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Woerden, 15 september 2016 

 

Geachte leden van de raad, 

Hartelijk dank voor de spreektijd die ik gekregen heb. 

Ik zal mij nader introduceren: Mijn naam is Dirk Vermeulen,  voorzitter van het bestuur van 

de VvE VMW en wij werken samen met onze ‘buur’ VvE VmO en in die hoedanigheid 

vertegenwoordig ik hen ook.  

Met interesse hebben wij kennisgenomen van de verkeersvisie Woerden 2030, die de 

richting  aangeeft  hoe de beleidsmakers in Woerden het toekomstbeeld zien. 

Sleutelwoorden die in de visie meerdere malen sterk naar voren komen zijn; 

 Veiligheid 

 Leefbaarheid (deze eerst twee genoemde zijn als belangrijkste naar voren gekomen 

tijdens de input vanuit de bevolking) 

 Kwaliteit  

 Voorkomen van verkeersoverlast 

 De 3e ambitie van de 7 beschreven ambities: “Wonen in Woerden is rustig, veilig en 

prettig wandelen, fietsen (en wonen)” 

 Creëren van veilige woonstraten ook voor kinderen 

Aangezien in dit visie stuk nagenoeg de wijk Waterrijk in het algemeen niet voorkomt, laat 

staan het Veluwemeer in het bijzonder, dit betoog omwille van navolgende waarvan wij 

hopen dat er ruimte in het stuk hiervoor komt alsmede ruimte voor niet uitstelbare 

verkeerssituaties. 

 Uit het visiestuk citeer ik: ” Rondom de woning en in de straat is het 1: veilig, 2: stil en 

3: aangenaam”: hier willen wij als bestuur nader op ingaan: Wij onderschrijven van 

harte met u deze sleutelwoorden en ambities; echter is hiervan op het Veluwemeer 

thans geen enkele sprake. Ervan uitgaande dat het Veluwemeer ook een woonstraat 

is, is de afgelopen jaren de verkeersdruk toegenomen door de uitbreiding van de wijk 

en de bouwactiviteiten aan de Cattenbroekerplas. Nu beseft het bestuur zich ter 

dege dat het bouwverkeer wat het Veluwemeer passeert van tijdelijke aard is en dus 

zullen wij als bestuur hier niet teveel aandacht aan besteden in dit betoog, doch wel 

de wens uitspreken dat dit verkeer niet voor 7.00 uur door het Veluwemeer dendert.  

Ad 1.Het Veluwemeer is niet veilig: Ondanks dat dit een 30 km zone betreft en  

recentelijk wegdekindeling heeft gekregen, namelijk aan weerszijde een fietsstrook en 

markering van (slechts) 1 kruispunt heeft dit geen invloed op de snelheid van het 

verkeer. De ook recentelijk geplaatste snelheidsmeter, slechts in 1 richting op het 
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Veluwemeer, is meer rood van kleur dan de groene smiley. Vanuit mijn appartement heb 

ik hier constant zicht op en zie hoge getallen oplichten. Zelfs een politieauto zag ik, 

zonder dat er optische of geluidssignalen aanwezig waren, met 54 km p uur door het 

Veluwemeer rijden. Dit nodigt de burger dan ook niet echt uit om zelf 30 km te hanteren.  

Op het Veluwemeer bevinden zich veel (schoolgaande) kinderen die zich per fiets 

verplaatsten. Elke zijstraat kent van rechts de voorrangsregel, doch het levert 

daadwerkelijk gevaarlijke situaties op om van deze regel gebruik te kunnen maken door 

de te hoge snelheden die gemeten worden. Er zijn verkeersdeelnemers die dit wel doen 

met elk risico van dien. 

Het moge duidelijk zijn dat het hier een onveilige verkeerssituatie betreft, ook voor 

overstekende mensen, al dan niet met een handicap of verplaatsingshulpmiddel. 

