
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00119 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 maart 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder ten Hagen 

Portefeuille(s) : Verkeer 

Contactpersoon M. Bouwman 

Tel.nr. 8350 

E-mailadres bouwman.m@woerden.nl 

18R.00119 

4 
fţemťcniľ 

W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Ingrid Berkhof 
van de Fractie van W D 
over Verkeersveiligheid Harmelerwaard 

Beantwoording van de vragen: 

1. Onderschrijft het College de ernst van dit probleem? 
Antwoord: Ja, het College is op de hoogte van deze problematiek. In het verleden is, vooruitlopend op de 
komst van de nieuwe brug, getracht met fysieke maatregelen de situatie te verbeteren, echter dit heeft niet 
tot het gewenste resultaat geleid. 

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de brug over de Leidsche Rijn? 
Antwoord: De stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de brug over de Leidsche Rijn is 
beschreven in een raadsinformatiebrief 18R.00035 Ontsluiting Harmelerwaard. Deze is onlangs naar de 
raad verstuurt. 

3. Is het College bereid om in het kader van de gesprekken met inwoners van Harmeien deze 
situatie als prioriteit aan te merken? 
Antwoord: Ja, het College is bereid in gesprek te gaan met de bewoners aan de Harmelerwaard. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.001514 

De secretaris De burgemee 

v. drs. M.H.J. va 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: donderdag 25 januari 2018 15:45:26
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - verkeersveiligheid Harmelerwaard (VVD)
Attachments: art. 40 vragen - verkeersveiligheid harmelerwaard.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van de VVD inzake verkeersveiligheid Harmelerwaard. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 24 februari 2018. 

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | griffier (wnd.) | Gemeente Woerden 

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

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

Aan  Het College van B. en W. van Woerden 
Van  Fractie VVD Woerden 
Betreft  Vragen ex. art. 40 m.b.t. verkeersveiligheid Harmelerwaard 
Datum  25 januari 2018 
 
 
Inleiding 
 
Onze fractie wordt regelmatig aangesproken door verontruste inwoners over de onveilige 
situatie voor verkeer op de Harmelerwaard. Veroorzaakt door de combinatie van heel veel 
fietsende scholieren, vrachtwagens en te hard rijdend autoverkeer. Consequentie hiervan is 
ook dat bermen op veel plaatsen finaal stukgereden worden door auto’s en vrachtwagens die 
voor tegemoetkomend verkeer moeten uitwijken. 
 
Dit speelt al zo veel jaren, een oplossing is er tot op heden niet gekomen. 
 
Wij zijn blij met de verkeersvisie die er ligt en begrijpen dat onveilige verkeerssituaties 
besproken worden in het kader van deze visie. Toch willen wij op dit moment aandacht 
vragen voor dit probleem.  
 
Vele jaren geleden heeft de VVD gepleit voor een extra brug over de Leidsche Rijn om 
sluipverkeer over de Harmelerwaard te voorkomen. Dit in samenwerking met de gemeente 
Utrecht, waar dit probleem natuurlijk ook speelt. 
 
De fractie van de VVD heeft de volgende vragen aan het College: 
 
1. Onderschrijft het College de ernst van dit probleem? 
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de brug over de Leidsche 

Rijn? 
3. Is het College bereid om in het kader van de gesprekken met inwoners van Harmelen 

deze situatie als prioriteit aan te merken? 
 
 
Namens de VVD-fractie, 
Ingrid Berkhof 
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