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• 19.00  Welkom door wethouder De Weger

• 19.05  De inleiding door Dennis de Koning

• 19.10  Informatie over Groot Onderhoud door Dennis de 

Koning

• 19.15  De huidige verkeerssituatie door Jeroen van Doorne

• 19.20  Het vervolg door Dennis de Koning

• 19.25  Samen in gesprek

• 20.25  Terugkoppeling en afsluiting door wethouder De Weger

Programma van de avond



Welkom

Relatie met crematorium:

• Separate processen

• Eigen doorlooptijd

• Projectleider Groot 

Onderhoud: Dennis de 

Koning

• Projectleider Crematorium: 

Arja Nobel

• 12 november

Raadscommissie Ruimte



Inleiding



Wat zie ik?







Losse kreten

Dinsdag 27-10, 9.40 – 9.55 uur

7 fietsers

Stilte

Lappendeken wegdek

Scheve palen

Woningen en bedrijven



Groot Onderhoud, wat is dat?

Het Groot Onderhoud kenmerkt zich door grotere en meer

structurele maatregelen aan het bestaande areaal. Groot 

Onderhoud bestaat uit maatregelen die een groter gedeelte van 

de openbare ruimte beslaan en planmatig worden uitgevoerd, 

met het doel de openbare ruimte (weer) op het gewenste

kwaliteitsniveau te brengen en de levensduur van de voorziening

te verlengen.

Groot Onderhoud



Ondergrens
kwaliteitsniveau

Kwaliteit openbare
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Cumulatieve
kosten

Tijd0



Aanleiding:

• Gebaseerd op 2-jaarlijkse weginspecties

• Resultaat leidt tot meerjarenonderhoudsprogrammering

• Doel is optimalisatie van kosten gedurende de gehele

levenscyclus

Kenmerken Groot Onderhoud Wegen:

• Renovatie

• Integrale en planmatige aanpak

• Participatie



Verkeerskundige kenmerken Geestdorp

• Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;

• Toegestane maximum snelheid: 60 km/uur;

• Wegbreedte variërend van circa 2,9 tot circa 5,0 m;

• Spitsafsluitingen op maandag t/m vrijdag van 7:30 – 9:30 uur 

en van 15:30 – 18:30 uur;

• Bestemmingsverkeer en tractoren uitgezonderd.

• Geen voorzieningen voor fietsers of voetgangers.

Huidige verkeerssituatie



Huidige verkeerssituatie (auto)

• Gemiddelde verkeersintensiteit op Geestdorp eind 2014 circa 

750 mvt/ etmaal;

• Op vrijdag en zaterdag circa 970 mvt/ etmaal geregistreerd;

• Aandeel vrachtverkeer circa 5%;

• Gemiddelde snelheid gemotoriseerd verkeer circa 45 km/uur;

• Snelheid gemotoriseerd verkeer (V85) 55 km/uur.



Huidige verkeerssituatie (fiets)

• Intensiteit op Geestdorp september 2015 ruim 700 fietsers/ 

etmaal;

• Tijdens ochtendspits (gedurende de spitsafsluiting) gemiddeld 

circa 150 fietsers in 2 uur;

• Tijdens avondspits (gedurende de spitsafsluiting) gemiddeld 

circa 200 fietsers in 3 uur;



Een paar beelden



Het vervolg



Samen in gesprek

Wij horen graag van u wat u belangrijk vindt. U kunt kenbaar

maken wat de kwaliteit is van uw leefomgeving, waar aandacht

aan geschonken moet worden etc.

Methodiek:

• Schrijven, kleuren, schetsen op de plattegrond

• Vragen, opmerkingen en suggesties op de reactieformulieren



Vragen?!
Stel ze vandaag en door middel 

van de reactieformulieren of via 

14 0348 of stadhuis@woerden.nl

Onder vermelding van: GO Geestdorp


