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(ļť m e e n Ie 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Florian Bos van de Fractie van W D over verkeersveiligheid op sportpark 
Cromwijck 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
In hoe verre is de wethouder op de hoogte van het voorstel van de WTC voor een aantal aanpassingen aan 
het parcours zodat de verkeerssituatie veiliger wordt? 

Antwoord 
De wethouder heeft kennisgenomen van de brief van WTC en op 21 september heeft zij een afspraak met 
WTC om ter plaatse het voorstel van WTC te bespreken. 

Om de verkeersveiligheid voor zowel de sporters als andere weggebruikers te bevorderen heeft de 
gemeente eind juni het plantsoen tussen de wielerbaan en het parkeerterrein op sportpark Cromwijck 
aangepast. De struiken zijn verwijderd en het plantsoen is ingezaaid met kruidenrijk gras. De bomen zijn 
blijven staan. Met deze aanpassing is er een beter zicht op de kruising vanaf zowel de wielerbaan als het 
parkeerterrein. Onveilige situaties in de toekomst worden hiermee voorkomen, waardoor de veiligheid van 
weggebruikers beter wordt gewaarborgd. 

Vraag 2. 
Is de wethouder bereid om deze plannen nader te bestuderen en de Raad te informeren in hoe verre deze 
plannen wel of niet (kunnen) worden uitgevoerd? 

Antwoord 
Ja. Daarom gaat de wethouder op 21 september naar WTC om te horen wat precies hun plannen zijn. 
Daarna zal bekeken worden of deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zo ja wanneer. Over de 
uitkomst hiervan zal de wethouder de raad dan informeren. 

Vraag 3 
Daarnaast staat binnen afzienbare tijd de ontwikkeling van het nabijgelegen park (tussen het spoor en de 
hockeyclub) op de lijst om opgeknapt te worden. Omdat het park weinig wordt gebruikt is het onderhoud 
van de 3 bruggetjes relatief duur. De heer Van L. heeft aan de W D laten weten dat er plannen zijn vanuit 
de sportclub(s) om dit park anders in te delen. 

Hoe kijkt de wethouder tegen deze voorstellen? Passen deze bijvoorbeeld in het huidige sportbeleid? 

Antwoord 
WTC heeft zelf aangegeven dat bij een mogelijke uitbreiding van de wielerbaan ruimte ontstaat om een 
skeelerbaan te realiseren. De wethouder staat open voor alle mogelijkheden. 

Vraag 4. 
Ziet de wethouder mogelijkheden voor andere sportverenigingen op dit terrein? 



Antwoord 
Vanuit de andere sportverenigingen zijn er op dit moment geen concrete plannen om het sportpark 
Cromwijck anders in te delen, behalve de plannen van de honk- en softbalvereniging Green Hearts om 
gebruik te gaan maken van de velden van korfbalvereniging Reflex en voetbalvereniging VER De komst 
van Green Hearts verruimt het sportaanbod en zou daarom een aanwinst zijn voor gemeente Woerden. 
Hierdoor kan er ook multifunctioneel gebruik gemaakt worden van de voorzieningen. Deze ontwikkeling 
past prima in het huidige speel-, sport- en beweegbeleid. 

Vraag 5. 
Is de wethouder bereid om deze plannen nader te bestuderen en de Raad te informeren in hoe verre deze 
plannen wel of niet (kunnen) worden uitgevoerd? 

Antwoord. 
Ja. Zie het antwoord op vraag 2. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.017716 

De secretaris, De burge er i 

V. oer 
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