
Van:
Aan: Raadsgriffie; !Raadsleden; Weger, Tymon de
Onderwerp: Het groen beleid Snel en Polen samengevat in 2 vierkante meter
Datum: woensdag 8 december 2021 21:20:47
Bijlagen:

Geachte Wethouder Weger en Raadsleden,
Hierbij stuur ik u een brief over het groen beleid in mijn wijk Snel en Polanen.
Deze werd deze week samengevat in 2 vierkante meter gemeente groen, die plaats moest
maken voor stoeptegels.
Daarnaast vind u een uitnodiging voor in het voorjaar, wanneer deze tegels weer netjes plaats
zullen maken voor groen.
Met vriendelijke groeten,

Virusvrij. www.avg.com



[naam] 
[adres] 
06-[nummer] 
[emailadres] 
 
Datum: woensdag 8 december 2021 
 
Betreft: Het groen beleid van (in ieder geval) Snel en Polanen in 2 vierkante meter 
 
Geachte dames en heren van College van B&W en de Gemeenteraad van Woerden, 
 
De afgelopen 10 jaar heb ik geprobeerd door meerdere brieven naar de raad en gemeente te 
schrijven het groen beleid voor mijn wijk Snel en Polanen te verbeteren (2015, 2017 en 2020). 
Dit doe ik ook door een melding te doen via de website. Helaas hebben de brieven en veel van mijn 
meldingen tot nu toe niet er toe geleid dat er meer groen in de wijk Snel en Polanen is gekomen. 
Eerder minder (zie bijlage 1) en helaas werd deze trend deze week weer bevestigd. 
 
Nu had ik vorig jaar april 2020 een melding gemaakt via de website voor de een aantal groenbakken 
in de Schillingdreef. Deze staan namelijk al 10 jaar vol met plantjes die het niet zo goed doen. Ik had 
gevraagd of het mogelijk was om deze bakken opnieuw aan te planten.  
Het antwoord was kort; “wordt met de aannemer besproken”. Na 6 maanden heb ik nogmaals een 
melding gemaakt, omdat er verder geen terugkoppeling of actie was ondernomen. Na deze tweede 
melding werd ik terug gemaild met hetzelfde antwoord, maar ook terug gebeld door een 
medewerker van de gemeente dienst.  
 
De plantenbakken zouden worden meegenomen in 2021 om te kijken of er budget was om deze te 
herplanten. Na dit telefoon gesprek is er geen terug koppeling geweest, via email of telefonisch. 
 
Tot afgelopen dinsdag 7 december. Een grote vrachtauto reed de straat in, om vervolgens de planten 
te verwijderen en zand erin te storten. Binnen 2 uur waren de planten bakken netjes vol gelegd met 
tegels.  

 
 

 

Begin werkzaamheden Plantenbak eerst Plantenbak nu 

 
Tot mijn (en andere buurt bewoners) verbazing zijn nu onze (rommelige) plantenbakken en stoep 
geworden. Wij snappen werkelijk niet hoe de gemeente een beleid wil volgen van duurzaamheid en 
dan acties opzet als “NK tegelwippen” en “tegel eruit gras erin” en dan vervolgens tot de oplossing te 
komen om plantenbakken vol te leggen met tegels.  



Daarnaast toont dit een totale desinteresse vanuit de gemeente voor de bewoners. Waarom niet 
contact zoeken (meerdere meldingen met email adres, nog telefonisch contact gehad) en eerst het 
plan uitleggen? Dan hadden we zelf wel de plantenbakken overgenomen van de gemeente.  
 
De gemeente lijkt vooral de burger te willen bewegen (via subsidies en acties in de Woerdense 
Courant), maar zelf geeft de gemeente het slechtste voorbeeld.  
 
Dus om als de burger het goede voorbeeld moet geven aan de gemeente; in het voorjaar van 2022 
zal ik persoonlijk het NK tegelwippen beginnen. De deze week dicht getegelde plantenbakken zal ik 
dan weer “open wippen” en daarna zelf aan te planten met planten. Mocht u (of een gemeente 
ambtenaar) dit evenement willen bijwonen (goed voorbeeld doet goed volgen), kunt u mij altijd 
contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
[naam] 
 
 
  



Bijlage 1 – verwijderde bomen de afgelopen 10 in de wijk Snel en Polanen 
 
Begin 2011 & 2012 zijn er meer dan 100+ bomen gekapt die daarna nooit meer zijn gecompenseerd 
zijn in de wijk Snel en Polanen. 
In dat jaar zijn namelijk alle bomen gekapt op de volgende plekken (zie beneden gemarkeerd): 

- Amsterdamlaan (~40 bomen verwijderd) 
- langs de Europabaan (aan de Ponddreefzijde) (~20 bomen verwijderd) 
- Schillingdreef zijn de bomen gekapt en 1/3 terug geplaatst (~30 bomen verwijderd) 
- Parkeerplaatsen in de Schrijversbuurt (bij het Schrijverspad)  (4 bomen per parkeerplaats; 5 

parkeerplaatsen) (~20 bomen verwijderd en vervangen door tegels) 
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