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Geachte commissieleden en college van de gemeente Woerden, 

Vanavond vraagt het college u de verkeersvisie 2030 vast te stellen 

middels raadsvoorstel 16R.00396. 

Ik heb met veel plezier meegewerkt aan deze verkeersvisie en ben 

blij dat de participatie van de burgers, alhoewel bescheiden 

vertegenwoordigd, tot een verkeersvisie heeft geleidt. 

De totstandkoming van deze visie door de burgers met input van 

anderen, waarbij de burgers “aan het roer stonden” is een 

benadering die zowel positief als ook negatief heeft gewerkt. 

De evaluatie geeft een goed beeld weer van het proces maar de 

input was vaak lastig te krijgen, hardnekkig gestuurd naar een visie 

die niet geheel door de burgers gedragen werd, en vaak met 

verrassende input uit onbekende bronnen die voor ons niet te 

verifiëren waren. 

Ondanks veelvuldig aandringen op de begeleiders door verschillende 

deelnemers zijn correcties nog steeds niet verwerkt en zijn de 

cijfers, de verkeersbelasting per etmaal, die op de verschillende 

tekeningen staan, als je ze uitvergroot worden ze zichtbaar, zo 

verschillend dat je hieraan wel moet gaan twijfelen wat nu juist is. 

Een visie moet een ambitie weergeven waar we met z’n allen naar 

willen streven en moet derhalve als uitgangspunt hebben een solide, 

cijfermatige, basis die ook reëel getoetst is aan de huidige situatie 

en aan de prognose voor de jaren daarna tot 2030. 

Natuurlijk moet er nog veel gedaan worden om knooppunten op te 

lossen maar als deze na veel aandringen nog steeds niet vermeld 

zijn, ik noem het ontbreken van de fietsoversteek bij de brandweer 

of de foutieve benamingen van de knelpunten in fig. 24, dan kan je 



deze verkeersvisie wel vaststellen maar laat het dan geen ruimte 

meer voor de werkelijke locaties van de knelpunten in onze 

gemeente.  

Helaas startte er met het raadsbesluit van juni 2015 een tweetal 

projecten, de verkeersvisie 2030 en het woerden West project, die 

nu verkeerscijfers uit het VRU voortbrengen, ze staan in deze 

verkeersvisie, aangeleverd door de provincie en de gemeente, die 

structureel anders zijn als vorig jaar. 

Die cijfermatige input en het vergelijk met de gehanteerde cijfers in 

het Woerden West project doen bij mij de vrees opkomen dat we met 

twee maten meten en derhalve aan de verkeerde en dure  

oplossingen werken. 

De duidelijke blik op het geheel, waarbij de delen zijn opgenomen in 

plaats van vooraf worden bepaald, laat zien dat genomen besluiten 

ook anders kunnen worden ingevuld. Daarin is zelfs het rapport van 

Sweco van 01-juli jl. duidelijk dat vooraf gedachte oplossingen niet 

mogelijk zijn in het huidige verkeersplan. 

Ik zeg hiermee niet dat u dit rapport, de verkeersvisie 2030, niet 

kunt gebruiken maar dat het niet een visie is die de ambitie 

weergeeft die we met z’n allen zouden moeten hebben omdat er nog 

te veel onduidelijkheden en onjuistheden in staan die zeker 

correctie behoeven en die zeker geen leidraad mogen zijn voor 

verdere visie vorming. 

 

Dank u en ik wens u veel wijsheid toe in uw besluitvorming. 

 


