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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00286 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek  

Portefeuille(s) : Verkeer 

Contactpersoon : M. Bouwman 

Tel.nr. : 8350 

E-mailadres : bouwman.m@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door John Boere en Job van Meijeren van de Fractie van CDA Woerden over 
kruising Enschedeweg - Spruitweg 

Beantwoording van de vragen: 

 
Vragen: 

1. Is het college het met ons eens dat hier sprake is van een gevaarlijke kruising en dat voor de 
fietsveiligheid op dit moment niet optimaal is?  

2. Voert de gemeente overleg met de provincie over deze en andere kruisingen van fietsroutes met 
de provinciale wegen?  

3. Wil het college met de provincie in gesprek gaan om de verkeersveiligheid op deze locatie te 
verbeteren met de aanleg van een rotonde? 

 
Antwoorden: 

1. Het kruispunt is enkele jaren geleden aangepast om de oversteek voor fietsers veiliger te maken. 
Doordat fietsers in fases kunnen oversteken en in zich in de middenberm kunnen opstellen, kunnen 
ze zich bij het oversteken richten op één rijrichting. Hierbij hebben fietsers een eigen 
verantwoordelijkheid. Aangezien op provinciale wegen de doorstroming van auto’s prioriteit heeft, is 
een gelijkvloerse oversteek zoals deze voor de fietsers zeker niet optimaal.    

2. Ja, de gemeente heeft goede contacten met de provincie. Wanneer daar aanleiding voor is voert 
de gemeente overleg over specifieke aandachtlocaties.  

3. Ja. 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.005115 
 

 

 



From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: vrijdag 8 maart 2019 16:02:55
To: Vliegenthart, Onno
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Kruising Enschedeweg - Spruitweg
Attachments: artikel 42 vragen - kruising spruitweg - enschedeweg.pdf 

Excuses, nu met bijlage.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

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

T 0348  428 619 | E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl

Van: Vliegenthart, Onno 

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 15:33
Aan: Vliegenthart, Onno

CC: Stadhuis
Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 42 - Kruising Enschedeweg - Spruitweg

Aan het college

CC raad en domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van CDA inzake Kruising Enschedeweg  Spruitweg. Conform het RvO dient het college de vragen 

binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 april a.s.). 

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | 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



 

 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Kruising Enschedeweg - Spruitweg 

 

 

De kruising van de Enschedeweg met de Spruitweg bij Kamerik is kruispunt dat door inwoners van Kamerik al 

lange tijd als een gevaarlijke verkeerssituatie wordt ervaren. Na een aantal ernstige ongevallen heeft de 

provincie de situatie verbetert in 2013 (link). Echter, ook sindsdien hebben er nog diverse ongevallen 

plaatsgehad, waarvan de laatste half januari 2019.  De weg kruist hier een belangrijke fietsroute die veelvuldig 

wordt gebruikt door recreatieve fietsers en scholieren. Juist voor de veiligheid van deze meer kwetsbare en 

duurzame weggebruikers is een verkeersveilige oversteek belangrijk. Naast verkeersveiligheid is ook 

doorstroming en bereikbaarheid aan de orde, in de spits is de doorstroming op deze plek niet optimaal. Zowel 

de verkeersveiligheid als de doorstroming zijn als argumenten door het dorpsplatform Kamerik ook bij de 

provincie onder de aandacht gebracht. De verkeersveiligheid van deze plek zou sterk verbeteren als hier een 

rotonde wordt gerealiseerd. Wij hebben begrepen dat de provincie recent heeft toegezegd hiervoor open te 

staan.  

Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Is het College het met ons eens dat hier sprake is van een gevaarlijke kruising en dat voor de fietsveiligheid 

op dit moment niet optimaal is? 

Veiligheid op de hoofdfietsroutes is een belangrijk punt in de Woerdense Verkeersvisie 2030.  

2. Voert de gemeente overleg met de provincie over deze en andere kruisingen van fietsroutes met de 

provinciale wegen? 

3. Wil het College met de provincie in gesprek gaan om de verkeersveiligheid op deze locatie te verbeteren 

met de aanleg van een rotonde? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording. 

John Boere en Job van Meijeren 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1001875/

