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Onderwerp:  
Uitnodiging themabijeenkomst Verkeersmodel 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst over de totstandkoming van het Verkeersmodel. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni om 20.00u in de commissiekamer.  
 
De komende jaren vindt er veel woningbouw plaats in de gemeente Woerden. Extra woningen 
betekent extra verkeersbewegingen. Om onderbouwd te kunnen aangeven of dit tot 
bereikbaarheidsknelpunten gaat leiden, wil de gemeente Woerden een eigen multimodaal lokaal 
verkeersmodel bouwen. Momenteel worden modelberekeningen gedaan met het regionale 
verkeersmodel VRU 3.2, maar Woerden zit hier naar de mening van de gemeente onvoldoende 
nauwkeurig in. Bovendien zijn de modaliteiten fietsers en voetgangers, die van grote invloed zijn op de 
doorstroming van het autoverkeer, in het VRU 3.2 niet gemodelleerd. Hierdoor ontstaat de behoefte 
aan een eigen verkeersmodel.   
 
Ook in de verdere uitwerking van de Verkeersvisie is een belangrijke rol weggelegd voor het 
verkeersmodel. Uitgangspunt is immers dat metingen en onderzoeken de grondslag vormen voor alle 
infrastructurele maatregelen en die dienen daaraan dan ook vooraf te gaan. Zoals in de strategienota 
staat, worden berekeningen, onderzoeken en metingen (het verzamelen van objectieve gegevens 
voor huidige en toekomstige situaties) als basis gebruikt om te bepalen welke maatregelen getroffen 
moeten worden om in de toekomst aan de doelstellingen uit de Verkeersvisie te kunnen voldoen. Een 
eigen, lokaal verkeersmodel is hier het middel bij uitstek voor. 
 
In deze themabijeenkomst leggen wij u uit wat een verkeersmodel is, wat het kan en ook wat het niet 
kan. Wij geven een nadere toelichting op de gegevens (aantal inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingenplaatsen) die wij in het model invoeren en die ten grondslag liggen aan de 
verkeersbewegingen die het model berekent. Zodoende kunt u een gevoel krijgen bij de output van 
het model. Tijdens deze themabijeenkomst wordt u uiteraard ook in de gelegenheid gesteld uw vragen 
te stellen. 
 
Wij zien u graag de 20e. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van B&W, 
 
 
Arjan Noorthoek 
Wethouder verkeer 
 


