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Onderwerp: 

Fietsvisie/fietsbeleid Woerden 2015-2025 namens dhr. ing. G.A. Valstar 

Kennisnemen van: 

De door dhr. ing. G.A. Valstar opgestelde fietsvisie zoals bijgevoegd in bijlage 15.021361 Fietsvisie/ 
fietsbeleid Woerden 2015-2025 

Inleiding: 

Woerden is een fietsstad en maakt zich sterk voor het gebruik van de fiets. Sinds 2011 wordt extra ingezet 
op alles wat met de fiets te maken heeft doordat is gestart met het programma Speerpunten Fietsstructuur 
en maatregelen gemeente Woerden 2011 -2014 . 

Dit programma bestond uit de volgend 7 speerpunten: 
1. Korte en veilige fietsroutes en oversteekplaatsen 
2. Heldere fietspadenstructuur 
3. Waar mogelijk prioriteit (voorrang) voor de fiets binnen de bebouwde kom 
4. Kwalitatief goede wegverharding voor fietsers (comfort) 
5. Kwalitatief goede fietsenstallingsvoorzieningen (o.a. aanbindmogelijkheden) 
6. Voldoende capaciteit fietsenstalling NS-Station 
7. Actieve uitvoering weesfietsen en fietswrakkenbeleid. Het (brom)fiets parkeer handhavingsbeleid 

Dit programma heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd. Naast de vele acties om het gebruik van de 
fiets in Woerden te promoten onder het mom van 'Woerden fietst natuurlijk", is er onder andere een snelle 
en directe langzaam verkeersverbinding tussen het NS-station en het centrum via de Mandelabrug 
gemaakt. Ook is de voorrang voor de fietsers op het kruispunt Cattenbroekerdijk I Steinhagenseweg en 
Zegveldse Uitweg gewijzigd ten gunste van de fietser, is een nieuwe fietsenstalling bij het NS-station 
gebouwd, is een verbreed fietspad langs de Middellandbaan aangelegd en is er actieve uitvoering gegeven 
aan het weesfietsen- en wrakkenbeleid. 

Met deze resultaten zijn echter nog niet alle doelstellingen bereikt. De komende jaren is er nog voldoende 
potentie om van Woerden nog meer een fietsstad te maken. Voor een opvolging van het genoemde 
speerpuntenbeleid is de samenwerking opgezocht met een zeer betrokken inwoner van Woerden op het 
gebied van de fiets. 

Gijsbert Valstar zet zich als inwoner van Woerden al meer dan 30 jaar zeer actief in voor het belang van de 
fiets in de gemeente Woerden. Vanuit zijn betrokkenheid is hij ook al jaren actief bij de fietsersbond afdeling 
Woerden. Hij heeft in die jaren veel ervaring opgedaan over het gebruik van de fietspaden in Woerden en 
waar de fietser behoefte aan heeft. Om die reden is hem gevraagd om, als inwoner van Woerden, zijn 
wensbeeld/visie voor een goede Woerdense aanpak voor die fietser op papier te zetten. 
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Gijsbert is bereid geweest om een reëel wensbeeld voor Woerden te maken als kapstok voor het uit te 
werken fietsbeleid. Op donderdag 15 oktober heeft hij wethouder Stolk zijn 'Fietsvisie/ Fietsbeleid Woerden 
2015 - 2025' overhandigd. In deze visie worden 10 thema's aan de orde gesteld voor de stad Woerden. 
Deze thema's zijn ook goed "te vertalen" naar de andere kernen van de gemeente Woerden. 

Graag biedt het college u bij deze de fietsvisie van dhr. Ing. G.A. Valstar ter kennisname aan. 

Kernboodschap: 

Het college wil graag burgers betrekken bij de totstandkoming van beleidsplannen. Door één burger te 
vragen zijn visie op papier te zetten is het nog niet een door de inwoners gedragen plan. Daarom gaat het 
college deze fietsvisie gebruiken als belangrijke input voor het onderdeel 'fiets' bij de totstandkoming van de 
Verkeersvisie 2030. In de Verkeersvisie 2030 zal naar verwachting een groot deel van de door dhr. Valstar 
genoemde thema's een plek krijgen. 

Vervolg: 

De fietsvisie van dhr. ing. G.A. Valstar wordt meegenomen bij de totstandkoming van de Verkeersvisie 
2030. 

Bijlagen: 

15.021361 Fietsvisie/fietsbeleid Woerden 2015-2025 

De secretaris 

drs. M.H.J. van/Kruijsbjafgen 

De burgemeeş; 
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