
From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 6 november 2018 13:58:28
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: schriftelijke vragen LijstvanderDoes inzake verkeersmaatregelen Woerden-West
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Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de fractie van LijstvanderDoes inzake verkeersmaatregelen WoerdenWest. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 6 december a.s.).

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

Woerden, 6 november 2018 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake 

verkeersmaatregelen Woerden-West 

Toelichting: 

LijstvanderDoes heeft signalen ontvangen van een aantal verontruste bewoners van de 

Essenlaan over plannen om de kruising Hollandbaan – Waardsebaan te reconstrueren. Deze 

burgers waren het niet zozeer oneens met de maatregelen om de kruising te verruimen, maar 

vragen zich wel af of en wanneer zij hierover geïnformeerd zullen gaan worden, omdat zij bij 

toeval van de plannen hoorden. Tevens vertelden zij ons dat de bewoners van de Essenlaan 

nummers 5 t/m 63 voor 50% hebben meebetaald aan de schutting die nu aan de kant van de 

Waardsebaan staat. Zij vinden dat ze hierdoor mede eigenaar van de schutting zijn en 

geïnformeerd dienen te worden als deze schutting mogelijk gaat verdwijnen of op een andere 

plek gezet gaat worden.  

LijstvanderDoes wil graag van het college weten: 

 of en wanneer de omwonenden van het kruispunt geïnformeerd gaan worden over de 

verschillende plannen, en het tijdspad hiervoor? 

 Kunnen de omwonenden nog reageren op de plannen voordat deze definitief worden? 

 Was het bij de gemeente bekend dat in het verleden de mensen van de Essenlaan 

meebetaald hebben aan de schutting? 

 Vindt het college dat het hierdoor mede-eigenaar van de schutting geworden is en dat 

dit hem het recht geeft om over de schutting mee te praten? 

 Kunnen de rapporten van de ODRU over de te verwachte extra geluidshinder en/of 

fijnstof voor de bewoners ter inzage komen? 

 Kunnen de plannen voor herinrichting van het groen en de bomen voor de betreffende 

bewoners ter inzage komen? 

 

Namens de fractie LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
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