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Raadsvoorstel (15R.00054) inzake verbeteringen aan de wegenstructuur 
van Woerden West 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over: 
 
1. a) Om te kiezen voor op korte termijn scenario 1 en de daarbij behorende verkeerskundige maatregelen 
te laten uitvoeren (aanpassen drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk en geluid 
werende maatregelen treffen op de Hollandbaan en Hoge Rijndijk);  
b) Om € 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren;  
 
2. a) Om vrij liggende fietspaden te realiseren langs de route Rembrandtlaan - Boerendijk (gebaseerd op het 
aanleggen van vrij liggende fietspaden, reconstructie Rembrandtlaan - Boerendijk en een fietsbrug over de 
Oude Rijn naast de Kwakelbrug);  
b) Om € 5,3 miljoen beschikbaar te stellen voor realisatie van deze vrij liggende fietspaden;  
 
3. a) Om de fietsoversteekplaats (Essenpad) op de Waardsebaan t.h.v. de brandweerkazerne te verbeteren 
door daar een ongelijkvloerse kruising te realiseren; 
b) Om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor realisatie van deze ongelijkvloerse kruising;  
 
4. a) Om de kredieten voor het optimaliseren van de route Rembrandtlaan - boerendijk (C 4,2 miljoen) en de 
aanleg van de Gildenbrug (C 2,4 miljoen) aan te wenden voor realisatie van besluit 1 t/m 3;  
b) Om € 5,3 miljoen aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Dit budget wordt ook opgenomen bij de 
behandeling van de meerjarenbegroting tijdens het juni-overleg;  
 
5. Om op termijn de mogelijkheid voor een brug over de Oude Rijn aan de westkant van Woerden open te 
houden. 
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. Er wordt een (formeel) besluit aan 
de raad gevraagd. 

 
2. Voorgeschiedenis  

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2012 heeft de gemeenteraad besloten 
om geen financiële middelen beschikbaar te stellen t.b.v. een westelijke randweg en 
deze niet aan te leggen. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad het college verzocht 
extern onderzoek te verrichten naar de vraag hoe de verkeersdoorstroming in Woerden-
West, gegeven het niet aanleggen van de westelijke randweg, het beste kan worden 
ingevuld.  
 
In dit kader heeft de Grontmij in opdracht van het college een rapport Verkennend 
onderzoek naar de mogelijkheden tot vermindering van de ervaren verkeershinder op de 
route Rembrandtlaan – Boerendijk d.d. 23 januari 2014 uitgebracht. Tijdens de politieke 



behandeling van dit rapport is afgesproken dat er een vervolgonderzoek zou worden 
uitgevoerd, dat zich zou richten op een gedetailleerde uitwerking van de Gildenbrug 
inclusief kostenramingen. Tevens zou met een dynamisch verkeersmodel worden 
gekeken naar de netwerkstructuur van Woerden West. Het eindrapport Aanvullende 
onderzoek naar verbeteringen in de netwerkstructuur van Woerden West hieromtrent is 
op 5 december 2014 uitgebracht. 
 
Bij de aanbieding van het laatste rapport aan de gemeenteraad heeft het college 
aangegeven de raad naar aanleiding van de uitkomsten in april een concreet voorstel te 
doen toekomen om de verkeersdoorstroming in Woerden West te verbeteren. Dit 
voorstel ligt nu ter bespreking voor.  
 
Dinsdag 26 mei 2015 vond een hoorzitting plaats over dit voorstel. 24 Woerdenaren 
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid de raad hierover toe te spreken. 
 

3. Vervolgprocedure 
De vooral financiële aspecten van dit voorstel worden betrokken bij het juni-overleg 
(commissie Middelen van 17 juni 2015). De beoogde behandeling van dit voorstel, 
alsmede van het juni-overleg, vindt verder plaats in de raadsvergadering van 25 juni 
2015. 
 

4. Bijzonderheden 
De afgelopen periode zijn brieven over dit voorstel in het bijzonder en over de 
verkeersproblematiek Woerden-West in het algemeen, ontvangen. Deze zijn allemaal op 
de DLIS gepubliceerd. Datzelfde geldt voor de ontvangen inbrengen, die tijdens de 
hoorzitting van 26 mei jl. zijn rondgedeeld.  
Deze reacties kunt u desgewenst betrekken bij de besluitvorming. Datzelfde geldt voor 
de beantwoording van de schriftelijke vragen van Inwonersbelangen over dit onderwerp 
(rib 15R.00327). 


