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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Loukmane Issarti 
van de Fractie van Progressief Woerden 
over de verkeerssituatie Steinhagense weg 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 

Hoeveel verkeersongevallen vinden er jaarlijks plaats rondom de Steinhagenseweg? 

Antwoord 
De informatie over verkeersongevallen die beschikbaar is verkrijgen wij Viastat. De zekerheid dat op die 
manier alle verkeersongevallen in beeld gebracht zijn is er niet, maar informatie wordt in ieder geval 
verkregen over ongelukken waarbij de politie betrokken is geweest. Er mag daarom van uitgegaan worden 
dat de ernstige ongevallen met letsel en dodelijke afloop in ieder geval beeld gebracht zijn. Over de nu 
beschikbare informatie over de periode van 2009 tot en met 2013 zijn op de Steinhagenseweg 7 ongevallen 
geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 1,4 geregistreerde ongevallen per jaar. 
Vraag 2 
Deelt het college onze mening dat de verkeerssituatie op de Steinhagenseweg dermate onveilig 
is dat ingrijpen noodzakelijk is? 

Antwoord 
Het college betreurt ieder ongeval dat in het verkeer plaatsvindt, maar deelt op basis van de beschikbare 
informatie niet de mening dat de Steinhagenseweg dermate onveilig is dat ingrijpen noodzakelijk is. 

Vraag 3 

Heeft het college al ideeën hoe de situatie ter plekke te verbeteren valt? 

Antwoord 
Aannemende dat de vragensteller met 'ter plekke' het verbeteren van de situatie rond de toegang van het 
parkeerterrein van het winkelcentrum Snel en Polanen bedoelt: wij voeren daar geen onderzoek naar uit. 
Wel onderzoeken wij de mogelijkheid om het deel van de Steinhagenseweg waar het parkeerterrein van het 
winkelcentrum op wordt ontsloten, in de toekomst - in het kader van de ontwikkeling van Snellerpoort -
naar het noorden te verleggen en te bundelen met het spoor. Als gevolg daarvan zal de verkeerssituatie bij 
het parkeerterrein in zijn geheel veranderen. 
Vraag 4 
En zijn lokale ondernemers en bewoners en bijvoorbeeld de fietsersbond en de wijkplatform 
Snel 8c Polanen geconsulteerd in de zoektocht naar een ideale oplossing? 

Antwoord 
Verwezen wordt naar het antwoord van de vragen 2 en 3. 



Vraag 5 
Gaat het college daadwerkelijk actie ondernemen om de veiligheid te verbeteren. Zo ja, 
wanneer? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Verwezen wordt naar de antwoorden van de vragen 2 en 3. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.007844 

De burgemeester De secretaris 

drs. M.H.J.,van nboer 



V a n : Plukaard, Wendy 
V e r z o n d e n : vr i jdag 10 apri l 2015 14:04 
A a n : raadsleden@woerden.n l ; S tadhu is ; !Burgemeester en wethouders 

C C : IConcernzaken 
O n d e r w e r p : art ikel 40 vragen Progressief W o e r d e n inzake verkeerssi tuat ie Steinhagenseweg 
Bi j lagen: art ikel 40 vragen p w inzake verkeerssituat ie s te inhagenseweg.pdf 

Aan: de leden van de Raad en College van B&W 

Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie Progressief Woerden inzake verkeerssituatie 
Steinhagenseweg. Het college dient conform RvO de beantwoording binnen een termijn van 30 dagen, te weten vóór 10 mei, aan 
de raad te zenden. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard 

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 805 1 https://qemeenteraad.woerden.nl Síreefdat.: 

Gemeente Woerden 15.007844 
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Artikel 40-vragen PW inzake verkeerssituatie Steinhagenseweg 

wĒk PROGRESSIEF^H 

Woerden , 9 apri l 2015 

Betreft : Vragen inzake verkeerssituatie Steinhagenseweg 

Geachte college, 

Donderdag 9 april werden wi j , niet voor de eerste keer, opgeschrikt door een behoorl i jk zwaar ongeval 

op de Steinhagenseweg. Het gaat hier volgens de fractie van Progressief Woerden niet meer om 

inc identen, maar om een structureel onveilige weg. Vooral het kruispunt bij het winke lcent rum word t 

als zeer gevaarli jk ervaren door zowel automobi l isten als fietsers en brom - en snorf ietser. Alle 

weggebruikers gaan ons aan het hart, maar we maken ons vooral zorgen om de meest kwetsbare 

weggebruikers omda t zwaar letsel daar sneller op de loer l igt. Dit geldt dus met name voor de fietsers, 

b rom- en snorf ietsers. Vandaar de volgende vragen: 

1. Hoeveel verkeersongevallen vinden er jaarli jks plaats rondom de Steinhagenseweg? 

2. Deelt het college onze mening dat de verkeerssituatie op de Steinhagenseweg dermate onveilig 

is dat ingri jpen noodzakelijk is? 

3. Heeft het college al ideeën hoe de situatie ter plekke te verbeteren valt? 

4. En zijn lokale ondernemers en bewoners en bijvoorbeeld de f ietsersbond en de wi jkp la t form 

Snel 8t Polanen geconsulteerd in de zoektocht naar een ideale oplossing? 

5. Gaat het college daadwerkeli jk actie ondernemen om de veil igheid t e verbeteren. Zo ja , 

wanneer? Zo nee, waarom niet? 

Met vr iendel i jke groet, 

Namens de f ract ie van Progressief Woerden 

Loukmane Issarti 


