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1. intro: 
Mijn naam is Lex Gort en namens de Buurtcommissie Haanwijk wil ik graag gebruik maken van 

het spreekrecht burgers om onze zorg uit te spreken en toe te lichten met betrekking tot de 

verkeerssituatie in de Haanwijk alsmede de woningbouw planning zoals deze tot dusver is 

voorgesteld. 

 

 

2. verkeersveiligheid Haanwijk: 
Zoals uit de ontvangen agenda van deze vergadering blijkt, maken veel inwoners van deze 

gelegenheid gebruik hun mening te laten horen wat betreft de verkeerssituatie welke is ontstaan in 

de Haanwijk met name na het tot stand komen van de randweg. 

Veel inwoners kiezen de Haanwijk als invals – of uitgangsweg om de randweg te bereiken. 

Daarnaast wordt de Haanwijk gebruikt door scholieren welke per fiets van en naar Woerden gaan 

voor schoolbezoek en last but not least zijn het de aanwonenden van de Haanwijk welke deze weg 

gebruiken. 

 

Met name in de piekuren veroorzaakt dit een behoorlijke drukte en zien wij met regelmaat 

gevaarlijke situaties. 

De Haanwijk is van origine een “boeren weggetje” ; wij realiseren ons dat de huidige tijd is 

veranderd en dat autoverkeer ondenkbaar is maar wij kunnen allen constateren dat de Haanwijk niet 

geschikt is om de verkeerssituatie zoals bovenstaand omschreven verantwoord te kunnen 

verwerken; de Haanwijk is eenvoudig te smal en daarbij komt dat deze weg niet de gelegenheid 

heeft om te worden verbreedt. 

 

Daarnaast geldt dat de fietsende schooljeugd de randweg moet oversteken om hun route naar 

Woerden te kunnen vervolgen; deze oversteek gaat eveneens niet altijd zonder risico. De randweg 

geeft aan vele automobilisten de uitdaging om te snel te rijden / de oversteekplaats te naderen. 

 

Indien men met name tijdens de spitstijden te voet de Haanwijk wilt volgen, moet men zeer 

voorzichtig te werk gaan en zal een groot deel van het traject door de berm moeten worden gegaan 

om heelhuids over te komen. 

 

 

 

 

             1 



Kortom: de huidige sitiuatie moet serieus worden ingeschat en actie hieraan moet binnen korte 

termijn worden gekoppeld teneinde ongevallen en irritatie te voorkomen. 

 

Wij zijn van mening dat het verkeersaanbod moet worden teruggebracht en dat zou deels kunnen 

door een aansluiting op de randweg te maken ter hoogte van de overgang A-12. Hierdoor kan het 

verkeer vanuit Harmelen Oost de randweg kiezen en hoeft hiervoor niet de Haanwijk te gebruiken. 

 

 

3. woningbouwplanning: 
Natuurlijk realiseren wij ons dat woningbouw onontkoombaar is echter wij willen wel de geplande 

actie afgestemd zien op de behoefte; dus duidelijk de doelgroep(en) bepalen. 

Gekoppeld hieraan moet worden bepaald welk type woningen in aanmerking komen teneinde zo 

efficient mogelijk een ander te gaan realiseren. 

Vooralsnog zullen senioren en starters de grootste behoeftegroepen vormen en deze doelgroepen 

zullen  bijvoorbeeld weinig behoefte aan een grote tuin hebben. Senioren zullen graag in de nabije 

omgeving van faciliteiten: lees winkels, dokterspraktijk etcetera, willen wonen. 

Dit alles moet leiden naar een betere beoordeling van het type te bouwen woningen en de  

mogelijkheden binnen de dorpsgrenzen.  

 

Harmelen gaat prat op haar “weilandvisie” en het behoudt van groen en de bijbehorende uitstraling 

van “Het Groene Hart”. 

Indien wij aan de westzijde van de Hollandse Kade nieuwbouw gaan realiseren, kunnen wij de 

Kade beter opheffen want een fraaie eeuwenoude Kade met bijbehorende unieke fauna en flora 

dwars door een nieuwbouwwijk geeft geen blijk van de juiste aandacht maar meer een idee van een 

verslonst stukje plantsoen in een nieuwbouwwijk. 

 

Daarnaast zal het verkeer behorende bij de negentig stuks toebedachte woningen in het Haanwijk – 

project woningen naar en van het plan moeten kunnen gaan en dit zal ook bijdragen aan een extra 

belasting van de verkeersdrukte in de Haanwijk. 

Immers ook indien de toegang en uitgang via de randweg zal worden geprojecteerd, zal daarna voor 

de Haanwijk worden gekozen om naar het dorp te gaan. 

 

 

4. resume: 
a.  Graag op zeer korte termijn aandacht en actie voor de verkeerssituatie in de Haanwijk  

b. aandacht ten aanzien nieuwbouw planning:  

    – doelgroep(en) 

    – soorten woning en daaraan gekoppeld type en aantallen 

    – locaties binnen de dorpsgrenzen 
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