De parkeerdruk is ook een zeer actueel onderwerp. Veelvuldig parkeert men hun 

personenauto op of zelfs voorbij de hoeken van de (zij)straten wat het uitzicht sterk 

ontneemt op de zijstraten waar het verkeer van rechts i.p. voorrang heeft en op het 

Veluwemeer. Zelfs (grote) bestelbussen treft u op deze wijze geparkeerd aan, vooral ook 

in de avonduren of weekenden. Kinderen op de fiets maar ook de automobilist begeven 

zich dus met groot gevaar op het Veluwemeer door bovenstaande en het is dan ook een 

wonder te noemen dat zich in dit kader nog geen calamiteiten hebben voorgedaan, maar 

met de eerder beschreven toenemende en uitbreidende verkeersdrukte is het wachten 

hierop wanneer er geen aanpassingen op korte termijn worden gedaan. 

Toezicht, controle, handhaving en beboeting zijn niet/zelden aanwezig en het bestuur 

verzoekt u dan ook hier per direct zeer frequent voor zorg te gaan dragen. 

Ad.2: Het Veluwemeer is niet stil: 

Door de toegenomen verkeersintensiteit, evenals door het negeren van de 

snelheidslimiet is er spraken van veel verkeersgeluid. Dit is van toepassing op de dag, de 

avond en zelfs in de nacht of heel vroege morgen wanneer de eersten weer naar hun 

werk gaan. Door ook het ontbreken van voldoende groenvoorziening in het Veluwemeer. 

(lees bomen) , is de geluidsoverlast groot, wat overigens niet zelden word veroorzaakt 

door voertuigen die een meer dan toegestaan geluidsdecibel produceren. 

Geluidsdempende maatregelen (plaatsen van bomen) en toezicht, controle en 

handhaving op voertuigen met een te groot decibelgehalte kan de geluidoverlast 

reduceren. Het bestuur verzoekt u dan ook per direct zeer frequent hiervoor zorg te gaan 

dragen. 

Ad 3: Het is aangenaam wonen in het Veluwemeer; 

Dit behoeft verder geen betoog: door wat beschreven staat onder ad 1&2 is het in dat 

kader niet aangenaam wonen in het Veluwemeer. 
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Beide besturen van betreffende VVE’s hebben recentelijk aansluiting gezocht met het 

wijkplatform Snel en Polanen en Waterrijk om onze belangen met elkaar te delen en uit 

te dragen. Maar dat niet alleen: Wij willen graag, samen met dit wijkplatform op de 

middel- en langere termijn participeren in het uitwerken van uw verkeersvisie op 

wijkniveau middels de uitvoeringsprogramma’s zoals u die benoemt in uw visiestuk. 

Maar voor de korte termijn acht het bestuur van beide VvE’s maatregelen nodig om de 

huidige onveilige situatie op te pakken en met tijdelijke maatregelen de verkeers- en 

geluidssituatie in het Veluwemeer aan te pakken. Simpelweg omdat dit echt niet kan 

wachten tot de definitieve inrichting van het Veluwemeer, nadat de bouwactiviteiten zijn 

afgerond. Het bestuur van beide VvE’s hebben ideeën hiertoe en willen hierover op zeer 

korte termijn met u in gesprek. Wij zien een uitnodiging hiertoe graag de komende 

maand tegemoet. 

Tot slot wens ik u namens beide besturen van de genoemde VVE’s veel succes toe met 

de verdere uitwerking van de verkeervisie en wij vertrouwen er op dat  u net zoals wij, 

bezorgd bent over de benoemde problematiek in dit betoog en u ook uw 

verantwoordelijkheid neemt deze z.s.m. op te lossen om ongelukken te voorkomen. 

Dank u wel. 

Namens de besturen van de Vereniging van Eigenaren Veluwemeer Oost en West, 

Voor deze 

Dirk Vermeulen, voorzitter bestuur VvE Veluwemeer West, 

Veluwemeer 235 

3446 JE Woerden 

E: vermeulen-d@ziggo.nl 

 

 

 


