
Voorzitter, allereerst hartelijk dank dat ik hier namens het wijkplatform Snel en Polanen-
Waterrijk het woord mag voeren over de verkeersvisie. 

Geachte commissieleden. 

Op de agenda staat de verkeersvisie 2030. De verkeersvisie is tot stand gekomen via het 
principe “Woerden zegt ja, tenzij”. Wij willen graag ingaan op de inhoud, maar ook over 
het proces. We hebben maar 5 minuten, dus ik beperk me tot de hoofdlijnen.  

Allereerst het proces. Wij juichen het toe dat bewoners en wij als wijkplatform kunnen en 
mogen participeren in voor ons belangrijke thema’s. We krijgen regelmatig de opmerking 
dat de politiek toch doet wat ze zelf willen. Denk hierbij ook aan het afvalbeleid waar wij 
middels een enquete meer dan 500 reacties gekregen hebben die afgedaan werd met de 
woorden “waarschijnlijk hebben mensen de enquête meerdere keren ingevuld”. Even 
vooraf vragen had duidelijk gemaakt dat wij kunnen bewijzen dat dit niet het geval was. 
Dit proces was een uitgelezen kans om dat beeld te veranderen. We hebben de uitnodiging 
dan ook met beide handen aangegrepen om hier actief in te participeren. Ondanks dat wij 
gewoon ook nog een fulltimebaan hebben en dit werk erbij moeten doen. Overigens waren 
het wel veel bijeenkomsten en helaas moesten we op 2 bijeenkomsten verstek laten gaan. 
Graag hadden we tijdens het proces de bewoners de gelegenheid gegeven om via onze 
website mee te praten. We doen het namelijk namens die bewoners. Dit was niet mogelijk 
door de vertrouwelijkheid die opgelegd werd tijdens het proces en we de stukken niet 
mochten communiceren.  

Ondanks dat hebben wij als platform door onze wijkbijeenkomsten, enquêtes, website en 
Facebook een beeld van wat er leeft onder de bewoners. We hebben onze inbreng goed 
over het voetlicht kunnen brengen en deze duidelijk kunnen verwoorden tijdens de 
verschillende bijeenkomsten. 

Uiteindelijk is er een conceptvisie aan ons voorgelegd. Overigens wederom onder embargo. 
Wij waren ontzettend teleurgesteld over de inhoud van deze visie. De meeste punten die 
we ingebracht hadden vonden we totaal niet meer terug in de visie. Als voorbeeld het zeer 
heikele punt dat iedere bijeenkomst ingebracht is, namelijk de Steinhagenseweg. Een weg 
die schreeuwt om een lange termijnvisie. Zeker nu de oostelijke randweg geen optie meer 
is, eiland IV op waterrijk bewoond wordt. Er een nieuw bedrijf, Blueprint Automation en 
Snellerpoort met 700 woningen er ook nog eens bij gaan komen. Wat gaat dit voor de 
verkeersstromen op de Steinhagenseweg betekenen? Geen woord hierover in het hele stuk! 
Wat ons betreft ontbreekt het aan een duidelijke visie in het stuk, wat volgens ons juist 
wel de bedoeling was. Wel kregen we nog de gelegenheid om een reactie geven op het 
concept. Hier hebben we, net als andere participanten, uiteraard graag gebruik van 
gemaakt. In de veronderstelling dat het allemaal alsnog goed zou komen. Helaas, helaas. 
Niet dus! Uiteindelijk is de visie naar het college gestuurd met daarbij een document waar 
de op- en aanmerkingen van de participanten en de wijze waarop deze al dan niet in de 
uiteindelijke visie opgenomen zijn. Dit document is niet meer terug te vinden bij de 
stukken. We zullen u voor de zekerheid het document zo uitreiken. Hierna kunt u na 
bestudering vaststellen of de uiteindelijke inhoud van de verkeersvisie 2030 op draagvlak 
kan rekenen van de participanten. Onze mening is dat dit onvoldoende het geval is. Daarna 
is het aan u of de visie op deze wijze uiteindelijk wel vastgesteld kan worden, of dat er 
nog een gewerkt zal moeten worden. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald.  

Samen met alle bewoners in de wijk Snel en Polanen-Waterrijk vertrouwen wij op uw 
deskundigheid hier een goed besluit over te nemen. Hartelijk dank voor uw aandacht en 
veel wijsheid toegewenst.  


