
Voor de zoveelste keer 
is het bestuur van het Wijkplatform 
helaas gedwongen een wijkvergade-
ring af te gelasten. De vergadering 
van 7 december gaat vanwege de 
verscherpte coronamaatregelen niet 
door. Het bestuur hoopt dat die van 8 
maart 2022 wel doorgang zal kunnen 
vinden. Die bijeenkomst staat dan ge-
heel in het teken van de verkiezingen 
voor de gemeenteraad van 16 maart. 
Inmiddels zijn de lijsttrekkers van alle 
huidige fracties in de gemeenteraad 
uitgenodigd. Ieder mag dan in kort tijd-
bestek uitleggen wat zijn of haar pro-
gramma  voor het leefklimaat in de wijk 
betekent. Vrij houden dus die avond!

Aldi blijft gewoon in de wijk 
Gemeentebestuur erkent het belang van 
een winkelvoorziening in de buurt, pas-
sage uit notitie geschrapt. 
pagina 3

Omgevingsvisie ‘22 in te zien
Benieuwd wat de plannen zijn voor onze 
wijk, of heeft u zelf suggesties? Dit is het 
moment.
pagina 6

Onze wijk breidt verder uit
De plannen voor de bouw van project 
Esprit staan op papier. Flink aantal 
woningen gepland naast project Witt.
pagina 5

Omwonenden van het terrein aan de 
Joh. de Wittllaan worden al een paar 
weken rond 07.00 uur wakker van het 
slaan van heipalen. Maar de officiele 
eerste paal werd pas donderdag 7 
oktober de grond in gejast en wel in 
nauwe samenwerking tussen burge-
meester Molkenboer en de directeur 
van projectontwikkelaar Synchroon, 
Van Dam.
In zijn toespraak na het succesvol 
slaan van die paal meldde Molken-
boer, die wethouder de Weger verving, 
dat 70% van de koopwoningen in het 
complex verkocht was aan Woerde-
naren. Dat bevordert volgens hem de 
doorstroming. Uiteraard werden die 
nieuwe bewoners, die in grote getale 
opgekomen waren om deze gebeur-
tenis bij te wonen, gefeliciteerd  met 
hun keuze. Dat laatste deed ook Van 

Dam. Hij sprak lovend over de archi-
tectuur en de opzet van het plan. Witt 
wordt een stedelijke woonomgeving 
met een aantrekkelijke groene bui-
tenruimte op loopafstand van de stad 
en nabij het centraal station. De duur-
zame woningen worden gasvrij en 
natuurinclusief gebouwd. Om regen 
op te vangen, worden waterbuffers 
aangelegd. Deelauto’s worden in het 
plan opgenomen om de parkeerdruk 
en de CO² uitstoot te verlagen. In de 
binnentuin wordt een buurtschuur 
gebouwd waar de bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en samen kunnen 
zijn. Witt draagt daardoor volgens de 
Synchroon-directeur bij aan een toe-
komstbestendig en duurzamer Woer-
den.

Het nieuwbouwplan bestaat in totaal 

Dec. 2021 Editie 77

Bouw Witt gestart, eerste palen geslagen
uit 38 eengezinswoningen en 74 ap-
partementen verdeeld over drie ap-
partementengebouwen. Eén van 
de drie torens, bestaande uit 25 ap-
partementen, is eerder verkocht aan 
woningcorporatie GroenWest ten be-
hoeve van verhuur in de sociale sec-
tor. 

Secretaris gezocht
Het bestuur van het Wijkplatform 
zoekt een Secretaris die tevens 
handig is in het beheer van onze 
website en social media. Krijg jij 
daar energie van? 

Reageer dan via secretaris@wijk-
platformstaatsliedenkwartier.nl
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We zijn al weer hard op weg naar de 
Feestdagen van 2021. Sint Nicolaas 
is al weer gearriveerd, begeleid door 
veelkleurige en diverse Pieten.
Ook Black Friday is opnieuw aange-
komen maar die naam staat blijkbaar 
nog als een rots. Voor het wijkplat-
form zijn het lastige tijden waarbij wij 
steeds opnieuw moeten bekijken in 
hoeverre het verantwoord en belang-
rijk is om weer live te kunnen verga-
deren. Ik zie mezelf nog niet bij de 
ingang van de Kapel staan om QR 
codes te controleren en iedereen op 
1.5 meter te begroeten met een box ! 
Ben bang dat we de strijd tegen het 
Coronavirus nog niet gewonnen heb-
ben en dat is voor ons allemaal heel 
frustrerend. Dus hebben we uiteinde-
lijk besloten ook in December 2021 
geen Wijkplatformvergadering te 
houden!

Frustrerend was ook de berichtge-
ving een aantal weken geleden over 
“onze “ALDI.  Journalisten van het AD 
waren met gemeentelijke stukken in 
de weer geweest, die blijkbaar niet 
erg up to date waren, en die bericht-
geving zorgde  voor veel onrust in de 
wijk. Ik krijg echt veel reacties van di-
verse buurtbewoners die heel blij zijn 

met de ALDI in de buurt en gelukkig 
weet ik ook dat de wethouder en wijk-
ambtenaar heel alert zijn op het feit 
dat we zeker een supermarkt moeten 
behouden.
Verder staan we natuurlijk op de 
drempel van 2022 en dat betekent 
wat mij betreft dat we weer de nodige 
veranderingen in de wijk kunnen ver-
wachten. Oplevering nieuwe huizen 
op voormalig Den Oudsten terrein, 
voortgang bouw plan Witt en mogelijk 
beheer door bewoners van het Her-
tenkamp.
Daarnaast mogen we in Maart 2022 
voor een nieuwe Gemeenteraad gaan 
kiezen , en daar willen we  als wijkplat-
form ook wel aandacht aan schenken. 
Misschien een leuk verkiezingsdebat 
in de Kapel of een speciale uitgave 
van ons Staatsblad.
In de wijk wonen diverse mensen die 
actief zijn in de lokale politiek dus dat 
is best interessant om te horen wat zij 
vinden van Woerden en Staatslieden-
kwartier van 2022 tot 2026. 

