
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
14R.00317 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 juli 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk 
Gemeente Woerden 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Verkeer 

D. Loman 

8301 

loman.d@woerden.nl 

gemeente 
W O E R D E N 

14R.00317 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de raadsleden Vierstra en Peters 
van de fracties van Progressief Woerden resp. Inwonersbelangen 
over de verkeerssituatie achterpad Wilhelminaweg 

Beantwoording van de vragen: 

1. Op welke wijze is de belangenweging die aan dit besluit ten grondslag ligt vormgegeven? Is daar de 
mening van alle bewoners in meegenomen? 
a. Als de mening van de bewoners hierin een rol heeft gespeeld, wat was de verhouding in voor- en 

tegenstanders van deze paaltjes? 
b. Als de mening van de bewoners hierin geen rol heeft gespeeld. Waarom is dat niet gebeurd? En is de 

wethouder van mening dat bij een besluit waar een dergelijk belangenconflict speelt een 
inventarisatie van de meningen van belanghebbenden eigenlijk wel gewenst is? 

Antwoord 
1. en 1 a. Op 7 november 2012, enkele maanden na oplevering van de woningen, is het verkeersbesluit 
genomen en gepubliceerd om de verkeerssituatie op het achterpad van de Oranjestraat te wijzigen. 
Diverse bewoners van de Nassaukade hadden geklaagd over te hard rijden. Tegen dit verkeersbesluit 
zijn geen zienswijzen bij de gemeente binnengekomen, waarmee het verkeersbesluit onherroepelijk 
werd. 
Ja , de mening van de bewoners heeft een rol gespeeld: er zijn diverse bewonersavonden georganiseerd 
naar aanleiding van de plaatsing van de paaltjes, met als doel om alle meningen te inventariseren en 
gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossing. Voor- en tegenstanders hebben hun mening mogen 
geven; de verhouding in aantallen is niet geïnventariseerd. Twee groepen bewoners stonden lijnrecht 
tegenover elkaar, er bleek geen oplossing mogelijk waarin beide groepen zich konden vinden. Omdat 
meerdere verkeersveiligheidsaspecten speelden, is het uitgangspunt bij de heroverweging geweest om 
een keuze te maken op basis van de veiligste oplossing voor het achterpad en niet op basis van de 
hoeveelheid voor- en tegenstanders van een bepaalde oplossing. 
1b. n.v.t. 

2. Kan de wethouder garanderen dat hulpverleners op geen enkele manier last hebben van deze paaltjes 
bij het uitoefenen van hun werk als dat nodig is? 

Antwoord 
Ja 

3. Ook niet als verkeerd geparkeerde voertuigen de (enige) ingang tot het achterpad bij de Julianstraat 
(gedeeltelijk) blokkeren? 

Antwoord 
Als de ingang vanaf de Julianastraat gedeeltelijk geblokkeerd is door geparkeerd staande auto's wordt 
het lastiger om op het achterpad te komen. Om dat te voorkomen is op het eerste gedeelte van de 
Julianastraat aan de kant van de kerk een parkeerverbod ingesteld. 



4. Is het in de ogen van de wethouder een goed idee om de paaltjes te vervangen door paaltjes die in geval 
van nood verwijderd kunnen worden door hulpverleners? Omdat hiermee een mogelijk een 
onveiligheidsgevoel weggenomen kan worden. 

Antwoord 
Nee 

Bijlage - Vragen ex art.40 betreffende verkeerssituatie achterpad Wilhelminaweg (14.012046) 

De burgemeesj De secretaris 
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Van: Lucassen, Milan 
Verzonden: maandag 21 juli 2014 09:56 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: Stadhuis;!Burgemeester en wethouders; IConcernzaken 
Onderwerp: vragen ex artikel 40 
Bijlagen: artikel 40 vragen betreffende verkeersituatie achterpad wilhelminaweg.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van raadsleden Vierstra (Progressief Woerden) en Peters (Inwonersbelangen) over de 
verkeerssituatie achterpad wilhelminaweg. Conform artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen (voor 21 augustus 
2014) schriftelijk door het college beantwoord te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 

email: lucassen.m@woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 
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Gemeente Woerden 14.012046 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

22/07/2014 
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yyr^|^|^Qgm I Wij staar voor u klaar! 

Artikel 40 vragen betreffende verkeersituatie achterpad Wilhelminaweg, 
Oranjestraat, Nassaukade 

Achter de woningen aan een stukje van de Wilhelminaweg, de Oranjestraat en de Nassaukade bevind 
zich een achterpad dat de toegang vormt tot de parkeerplaatsen van de woningen, alsmede een 
aantal openbare parkeerplaatsen. Dit achterpad is oorspronkelijk ingericht als eenrichtingstraatje 
lopende vanuit de Julianastraat en eindigend op de Frederik Hendrikkade. Op verzoek van een aantal 
bewoners is het verkeersbesluit dat hieraan ten grondslag ligt later gewijzigd. Met deze wijziging is 
aan de wens van deze bewoners om dit achterpad halverwege met paaltjes af te sluiten tegemoet 
gekomen. In de ogen van die bewoners verhoogt deze maatregel de verkeersveiligheid ter plekke. 
Deze visie wordt door andere gebruikers van dit achterpad niet gedeeld. Een besluit waarbij dus niet 
alleen winnaars zijn en waarbij vragen bij de verliezers bestaan over de zorgvuldigheid van dit besluit. 

De fracties van Progressief Woerden en Inwonersbelangen hebben naar aanleiding van de geuite 
onvrede van bewoners een aantal vragen: 

1. Op welke wijze is de belangenweging die aan dit besluit ten grondslag ligt vormgegeven? Is 
daar de mening van alle bewoners in meegenomen? 

a. Als de mening van de bewoners hierin een rol heeft gespeeld, wat was de 
verhouding in voor- en tegenstanders van deze paaltjes? 

b. Als de mening van de bewoners hierin geen rol heeft gespeeld. Waarom is dat niet 
gebeurd? En is de wethouder van mening dat bij een besluit waar een dergelijk 
belangenconflict speelt een inventarisatie van de meningen van belanghebbenden 
eigenlijk wel gewenst is? 

Concreet maken tegenstanders van de paaltjes zich zorgen over de bereikbaarheid van de huizen 
voor hulpverleners in geval van nood. 

2. Kan de wethouder garanderen dat hulpverleners op geen enkele manier last hebben van 
deze paaltjes bij het uitoefenen van hun werk als dat nodig is? 

3. Ook niet als verkeerd geparkeerde voertuigen de (enige) ingang tot het achterpad bij de 
Julianstraat (gedeeltelijk) blokkeren? 

4. Is het in de ogen van de wethouder een goed idee om de paaltjes te vervangen door paaltjes 
die in geval van nood verwijderd kunnen worden door hulpverleners? Omdat hiermee een 
mogelijk een onveiligheidsgevoel weggenomen kan worden. 

Jelmer Vierstra namens Progressief Woerden 

Theo Peters namens Inwonersbelangen 


