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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00396) vaststellen verkeersvisie Woerden 2030  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen van de verkeersvisie 
Woerden 2030. 
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

2 juli 2015 Raadsvoorstel inzake verbetering wegenstructuur Woerden-west 
Tijdens de behandeling van dit voorstel aanvaardt de raad een amendement, 
waarin het college wordt opgedragen te komen met een toekomstvisie op het 
verkeer in de gemeente Woerden. 
 

28 januari 2016 Raadsvoorstel inzake startnotitie verkeersvisie 
De raad stelt de startnotie vast, waarin het globale proces en de planning vast 
wordt gelegd en de verwachtingen over het eindproduct worden gemanaged, 
zodat eenieder hetzelfde pad en eindproduct voor ogen heeft. De fietsvisie 
Woerden 2015-2025 (raadsinformatiebrief 15R.00785) is hierbij eveneens aan de 
orde geweest. 
 

2 juni 2016 Raadsinformatiebijeenkomst 
Tijdens deze informatiebijeenkomst is met name ingegaan op de ervaringen 
omtrent het onderdeel “loting” en welke toegevoegde waarde dit heeft gehad bij 
de totstandkoming van de visie. 
 

30 juni 2016 Raadsinformatiebrief (16R.00334) inzake evaluatie pilotproject verkeersvisie 
2030 
Op 30 juni heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen inzake de evaluatie 
van het pilotproject in relatie tot het principe Woerden zegt ja, tenzij… 
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 29 september.  
 

4. Bijzonderheden 
Dit is de eerste keer dat een groep inwoners, op basis van loting gekozen, het voortouw kreeg in een 
dergelijke belangrijk visiestuk. Dit volgt uit de keuze om de verkeersvisie te ontwikkelen volgens de 
principes van ‘Woerden zegt: Ja, tenzij...’. 
 
Het college geeft aan dat de moties M-031 d.d. 29 oktober 2015 inzake fietsverkeer Steinhagenseweg 
en M-032 d.d. 29 oktober 2015 inzake oplaadpunten E-bikes in de verkeersvisie zijn meegenomen. 
Zie daarvoor de duiding in de termijnagenda. 
 
De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt t.b.v. de vergadercyclus juni 2017 aan 
de raad aangeboden. Een lijst van de uitwerkingsprojecten voor het komende jaar 
wordt bij de begrotingsbehandeling toegevoegd. 
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