Belangrijk lijkt mij dat we met z’n al-
len zo veel mogelijk gezond blijven en 
elkaar willen helpen om een leuk en 
zinvol leven te hebben. Mocht U den-
ken dat het wijkplatform U daarbij kan 
helpen dan horen wij dat graag.

Ik wens U allemaal een heel gezel-
lige decembermaand toe en een heel 
goede start van 2022. Wees voorzich-
tig en zorg een beetje voor elkaar !!

Paul Glissenaar
Voorzitter Wijkplatform.

STAATS
PRAAT

Het wijkplatform schrijft veel over za-
ken die worden behandeld door de 
gemeente, waarover meer te lezen 
valt op internet. Zoals bijvoorbeeld 
Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 
2020. Dat kunt u vinden door onder-
staande URL over te typen, een uit-
dagende exercitie. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/
stukken/Ingekomen-brieven/20r-
00556-raadsvoorstel-inzake-beleid-
klimaatbestendig-2050-2-0.pdf

De QR code, een soort variant op de 
vertrouwde ‘streepjescode’ biedt hier 
uitkomst. De wat actuelere mobiele 
telefoons zijn tegenwoordig stan-

QR-codes bij artikelen, hoe werkt dat?
daard uitgerust met een QR code 
scanner in de camera. Wanneer u de 
camera van uw mobiele telefoon op 
deze code richt, verschijnt een knop 
waarmee u direct naar de betreffende 
URL wordt doorgestuurd. Probeer het 
maar eens. 
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Naar aanleiding van het artikel in het 
vorige Staatsblad omtrent het Herten-
kamp ontving het wijkplatform diverse 
mondelinge en schriftelijke reacties. 
Uit al deze reacties bleek wel dat het 
Hertenkamp de wijkbewoners aan het 
hart gaat en dat er grote bereidheid 
is om inzet te leveren om het Herten-
kamp voor onze wijk te behouden. 
Dat is heel mooi en het bestuur van 
het wijkplatform gaat dan ook aan de 
slag om de goede partijen bij elkaar 
te krijgen om tot een goed beheer van 
het Hertenkamp te komen.
Eind november staat er een afspraak 
gepland tussen Careijn, de eigenaar 
van het Hertenkamp, Taco van der 
Valk van de Stichting Hertenkamp 
Woerden, Natascha de Jong, toe-
komstig bewoner van plan Witt en de 
voorzitter van het Wijkplatform.
Bedoeling van het overleg is om te 
komen tot realiseerbare afspraken 
ten aanzien van beheer en onder-
houd van het Hertenkamp, waarbij 
ook zeker vrijwillige inzet van huidige 
en toekomstige buurtbewoners en 
mogelijk financiële bijdragen ter spra-
ke zullen komen.
We houden u op de hoogte en goede 
ideeën zijn altijd welkom.

Hertenkamp is populair

Op 7 oktober jl. is de concept Actua-
lisatie Detailhandelstructuurvisie Ge-
meente Woerden aan de gemeente-
raad gepresenteerd. In dit document 
is het vertrek van supermarkt Aldi uit 
het Staatsliedenkwartier bevestigd: 
‘Deze supermarkt zal in de nabije 
toekomst vertrekken. De supermarkt-
locatie komt hierdoor beschikbaar’, 
aldus stond te lezen op pagina 8 van 
de 33 pagina’s. Deze mededeling 
verontrustte uiteraard het bestuur van 
het Wijkplatform dat zich de tolk wist 
van veel wijkbewoners. 

De fracties ChristenUnie-SGP Woer-
den en CDA Woerden waren ook 
verontrust en vuurden een reeks van 
vragen op het College af. De inkt van 
hun reactie was nog niet droog of het 
gemeentebestuur verklaarde dat de 
passage uit het rapport op een mis-
verstand beruste. Het was maar een 
conceptnotitie. In de definitieve versie 
was deze passage geschrapt.  Op 4 
november organiseerde de gemeente 
een  informatieve bijeenkomst over 
de detailhandelsvisie. In de uitnodi-
ging beklemtoonde het gemeentebe-
stuur dat ”het aanwezig zijn van win-
kelvoorzieningen bij u in buurt raakt 
u als bewoner. Hoe fijn is het om te 
voet of per fiets boodschappen te 
kunnen en blijven doen in de buurt? 
Daarvoor biedt deze ‘Actualisatie De-
tailhandelsstructuurvisie’ de basis. De 
visie is gericht op het versterken van 
de gewenste hoofdwinkelstructuur”. 
Duidelijke taal en met een gerust hart 
valt te stellen dat Aldi-gate nu geslo-
ten is.

Iedere woensdag 
van 15.00 tot 18.00 uur 
Frederik Hendriklaan

Aldi onrust voor niets geweest, winkel blijft
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Boek ‘Utrechtsestraatweg Woerden’ is een feit

De Jan van Beierenlaan loopt langs 
de bouwplaats plan-Witt tot aan de 
spoorlijn. Ooit was het de bedoeling 
dat die weg via een fietstunnel on-
der het spoor zou doorlopen tot Snel 
en Polanen. Maar dat plan is van de 
baan. De grond die daarvoor gereser-
veerd was ligt nu te wachten op een 
andere bestemming. Maar welke?  

Er is in mei 2021 een amendement 
ingediend door enkele raadsfracties 
om die ruimte voorlopig voor de tun-
nel gereserveerd te houden totdat  er 
duidelijkheid is over de Stationsvisie, 
doch dat amendement is met 11 stem-
men voor en 21 tegen verworpen. 
Blijft over, wat gebeurt er wel met die 
grond? Dat vraagt niemand zich af, 
het Wijk platform wel. 

Om ervoor te zorgen dat die grond 
niet zo maar verdwijnt heeft het be-
stuur van het Wijkplatform zich per 
brief gericht tot het gemeentebestuur 
met de vraag welke bestemming die 
grond voor het nu geschrapte fiets-
tunneltje heeft gekregen. Mocht die 
grond nog geen nieuwe bestemming 
gekregen hebben dan doet het be-
stuur het College de suggestie aan 
de hand om die grond te bestemmen 
voor een voorziening ten behoeve 
van de wijk, waarbij de gedachten 
met name uitgaan naar een speelplek 
voor de jonge jeugd.

Vanaf eind november verschijnt het 
nieuwe Boek ‘Utrechtsestraatweg 
Woerden’. Een historisch verslag over 
de weg en de bebouwing. De drukker 
laat ons weten dat door Corona er 
personeelsuitval is en een tekort aan 
papier. De levering kan daardoor he-
laas wat later plaatsvinden.
De uitgave is niet alleen historisch 
maar ook éénmalig. Alle boeken die 
nu gedrukt worden zijn verkocht en de 
succesvolle voorverkoop is gestaakt. 
Dankzij die belangstelling en de ge-
weldige ondersteuning van bedrijven 
en instellingen zijn we uit de kosten 
en konden we het boek tegen een 
redelijke prijs aanbieden. Voordat we 
de drukker de oplage hebben door-
gegeven hebben we de boekhandels 
in Woerden gevraagd of ze interesse 
hadden om een aantal boeken te ko-
pen voor verkoop via hun winkels. Bij 
de volgende drie zaken ligt nu een 
boek ter inzage en zijn na levering 
door de drukker nog enkele tientallen 
boeken beschikbaar voor een winkel-
prijs van € 35,-:

Boekhandel De Hoeksteen, Ha-
venstraat 17 (Centrum);
Boekhandel De Kler, Voorstraat 89 
(Centrum);
Boekhandel Kees, La Fontaine-
plein 27 (Winkelcentrum Snel en 
Polanen).

Voor de schrijver en redactie zit het 
intensieve en lange project erop. Alle 
kopers krijgen een bericht als het 
boek er is, het kan vervolgens wor-
den opgehaald op het redactieadres: 
Utrechtsestraatweg 69-1. 

Wij bedanken iedereen die voldoende 
vertrouwen had om vooraf het boek 
te kopen en gaan genieten van een 
rustige decembermaand.  

U wensen we veel lees- en kijkplezier 
met het boek. Namens schrijver (Ed 
van Keimpema) en redactie, 
Rudy Stueck

Een verdwenen bestem-
ming? We houden het 
voor u in de gaten

foto: Deze Woerdense boekhandels hebben inmiddels een exemplaar van het boek ter inzage liggen.
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Het plan is genoemd naar de project-
ontwikkelaar, die een bouwplan heeft 
ontwikkeld voor het gebied naast dat 
van de fa. Pels (plan Witt)
Op 29 september 2021 is het bestuur 
van het Wijkplatform  op uitnodiging 
van de projectontwikkelaar en Ge-
meente Woerden bijgepraat over dit 
plan.

Het project bevindt zich nu in een 
“Haalbaarheidsfase. Dat betekent dat 
een eerste ontwerp aan belangheb-
benden, zoals het Wijkplatform en 
omwonenden wordt voorgelegd zodat 
wensen / opmerkingen / kanttekenin-
gen in kaart kunnen worden gebracht. 
Zowel een indeling van het plan als 

Plan Esprit staat op papier, de wijk blijft groeien

een artist impression hoe dit wijkje er 
uit gaat zien, werden getoond.

Op korte termijn volgt het voorstel van 
de ontwikkelaar aan het  College, dat 
na akkoord, dit voorstel voorlegt aan 
de Raad. Naar verwachting zou dit in 
de  2e helft oktober 2021 gebeuren. 
Vervolgens wordt voorstel vertaald  in 
een  Bestemmingsplan, etc.

Het plan omvat 29 eengezinswonin-
gen (koop), waarvan 1 vrijstaande 
woning aan de Joh de Wittlaan naast 
het huidige woonhuis van taxibedrijf  
Van der Pol. De huidige inrit naar 
bedrijventerrein vervalt en wordt op-
geschoven. Als je op Joh de Wittlaan 

staat, is in het Plan Witt geheel links 
langs het bedrijventerrein een bouw-
weg aangelegd.  Dit wordt het tracé 
van de toekomstige ontsluitings-
weg. Dit wordt een 1-richting verkeer 
straat, die vervolgens achter plan Witt 
langs het spoor gaat en vervolgens 
weer afbuigt naar de Joh. de Wittlaan 
volgens een tracé waar nu de bouw-
keten staan. De ontsluitingsweg naar 
de appartementen aan de Jan van 
Beierenlaan blijft dus ook bestaan.

Achter de bestaande woonhuizen aan 
de Joh de Wittlaan komen 12 grond-
gebonden woningen, 2 verdiepingen 
met daarop een kap. Daarachter ko-
men 2 x 8 woningen, een rijtje van 8 
met 3 verdiepingen en in het achter-
ste richting spoor een rijtje van 8 van 
4 verdiepingen. Deze woningen heb-
ben platte daken. Op maaiveld komt 
onder dit blok een parkeergarage voor 
ALLE bewoners van het gehele plan, 
met daarop een binnentuin. Er komen 
dus geen appartementen en geen 
huurwoningen. Het Adriaan Duickpad 
wordt doorgetrokken tot aan de Cort 
van der Lindenlaan / Groen van Prin-
stererlaan.

De ontwikkelaar heeft inmiddels alle 
bewoners van de koopwoningen aan 
de Cort van der Lindenlaan gespro-
ken en ook GroenWest vanwege de 
huurwoningen.

Bij het bestuur van het Wijkplatform 
leven er vragen  over de verkeers-
afwikkeling, de aanpak en de inrich-
ting van de Joh. de Wittlaan zodra 
de bouw voorbij is, de afwikkeling 
van het bouwverkeer, de hoeveel-
heid parkeerplaatsen, openbare 
speelgelegenheid, verkeersveiligheid 
langs Adriaan Duickpad en afwikke-
ling fietsverkeer van / naar Duyckpad 
vanaf Vossenschanslaan. Tijdens de 
binnenkomst van 29 september kwa-
men daar vooralsnog geen antwoor-
den op..

De ontwikkelaar had voor 15 novem-
ber  een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden gepland, maar door 
de verscherpte coronamaatregelen 
moest die afgelast worden.  Datzelfde 
geldt voor de wijkbijeenkomst  op 7 
december. Op die vergadering zou de 
projectontwikkelaar ook zijn bijdrage 
geleverd hebben.  

foto: Op dit bedrijventerrein zullen 29 eengezinswoningen en een vrijstaande woning worden gebouwd
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Bij de verpleeghuizen in Nederland 
wordt een stukje van de medezeg-
genschap van de bewoners ingevuld 
door een cliëntenraad. 
Zo ook in Woerden bij Weddesteyn 
en daar valt ook het Waterschaps-
huis in Kamerik en de thuiszorg in de 
regio onder. Al lange tijd is hier een 
cliëntenraad die momenteel bezet is 
door enkele bewoners van de tehui-
zen en door enkele leden die betrok-
kenheid hebben bij de zorg.
In verband met het afscheid van een 
paar leden zoeken we versterking 
met enkele nieuwe leden. Heeft u een 
paar uurtjes per maand tijd voor een 
heel zinvolle bijdrage aan het belang 
van onze bewoners dan nodigen wij 
u van harte uit om kennis te komen 
maken.
We overleggen één keer per maand 
met elkaar en met de leidinggeven-

Cliëntenraad Careyn - Weddesteyn zoekt versterking

den van Weddesteyn. Ook adviseren 
we over alle zaken die de bewoners 
aangaan. 
Onder andere over de zorg voor de 
bewoners in de breedste zin. En over 
de huisvesting, de maaltijdverzorging 
en nog veel meer onderwerpen.
Heeft u tenminste een beetje  affini-
teit met de zorgsector of heeft u fami-
lie of bekenden die verzorgd worden 
in onze huizen of de wijkverpleging 
en heeft u daar een paar uurtjes per 
maand  vrijwilligerswerk voor over 
dan zoeken we u.
Bel of mail gerust even met onder-
getekende en dan kunnen we kijken 
of een eerste kennismakingsgesprek 
zinvol is.
Mogen we op u rekenen?
Jan Zwaneveld, voorzitter regionale 
cliëntenraad Weddesteyn, jzwane-
veld@freeler.nl  06-53743573

Ben jij wie we zoeken?

Op 5 november 2021 is de ontwerp-
Omgevingsvisie door het gemeente-
bestuur  ter inzage gelegd. Een om-
vangrijk stuk, meer dan 100 pagina’s, 
waarin ook zaken staan die voor het 
Staatsliedenkwartier interessant zijn. 
Denk aan de volkshuisvesting, het 
onderwijs, verkeer, parkeren, werk-
gelegenheid, groen en recreatie.  Het 
is nu ook mogelijk om een zienswijze 
hierover in te dienen bij de gemeen-
teraad.

Voor wie zich daartoe geroepen voelt 
is het mogelijk om te reageren tot 16 
december 2021. Die reactie (zienswij-
ze) kan, onder vermelding van ‘Ziens-
wijze Omgevingsvisie’, gemaild wor-
den naar omgevingswet@woerden.
nl. Ook kan die zienswijze  per brief 
gestuurd worden  aan de gemeen-
teraad van de gemeente Woerden, 
Postbus 45, 3440 AA Woerden. 

Alle zienswijzen worden van gemeen-
tewege beoordeeld en per zienswijze 
wordt beschreven waarom deze wel/
niet zal worden verwerkt in de Omge-
vingsvisie. Het College van B. en W. 
stelt vervolgens in december de aan-
gepaste visie en de reactienota vast. 
Daarna is het aan de gemeenteraad 
om in februari 2022  de definitieve 
Omgevingsvisie vast te stellen. 

Het publicatiebe-
richt met de ont-
werp-Omgevings-
visie en bijlagen is 
hier te vinden.

Omgevingsvisie in te zien

De oproep voor bezorgers (m/v) in de 
vorige editie van Het Staatsblad heeft 
succes gehad. Maar liefst vijf  wijkbe-
woners hebben zich hiervoor aange-
meld en van hun diensten zal het be-
stuur van het Wijkplatform dankbaar 
gebruik maken. De oproep  voor de 
functie van secretaris heeft nog geen 
succes gehad. Niemand heeft daarop 
gereageerd en dus wordt deze op-
roep hier herhaald. Heeft u als lezer 
van Het Staatsblad interesse in het 
vervullen van deze functie: reageer 
dan via secretaris@wijkplatform-
staatsliedenkwartier.nl
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Op 29 april 2021 is de Raad geïnfor-
meerd over het Wegencategorise-
ringsplan van de Gemeente Woerden, 
een uitwerking van de Verkeersvisie 
2030 en de Strategienota Verkeers-
visie. Deze Verkeersvisie 2030 is in 
september 2017 door de Raad vast-
gesteld.

In deze Verkeersvisie  worden ver-
schillende wegcategorieën onder-
scheiden, die aansluiten bij de princi-
pes van Duurzaam Veilig, namelijk:

Erftoegangsweg / Lokale Ontslui-
tingsweg (ETW)
Wijkverbindingsweg / Lokale Ver-
bindingsweg (WVW) voor verbin-
den en ontsluiten
Hoofdverbindingsweg/ Gebieds-
ontsluitingsweg (HVW)
Buitenwegen (BW) en Provinciale 
Wegen (PW).

Elk wegtype wordt gedefinieerd en bij 
de bijpassende functie-eisen worden 
wegprofielen en inrichtingseisen on-
derscheiden, zoals rijbaanbreedte, 
wel/geen eenrichtingsverkeer, fiets-
stroken, parkeerstroken, etc.

Staatsliedenkwartier
Voor het Staatsliedenkwartier ziet die 
categorisering er als volgt uit: 

Hoofdverbindingswegen (HVW): 
Steinhagenseweg
Utrechtsestraatweg
Stationscircuit (Spoorlaan, Joh van 
Oldenbarneveltlaan, Stationsweg, 
Utrechtsestraatweg)
Oudelandseweg

Wijkverbindingswegen (WVW):
Mauritssingel
Cattenbroekerlaan (tussen Utrecht-
sestraatweg en Vossenschanslaan)
Van der Duijn van Maasdamlaan 
(tussen Utrechtsestraatweg en 
Cattenbroekerlaan)
Vossenschanslaan.

De overige straten / wegen zijn Erf-
toegangswegen (ETW).

Wordt er strikt gekeken  naar de ken-
merken van een HVW, dan voldoet de 
Utrechtsestraatweg daar niet aan. Er 
zijn teveel directe ontsluitingen van 
een erf aan de weg en dan kom je in 
conflict met de uitgangspunten van 
Duurzaam Veilig. Voor de Gemeen-
te is dit een dilemma. Want kan de 
Utrechtsestraatweg volgens de defini-
tie Hoofdverkeersweg blijven of moet 
de Vossenschanslaan dat worden? 
Voor de gemeente dus een dilemma.
Stel dat de Vossenschanslaan Hoofd-
verkeersweg wordt, hoe gaat dat dan 
vanaf de Limesbrug in zijn werk?
Voor het autoverkeer loopt de route 
dan vanaf de Steinhagenseweg via 
de Carroserieweg (Bedrijventerrein 
Breeveld) en Joekespad naar de Vos-
senschanslaan om vervolgens weer 
uit te komen op de Utrechtsestraat-
weg ter hoogte van Restaurant De 
Beren en dan richting Centrum. Bij 
dit alternatief zijn er, als er strikt ge-
nomen gekeken wordt naar wegken-
merken, bijna geen erfontsluitingen. 

Conclusie: 
Als beide alternatieven naast elkaar 
gezet worden, bestaat er voor het 

bestuur van het Wijkplatform Staats-
liedenkwartier geen dilemma. De 
Vossenschanslaan –mr. Joekespad 
variant is volkomen ongeschikt (te 
maken) als HVW door Woerden Oost. 
Zo ligt er op de Vossenschanslaan 
ter hoogte van De Aldi een zebrapad 
voor het winkelend publiek van de 
Aldi en voor de schoolkinderen van 
de Schakel. Bovendien maken veel 
kinderen van dezelfde laan gebruik 
als zij per fiets richting deze school 
gaan als naar de verderop gelegen 
R. de Jagerschool.
 
Bedacht moet zeker ook nog worden 
dat de Utrechtsestraatweg altijd een 
functie als HVW heeft gehad en dat 
de Utrechtsestraatweg kan die func-
tie ook in de toekomst uitstekend ver-
vullen.

Wel zullen aanvullende snelheid rem-
mende maatregelen moeten worden 
genomen op de Utrechtsestraatweg 
en herinrichting, zodat aan de func-
tionele eisen volgens de Wegenca-
tegorisering kan worden voldaan. Op 
en rond de huidige Vossenschan-
slaan zijn ook dan maatregelen nodig 
om sluipverkeer tegen te gaan en de 
verkeersveiligheid te verhogen. Het 
bestuur heeft die conclusie kenbaar 
gemaakt aan het College en verder 
als Wijkplatform aangegeven graag 
met het gemeentebestuur  mee te 
willen denken  in het vormgeven 
van een verkeersveilige en leefbare 
woonomgeving. Wie de reactie van 
het bestuur in zijn geheel wil lezen 
wordt verwezen naar de website van 
het Wijkplatform. Daar is die te vin-
den. De gemeente heeft overigens 
nog niet op de brief van het Wijkplat-
form gereageerd.

Gaan de Utrechtsestraatweg en de Vossenschanslaan stuivertjewisselen?



zijn in deze wijk met veel laagbouw en 
dus heel veel (nog) onverharde tuinen 
rond de huizen.”  Allemaal waar, maar 
we willen het ook met eigen ogen 
zien. Daarom organiseren wij in het 
voorjaar van 2022 een wandelexcur-
sie door de wijk waar oud-medewer-
ker van het HDSR en buurtbewoner, 
Herman van Rooijen, Frans van Bork 
en de gemeente Woerden (nog te be-
vragen) tekst en uitleg geven over de 
waterhuishouding in onze wijk. 

In ons volgende Staatsblad informe-
ren we u nader over datum, aantal 
deelnemers en nog enkele van die 
praktische zaken. Wie niet kan wach-
ten kan alvast te rade gaan bij onder-
staande informatiebronnen

Actieplan Klimaat-
bestendig 2050 
2.0 2020 van de 
gemeente Woer-
den.

En ook het raads-
voorstel aangaan-
de dit onderwerp.
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In 2030 zullen er naar verwachting 
van de EU 30 miljoen elektrische 
auto’s rondrijden. Daarvoor moet het 
aantal laadpalen in steden en dorpen 
en langs wegen en snelwegen dras-
tisch omhoog volgens de Europese 
commissie. Nederland, net als in an-
dere Europese landen, weet dus wat 
er van verwacht wordt. 

Medio juli heeft het Woerdense ge-
meentebestuur besloten het aantal 
beschikbare laadpalen behoorlijk te 
verhogen. Het Staatsliedenkwartier 
kreeg er twee bij en wel op de Jan 
van Beierenlaan ter hoogte van num-
mer 122 en op Savornin Lohmanlaan 
ter hoogte van nummer 40. Deze 
twee kwamen er dus bij naast de 
bestaande palen te vinden op/bij  de 
van der Duyn van Maasdamlaan 48, 
de Frederik Hendriklaan 18 en 30, 
de Prins Mauritssingel 7, Van Slin-
gelandlanen 64, aan het begin van 
de Vossenschanslaan tegenover de 
Utrechtsestraatweg 32 en tegenover 
de Aldi op de Van Hogendorplaan. 
Of die initiatieven voldoende zijn om 
laadpaalstress te voorkomen, zal de 
toekomst uitwijzen. Want hoe voor-
kom je dat je door lege batterijen je 
eindbestemming niet haalt?

Een nieuwe ontwikkeling die zoden 
aan de dijk kan zetten, zijn de lan-
taarnlaadpalen, die b.v. recentelijk 
in Arnhem zijn verscheen. Iets voor 
Woerden? De fracties van Progres-
sief Woerden en die van de Christen-
Unie/SGP hebben begin november 
daarover vragen gesteld aan het Col-
lege. De fracties vragen of het College 
bereid is om in nieuw te ontwikkelen 
wijken dergelijke laadlantaarnpalen 
te plaatsen en of het College eraan 
denkt om dit ook in wijken die opge-
knapt moeten worden te gaan doen. 

Zo langzamerhand raakt Nederland 
er aan gewend, dat na hevige regen-
val straten kunnen onderlopen. De 
laatste keer dat Nederland echt weer 
even opschrikte was deze zomer toen 
in Zuid-Limburg na ernstige regenval 
diverse plaatsen onder water liepen.
Bij ons kwam de vraag op of zoiets 
ook mogelijk zou kunnen zijn in het 
Staatsliedenkwartier.

Tot nu toe is zoiets onze wijk be-
spaard gebleven, maar je weet maar 
nooit hoe dat in de toekomst gaat. 
Eén ding weten we wel zeker: als 
het regenwater niet snel kan wor-
den afgevoerd omdat de riolen het 
niet meer aan kunnen ontstaan er 
problemen. We hebben daarom ons 
licht opgestoken bij onze wijkbewoner 
Frans van Bork. Hij zit in het bestuur 
van het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (HDSR) en moet 
het dus weten, dachten wij zo. Frans 
van Bork: “Naast de riolering is ook 
van belang of overvloedige regenval 
kan worden opgenomen in de private 
en openbare oppervlaktes. De open-
bare ruimte is behoorlijk verhard in 
het Staatsliedenkwartier dus die kan 
weinig water opnemen. De wijk heeft 
echter ook diverse watergangen die 
nog veel regenwater kunnen bergen. 
De private ruimte lijkt wel in de orde te 

Laadpalen in onze wijk De waterhuishouding in het Staatsliedenkwartier



is half werk verricht en dat is geen 
werk. Het ergste vond hij nog dat er 
niet gereageerd werd  op meldingen. 
Over die situatie heeft de CDA-fractie 
raadsvragen gesteld. Daarin werd 
opgeroepen e.e.a. te evalueren. 
Ook de Fietsersbond heeft bij de ge-
meente opheldering gevraagd over 
de gang van zaken onder het motto 
dat denken vanuit de fietser niet in de 
genen van de gemeente zit. De Bond 
roept de gemeente op bij de volgen-
de gelegenheid een goed contract 
af te sluiten met de bedrijven die de 
gladheidsbestrijding voor hun reke-
ning nemen en de naleving ervan ook 
goed te controleren.

De komende winterperiode zal blijken 
of de gemeente iets van de lessen uit 
het voorgaande jaar heeft geleerd.
Inmiddels is het strooiseizoen, dat 
loopt van 1 november tot 1 april 2022, 
weer begonnen. Bij verwachte glad-
heid wordt door de gemeente ge-
strooid op vastgestelde strooiroutes. 

Waar die strooirou-
tes liggen is hier 
te vinden. (voet-
paden, pleinen en 
parken worden 
niet getoond.)
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Half februari was het even behoorlijk 
koud. Wandelaars, fietsers en auto-
mobilisten kregen met veel ongemak 
te maken: sneeuw, ijs, bevroren stoe-
pen en spekgladde fietspaden. Be-
stuurslid Gijsbert Valstar ging erop uit 
en stuitte op ongerechtigheden. Stuk 
voor stuk leermomenten voor een 
volgende ijstijd. Wellicht dat we nu 
aan de vooravond daarvan staan.

Gijsbert:  “Ik heb melding gemaakt 
van:

het dichtschuiven van alle door-
steekjes achter paaltjes op fiets-
strook langs Utrechtsestraatweg, 
waar de gemeente niets (!!)aan 
gedaan heeft; 
hoek Adriaan Duyckpad / Van Beie-
renlaan waar het gras van sneeuw 
ontdaan werd in plaats van dat het 
fietspad aangepakt was;
de begaanbaarheid van de fietspa-
den langs Spoorlaan, Stationsweg 
en de  toegang via Mandelabrug 
en Defensie eiland naar het Cen-
trum, die te wensen  overliet. Na  
herhaalde meldingen werd daar 
helaas  niets aan gedaan;
de fietsoversteek vanuit de wijk 
via de Cattenbroekertunnel bij de 
Steinhagenseweg waarvan slechts 
de helft begaanbaar werd ge-
maakt;
de onderdoorgang Breeveld bij Li-
mesbrug (niets !! aan gedaan)”;

Zijn conclusie laat zich raden. Er 

Dit jaar gloorde er  hoop voor de 
vuurwerkfans en de vuurwerkbran-
che. Het leek  er op 18 november nog 
even op dat er dit jaar weer vuurwerk 
mocht worden verkocht. En afgesto-
ken. Vrijdag 20 november vaardigde 
het Kabinet toch een  vuurwerkver-
bod af. Onder druk van onder meer 
de burgemeesters van de Veiligheids-
regio’s, de politie, de zorgvakbonden 
en  de artsenorganisatie KNMG. Het 
verbod geldt niet voor professioneel  
afgestoken vuurwerk.  

Het  gemeentebestuur van Woerden 
hield weken eerder nog  geen reke-
ning met een verbod, getuige een 
brief die wij als bestuur van het Wijk-
platform medio oktober ontvingen.  
De tekst daarvan luidde als volgt: 

“Op dit moment willen wij graag we-
ten of er initiatieven leven, of bij jul-
lie bekend zijn, met betrekking tot het 
vieren van Oud & Nieuw op een cen-
trale plaats of een andere alternatieve 
vorm van Oud & Nieuw vieren. Reden 
voor deze uitvraag nu:  het afsteken 
van eigen vuurwerk in de eigen woon-
omgeving te verminderen. We horen 
graag, hoe klein of groot ook,  wat er 
leeft onder inwoners op dit onderwerp. 
Dat kan heel uiteenlopend zijn, denk 
bijvoorbeeld aan het organiseren van 
een centrale vuurwerkshow maar 
ook aan kleinere wijk/dorpsgerichte 
activiteiten. Als er initiatieven zijn, bij 
Platform, bewoners, organisaties of 
bedrijven, of gedachten hierover weet 
dan dat we vanuit de gemeente hierin 
(praktisch) kunnen ondersteunen om 
vragen te beantwoorden die er zijn 
om een initiatief tot stand te kunnen 
laten komen. Om dit goed te kunnen 
doen is tijd nodig, denk bijvoorbeeld 
aan vergunningen die mogelijk nodig 
zijn.  Het is fijn als wij tijdig horen van 
een initiatief (in wording) zodat we sa-
men goed kunnen optrekken.”

Wij konden deze vragen niet voorleg-
gen aan de wijk, want de vergadering 
van 7 december gaat niet door. Het 
antwoord aan de gemeente op dit 
verzoek was noodgedwongen kort en 
krachtig: initiatieven in de wijk zijn ons 
als bestuur niet bekend en zelf onder-
nemen wij op dit gebied geen actie.

Lessen voor de volgende koude periode

Praten over de dood en wensen bij 
het afscheid blijft lastig. Ametista 
Uitvaartbegeleiding waarbij Nicole 
Fazzi-Burgers werkzaam is als uit-
vaartbegeleider, heeft daarom het 
Uitvaartspel  aangeschaft. Door dat 
spel zelf (of onder begeleiding) te 
spelen wordt in een ontspannen sfeer 
ontdekt wat de mogelijkheden zijn op 
uitvaartgebied en wordt men zich be-
wust van eigen en van elkaars wen-
sen. Het spel kan worden uitgeleend.
Daar krijgt men dan ook uitvaartwen-
senboekjes bij zodat men de moge-
lijkheid heeft de eigen wensen vast te 
leggen.

Vuurwerk in de wijk

“Het bespreken van je uitvaartwensen geeft iedereen 
een goed gevoel”

Via info@ametista.nl  is het mogelijk 
om de brochure aan te vragen, het 
uitvaartwensenspel te lenen of voor 
het maken van een afspraak.
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Ontmoetingscentrum Zonnehof, initia-
tief van Vierstroom Zorg Thuis, is een 
inspirerende plek voor thuiswonende 
mensen met dementie, en tevens 
steunpunt voor hun mantelzorgers. 
Er is een breed aanbod aan activitei-
ten zoals wandelen, gespreksgroe-
pen, muziekactiviteiten, geheugen-
activering, creatieve activiteiten en 
uitstapjes. We gaan in ons aanbod uit 
van de individuele wensen van onze 
bezoekers. Iedereen is uniek en dat 
willen we graag benadrukken! De lo-
catie grenst aan het prachtige park 
Bredius en we hebben een eigen ter-
ras met beleeftuin. We bereiden en 
eten gezamenlijk de lunch. U kunt 
een hele dag komen, meerdere da-
gen of in dagdelen. Sinds juni zijn we 
open op maandag, dinsdag (actieve 
groep voor jongere mensen met de-
mentie) en vrijdag.

Er is nog plek voor bezoekers op dins-
dag. Op woensdag gaan we binnen-
kort starten met een nieuwe groep.

Het Ontmoetingscentrum geeft ad-
vies en informatie bij allerlei vragen 
rondom dementie zowel voor de be-
zoekers met dementie als voor de 
mantelzorgers. Het Ontmoetingscen-
trum werkt samen met diverse ande-
re Woerdense organisaties zoals het 
Logeerhuis Bredius.

Voor deelname aan het Ontmoetings-
centrum heeft u een beschikking no-
dig van WMO of WLZ. Er is profes-
sionele begeleiding aangevuld door 
vrijwilligers en stagiaires. Nieuwe 
vrijwilligers zijn van harte welkom! 
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 
uur, adres: Park Oudeland 80a (ach-
terzijde van Park Oudeland).

Wilt u meer informatie over ons of ko-
men kennismaken? U bent van harte 
welkom! U kunt contact opnemen met 
Judy van Vliet, coördinator Zonnehof, 
telefoonnummer 06-18613335 of via 
e-mail: j.vanvliet@vierstroomzorgt-
huis.nl 

Nieuwe unieke dagbesteding in Woerden en in de wijk
Als mijn hond het tijd vindt om uitge-
laten te worden, kijkt hij mij smekend 
aan of staat al blaffend of kwispelend 
bij de deur. Ik lijn hem aan en onder 
een blauwe, stralende hemel lopen 
we samen fluitend door de wijk met 
zo nu en dan een oponthoud in de 
graskant of bij een boom of struik.

Maar dan verschijnt een wandelaar, 
die wat angstig om mij en de hond 
heen loopt. Misschien heeft hij of zij 
wel een minder prettige ervaring met 
een (loslopende) hond gehad of is 
zelfs aangevallen, gebeten of omver 
gelopen. 
Ontmoet een grotere hond een klei-
nere aangelijnde soortgenoot dan 
gebeurt het nogal eens dat de gro-
tere hond de kleinere aanvalt. En 
wee het baasje dat zijn kleine schat 
wil beschermen. Niet zelden verlaat 
hij of zij dan het strijdperk met flinke 
verwondingen aan de handen en is 
medische zorg noodzakelijk. Nee dit 
is geen fictie, maar realiteit!

Om het voor hond en wijkbewoner 
veilig te houden, is het dus helaas 
noodzaak uw trouwe viervoeter bij 
het uitlaten aangelijnd te houden. De 
vrije loop kunt u uw hond geven op 
de daarvoor bestemde plekken in de 
wijk. Bij voorbeeld bij  Bastion Maurits, 
het Joekespad of wat verder weg op 
het weiland in het Brediusbos en het 
aangrenzende Jac.P. Thijssenpad.

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Een betrokken wijkgenoot, Martin van 
den Bosch.

Alternatief voor busbaan
De aanleg van die busbaan in het 
stationsgebied is wat op de lange 
baan geschoven als gevolg van de 
werkzaamheden aan de Westdam. 
Bewoners langs die route en van de 
Spoorlaan denken een alternatief te 
hebben, waardoor van uitstel van 
deze baan afstel komt. Eenrichting-
verkeer rond het wijkje bij het station 
aan de centrumzijde maakt de aanleg 
van de busbaan overbodig volgens 

Mijn hond en ik

de betrokken bewoners.  In hun visie 
wordt hetzelfde doel bereikt door uit te 
gaan van de vierkante rotonde Stati-
onsweg, Spoorlaan, Johan van Olde-
barneveltlaan en Utrechtsestraatweg. 
De aanleg van de busbaan is ver-
traagd door de werkzaamheden aan 
de Westdam. Verdere vertraging ligt 
in het verschiet doordat er juridische 
procedures zijn aangespannen.

foto:  Wethouder Tymon de Weger verrichte afgelopen zomer de opening middels het planten van een 
boom als symbool voor toekomstige groei.

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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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: 
Wim van Geelen
telefoon: 06-53409115
email: secretaris@wijkplatformstaats-
liedenkwartier.nl

De positie van Secretaris is op dit mo-
ment vacant. Heeft u interesse om uw 
steentje bij te dragen aan het informe-
ren en behartigen van de belangen in 
het Staatsliedenkwartier? Stuur dan 
een mail naar secretaris@wijkplat-
formstaatsliedenkwartier.nl

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

Bestuurslid: 
Marjan Vogel
telefoon: 06-
email: wimmulderenmarjanvogel@
kpnmail.nl

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 
onze website en facebookpagina:




