig adviseren hoe jij toch
weer in balans kan komen.

Adri Rijkmans
Hormoonspecialiste Woerden en De Ronde Venen
Tel 06-53663951 of www.hormoonspecialistewoerden.nl
Consulten worden veelal vergoed door de aanvullende verzekering. Verwijzing van de 
huisarts is niet nodig. Volg het nieuws uit onze wijk via:




