
Nota van beantwoording Concept Verkeersvisie 2030 
Op vrijdag 10 juni is er een concept verkeersvisie naar alle deelnemers van de bijeenkomsten 
gestuurd (de bewoners, de platforms en belangenverenigingen) en naar beleidsambtenaren 
van de gemeente Woerden van aanliggende disciplines. Daarnaast is de concept 
verkeersvisie in een themabijeenkomst bij het college van burgemeester en wethouders 
voorgelegd. In deze nota wordt een reactie gegeven op de opmerkingen die er binnen zijn 
gekomen en is toegelicht of en hoe de reacties zijn verwerkt in de concept verkeersvisie 
Woerden 2030. 

Bewoners 
Zeven bewoners hebben opmerkingen over de concept visie doorgestuurd. In onderstaande 
tabel zijn de opmerkingen weergegeven met de reactie daarop. 
 
Pagina	   Opmerking	   Reactie	   Wie?	  

algemeen	   De	  onderwerpen	  waarbij	  ik	  aanwezig	  ben	  geweest	  	  
daar	  heb	  ik	  geen	  opmerkingen	  over.	  Waar	  ik	  niet	  
ben	  geweest	  daar	  kan	  ik	  geen	  oordeel	  over	  geven.	  

	   Bewoner	  1	  

algemeen	   Hartelijk	  dank	  voor	  alle	  informatie.	  Ik	  heb	  de	  
stukken	  gelezen	  en	  de	  foto's	  bekeken.	  
Overzichtelijk	  en	  duidelijk,	  het	  ziet	  er	  professioneel	  
uit.	  	  

	   Bewoner	  2	  

algemeen	   Ik	  heb	  zelf	  met	  name	  te	  maken	  met	  doorstroom	  op	  
de	  molenvlietbaan	  en	  de	  a12.	  Vanuit	  Woerden	  de	  
snelweg	  op,	  loopt	  voorspoedig.	  Maar	  de	  
filevorming	  daarna	  komt	  helaas	  veel	  voor.	  Het	  
treinverkeer	  naar	  Utrecht	  is	  prettig.	  Alleen	  de	  
(gratis)	  parkeerplaats	  bij	  het	  station	  is	  na	  een	  
bepaalde	  tijd,	  echt	  vol.	  Uitwijken	  naar	  
parkeerplekken	  in	  omgeving	  is	  dan	  toch	  wel	  even	  
zoeken.	  Verder	  ervaar	  ik	  Woerden	  als	  een	  fijne	  en	  
vriendelijke	  plaats	  om	  te	  wonen.	  

Bedankt	  voor	  de	  opmerkingen.	  Bij	  de	  opgaven	  wordt	  de	  
doorstroming	  op	  de	  A12	  inderdaad	  besproken.	  De	  volle	  
parkeerplaatsen	  rond	  het	  station	  zijn	  genoemd	  bij	  de	  
knelpunten	  en	  parkeren	  bij	  het	  station	  is	  genoemd	  bij	  de	  
ambities.	  

Bewoner	  2	  

5	   Eerste	  zin	  heeft	  een	  haakje	  teveel	   Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

7	   Er	  ….	  veranderen	  in:	  En	  er	  …..	   Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

11	   Het	  gebruik	  …	  veranderen	  in:	  Uit	  het	  gebruik	  ….	   Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

12	   Bronnen	  zijn	  van	  2010.	  We	  zijn	  nu	  6	  jaar	  verder	  en	  
er	  zijn	  veel	  bewoners	  in	  Waterrijk	  bijgekomen.	  Lijkt	  
mij	  dat	  de	  situatie	  niet	  te	  vergelijken	  is	  met	  2010	  

2010	  is	  het	  ‘basisjaar’	  van	  het	  verkeersmodel.	  Dit	  is	  een	  
technische	  term	  die	  voor	  verwarring	  kan	  zorgen.	  De	  
huidige	  situatie	  wordt	  het	  best	  benaderd	  door	  het	  
gebruik	  van	  het	  basisjaar	  2010	  van	  het	  verkeersmodel	  
VRU	  3.2	  welke	  is	  gekalibreerd	  op	  basis	  van	  de	  meest	  
recente	  telgegevens.	  In	  de	  verkeersvisie	  is	  om	  verwarring	  
te	  voorkomen	  2010	  zoveel	  mogelijk	  weg	  gelaten.	  

Bewoner	  3	  

13	  /	  14	   Nog	  een	  aantal	  redenen	  voor	  de	  verschillen	  op	  de	  
Steinhagenseweg:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Tijdstip	  van	  meten	  maakt	  erg	  veel	  uit.	  Om	  8	  
uur	  ’s	  ochtends	  is	  niet	  het	  drukste	  tijdstip.	  De	  
scholen	  beginnen	  om	  8:20	  en	  om	  8:30	  uur.	  Iets	  
daarvoor	  en	  daarna	  is	  het	  heel	  erg	  druk	  op	  de	  
Steinhagenseweg.	  Lijkt	  mij	  dat	  de	  situatie	  niet	  te	  
vergelijken	  is	  met	  2010.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  weer	  maakt	  erg	  veel	  uit.	  Als	  het	  regent,	  
brengen	  veel	  ouders	  uit	  Snel	  en	  Polanen	  hun	  
kinderen	  met	  de	  auto	  naar	  de	  Regenboogschool	  
(Waterrijk).	  Gevolg	  is	  dat	  de	  Steinhagenseweg	  
vaststaat.	  

Dat	  zijn	  inderdaad	  zaken	  die	  meespelen	  bij	  de	  verschillen.	  
Er	  staat	  in	  het	  document	  nu	  genoemd	  dat	  er	  verschillen	  
zitten	  tussen	  dagen	  (door	  bijvoorbeeld	  slecht	  weer).	  De	  
vertraging	  bij	  de	  Steinhagenseweg	  komt	  in	  het	  
verkeersmodel	  niet	  goed	  terug,	  maar	  het	  is	  bekend	  dat	  er	  
een	  conflict	  is	  met	  overstekende	  fietsers	  die	  onvoldoende	  
gedetailleerd	  in	  het	  model	  zijn	  opgenomen.	  Het	  zal	  
inderdaad	  na	  08.00	  nog	  drukker	  zijn	  met	  overstekende	  
fietsers.	  In	  de	  opgaven	  voor	  het	  autoverkeer	  	  (in	  
hoofdstuk	  6)	  is	  Woerden	  oost	  genoemd,	  waar	  dit	  ook	  
terugkomt	  als	  aandachtspunt.	  

Bewoner	  3	  



13	  /	  14	   In	  het	  verslag	  komt	  het	  over	  alsof	  het	  allemaal	  wel	  
meevalt,	  het	  niet	  echt	  druk	  is.	  Daar	  ben	  ik	  het	  niet	  
mee	  eens.	  

We	  hebben	  dit	  op	  pagina	  16	  zo	  goed	  mogelijk	  proberen	  te	  
verwoorden	  door	  aan	  te	  geven	  dat	  de	  beleving	  van	  de	  
vertragingen	  groter	  zijn	  dan	  de	  gemiddelde	  waarden	  
tijdens	  de	  spits.	  Dit	  verschil	  kan	  veroorzaakt	  worden	  door	  
de	  grote	  verschillen	  tussen	  dagen	  (bij	  slecht	  weer	  kan	  er	  
bijvoorbeeld	  veel	  meer	  vertraging	  optreden).	  De	  ene	  dag	  
is	  de	  vertraging	  10	  minuten,	  de	  volgende	  dag	  rijdt	  het	  
soepel	  door.	  Automobilisten	  herinneren	  zich	  vooral	  de	  
keren	  dat	  het	  lang	  duurt.	  Een	  andere	  
belevingsfactor	  is	  dat	  automobilisten	  de	  vertraging	  vaak	  
overschatten.	  5	  minuten	  extra	  reistijd	  op	  enkele	  
kilometers	  voelt	  als	  erg	  lang	  in	  de	  file	  staan.	  Dat	  neemt	  
niet	  weg	  dat	  de	  vertraging	  af	  en	  toe	  best	  zal	  oplopen	  wat	  
grote	  hinder	  veroorzaakt.	  	  
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17	   Halverwege	  staat	  een	  losse	  zin:	  woerden	  op	  de	  wip	  
à	  weghalen?	  

Dit	  is	  een	  titel	  van	  de	  tekst	  daaronder.	  Het	  plaatje	  stond	  
op	  de	  verkeerde	  plaats	  waardoor	  deze	  zin	  los	  kwam	  te	  
staan,	  is	  aangepast.	  

Bewoner	  3	  

23	   Verkeersveiligheid	  Steinhagenseweg:	  Er	  staat	  dat	  
fietsers	  alleen	  voorrang	  hebben	  bij	  de	  rotonde.	  
Fietsers	  hebben	  echter	  ook	  voorrang	  bij:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Oversteek	  Cattenbroekerdijk	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Oversteek	  Ponddreef	  -‐	  Parijslaan	  

Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

28	   Hoe	  kan	  het	  dat	  etmaalintensiteit	  op	  de	  Brug	  
Boerendijk	  en	  Steinhagenseweg	  (ter	  hoogte	  van	  
het	  spoor)	  afneemt?	  

Er	  waren	  knelpunten	  in	  het	  hele	  netwerk	  inclusief	  de	  
snelweg.	  Wijzigingen	  in	  het	  netwerk	  zorgen	  voor	  een	  
direct	  effect	  op	  de	  routekeuze,	  waardoor	  bepaalde	  
wegen	  meer	  of	  minder	  gebruikt	  worden.	  De	  intensiteiten	  
in	  2030	  kunnen	  meer	  als	  richting	  dan	  als	  absolute	  getallen	  
gezien	  worden.	  De	  conclusie	  is	  dat	  er	  geen	  wezenlijke	  
groei	  in	  het	  netwerk	  zichtbaar	  is.	  
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30	   Ambities	  in	  het	  grijze	  vlak	  worden	  vervolgens	  in	  
een	  andere	  volgorde	  besproken	  en	  in	  de	  tabel	  
gezet.	  Handiger	  om	  de	  volgorde	  overal	  gelijk	  te	  
houden.	  

Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

33	   OV	  wordt	  niet	  besproken	  bij	  bereikbaarheid	  
binnenstad	  (dit	  blijkt	  vervolgens	  ook	  bij	  de	  tabel	  
erna	  in	  hoofdstuk	  6)	  

Dat	  klopt	  inderdaad.	  In	  de	  bewonersavonden	  zijn	  vooral	  
de	  fiets,	  te	  voet	  en	  de	  auto	  naar	  voren	  gekomen	  toen	  
over	  de	  binnenstad	  werd	  gesproken.	  Wel	  wordt	  de	  
looproute	  naar	  de	  binnenstad	  vanaf	  het	  station	  genoemd	  
bij	  de	  ambitie	  over	  de	  bereikbaarheid	  van	  Woerden	  als	  
uitvalsbasis	  en	  de	  economische	  gebieden.	  OV	  is	  door	  de	  
bewoners	  bij	  bereikbaarheid	  binnenstad	  niet	  direct	  als	  
ambitie	  of	  doelstelling	  genoemd.	  

Bewoner	  3	  

42	   Hier	  staat:	  Is	  er	  een	  directe	  verbinding	  naar	  
Leidsche	  Rijn	  en	  Nieuwegein?	  

Verwerkt.	   Bewoner	  3	  

42	   Toevoegen:	  ivm	  ziekenhuizen	   Verwerkt.	   Bewoner	  3	  
Algemeen	   Wat	  is	  nu	  de	  echte	  visie?	  Waarschijnlijk	  hoofdstuk	  

5?	  Alles	  is	  erg	  vragend	  opgesteld.	  Het	  zou	  wat	  mij	  
betreft	  een	  verbetering	  zijn	  om	  de	  visie	  
puntsgewijs	  en	  duidelijk	  op	  te	  stellen.	  En	  
vervolgens	  een	  bijlage	  met	  achtergrond	  en/of	  
onderzoeks	  info	  (kort	  en	  overzichtelijk).	  Dit	  is	  een	  
document	  met	  veel	  informatie.	  Het	  is	  niet	  echt	  een	  
document	  dat	  je	  erbij	  pakt	  om	  even	  snel	  te	  kijken	  
of	  je	  een	  straat	  op	  de	  juiste	  manier	  hebt	  
bedacht/ontworpen.	  

Er	  is	  een	  samenvatting	  toegevoegd	  aan	  het	  document	  om	  
de	  hoofdpunten	  van	  de	  visie	  duidelijk	  onder	  elkaar	  te	  
zetten	  zonder	  dat	  heel	  het	  document	  gelezen	  hoeft	  te	  
worden.	  
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Algemeen	   Het	  is	  een	  erg	  lijvig	  en	  lang	  verhaal	  met	  veel	  
inleiding,	  theorie	  en	  achtergronden.	  Dat	  kan	  mijns	  
inziens	  korter	  en	  duidelijker.	  

Het	  is	  inderdaad	  een	  lang	  verhaal	  geworden.	  Door	  het	  
toevoegen	  van	  de	  samenvatting	  kan	  men	  kiezen	  om	  deze	  
te	  lezen	  en	  wanneer	  men	  meer	  informatie	  wil,	  kan	  men	  
de	  desbetreffende	  hoofdstukken	  lezen.	  

Bewoner	  3	  



Algemeen	   Binnenstad:	  Huidige	  inrichting	  Rijnstraat	  komt	  
nergens	  terug	  

Dat	  klopt	  inderdaad.	  De	  huidige	  inrichting	  van	  de	  
Rijnstraat	  is	  een	  punt	  dat	  is	  genoemd	  door	  de	  bewoners	  
en	  is	  weergegeven	  bij	  de	  knelpunten	  in	  hoofdstuk	  2,	  maar	  
is	  zo	  specifiek	  dat	  het	  niet	  genoemd	  is	  in	  de	  visie,	  maar	  
hoort	  eerder	  thuis	  in	  een	  wijkgericht	  
uitvoeringsprogramma	  (zie	  hoofdstuk	  6	  bij	  opgaven	  
weginrichting).	  Tevens	  liep	  parallel	  aan	  de	  verkeersvisie	  
een	  inspraaktraject	  over	  de	  inrichting	  van	  de	  Rijnstraat.	  	  

Bewoner	  3	  

algemeen	   Ik	  heb	  verder	  geen	  opmerkingen.	  De	  presentatie	  
en	  uitleg	  van	  de	  laatste	  sessie	  waren	  prima.	  De	  
beschrijving	  in	  de	  concept	  verkeersvisie	  geeft	  in	  
ieder	  geval	  het	  gevoel	  dat	  de	  zaken	  uit	  de	  diverse	  
sessies	  zijn	  terug	  gekomen.	  

	   Bewoner	  4	  

31	  en	  32	   In	  de	  visie	  wordt	  gepleit	  voor	  verhoging	  van	  de	  
frequentie	  van	  de	  treinverbindingen	  naar	  de	  vier	  
grote	  steden	  Amsterdam,	  Rotterdam,	  Den	  Haag	  en	  
Utrecht.	  Ik	  vraag	  daar	  Leiden	  aan	  toe	  te	  voegen.	  
Leiden	  is	  per	  spoor	  de	  laatste	  decennia	  een	  
belangrijk	  vervoersknooppunt	  geworden.	  Vanuit	  
Woerden	  biedt	  de	  spoorlijn	  naar	  Leiden	  een	  prima	  
mogelijkheid	  om	  naar	  Schiphol	  te	  reizen,	  maar	  ook	  
naar	  Den	  Haag	  of	  Haarlem.	  De	  NS-‐Reisplanner	  
toont	  die	  mogelijkheid.	  Wel	  moet	  zsm	  het	  baanvak	  
Woerden-‐Leiden	  tweesporig	  worden,	  waardoor	  de	  
frequentie	  op	  deze	  lijn	  omhoog	  kan	  en	  de	  reistijd	  
korter	  wordt.	  Dat	  kan	  ook	  positief	  uitwerken	  voor	  
de	  status	  van	  het	  NS-‐station	  Woerden.	  Dus	  Leiden	  
graag	  meenemen	  in	  de	  tekst	  op	  pagina	  31	  en	  32.	  
Overigens	  worden	  Leiden	  en	  Haarlem	  op	  pagina	  16	  
al	  genoemd	  als	  de	  groeiregio’s	  van	  de	  toekomst.	  

Goede	  opmerking,	  deze	  is	  meegenomen	  in	  de	  visie	  bij	  de	  
ambities.	  
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	   Structuur	  van	  de	  nota	  
Eigenlijk	  ontbreekt	  een	  structuur	  die	  duidelijk	  
maakt:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Welke	  visie	  Woerden	  heeft	  ten	  aanzien	  van	  
de	  verkeerssituatie	  die	  in	  2030	  “er	  zou	  moeten	  
zijn”	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  gebruikerswensen;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Welke	  verschillen	  er	  zijn	  tussen	  de	  huidige	  
situatie	  en	  het	  ideaalbeeld	  voor	  2030,	  wat	  een	  
globale	  opsomming	  op	  kan	  leveren	  van	  de	  
activiteiten	  die	  er	  voor	  moeten	  zorgen	  dat	  die	  
ideaalsituatie	  zo	  dicht	  mogelijk	  kan	  worden	  
benaderd;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  mij	  zorgen	  baart	  is	  dat	  ik	  signalen	  
opvang	  waaruit	  blijkt	  dat	  mensen	  van	  binnen	  en	  
buiten	  Woerden	  een	  groot	  aantal	  situaties	  steeds	  
onveiliger	  vinden,	  en	  daarom	  er	  over	  denken	  om	  
weg	  te	  blijven.	  Voorbeelden:	  de	  Leidschestraatweg	  
als	  alternatieve	  route	  naar	  het	  centrum,	  wandelen	  
in	  Voorstraat	  en	  Rijnstraat	  (en	  zo	  kan	  ik	  doorgaan).	  
Willen	  we	  dat	  onze	  winkeliers	  en	  horeca	  aandoen?	  

Er	  is	  een	  samenvatting	  aan	  het	  begin	  van	  het	  document	  
toegevoegd	  waarin	  de	  visie	  voor	  Woerden	  staat	  
aangegeven.	  
Een	  opsomming	  van	  activiteiten	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  
ideaalsituatie	  kan	  worden	  benaderd	  hoort	  thuis	  in	  een	  
vervolgtraject/	  uitwerking	  en	  staan	  daarom	  niet	  
beschreven	  in	  deze	  visie.	  
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	   Het	  mobiliteitsverhaal:	  fiets	  en	  te	  voet	  
	  Op	  dit	  deel	  van	  het	  document	  kan	  men	  de	  
volgende	  opmerkingen	  maken:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  gebruikte	  databronnen	  zijn	  voor	  
fietsverkeer	  en	  te	  voet	  niet	  betrouwbaar.	  Dit	  geldt	  
voor	  Onderzoek	  Verplaatsingen	  in	  Nederland,	  maar	  
ook	  het	  VRU	  3.2	  verkeersmodel.	  Tellingen	  en	  
metingen	  worden	  voor	  het	  fietsverkeer	  nauwelijks	  
uitgevoerd	  (zijn	  in	  ieder	  geval	  niet	  zichtbaar),	  
daarnaast	  is	  op	  het	  gebruikte	  kaartmateriaal	  een	  
behoorlijk	  aantal	  omissies	  gemaakt:	  route	  Bredius	  
–	  Meanderbrug	  –	  Fort	  Oranje	  en	  dan	  richting	  
Utrecht,	  maar	  ook	  de	  nieuwe	  routes	  langs	  de	  Mona	  
flats	  en	  de	  nieuwe	  brug	  van	  station	  naar	  
Wilhelminaweg.	  De	  Sesamo	  app	  is	  met	  50	  
deelnemers	  niet	  representatief	  voor	  “de”	  
Woerdenaar.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bij	  de	  vastgestelde	  fietsstromen	  ontbreken	  
m.i.	  de	  huis-‐school	  routes,	  zowel	  vanuit	  Harmelen	  
als	  vanuit	  Linschoten	  naar	  de	  middelbare	  scholen	  
in	  Woerden.	  Ook	  vanuit	  de	  andere	  omringende	  
plaatsen	  zoals	  Nieuwerbrug	  is	  een	  fietsroute	  naar	  
scholen	  waar	  te	  nemen.	  Een	  van	  die	  routes	  is	  
daarnaast	  de	  “oorzaak”	  	  van	  verkeersstremmingen	  
aan	  de	  rotonde	  bij	  winkelcentrum	  Tournooysveld.	  
Maar	  pagina	  4	  stelt	  dat	  er	  grote	  fietsstromen	  
alleen	  zijn	  gericht	  op	  centrum	  en	  werk.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voor	  het	  voetgangersverkeer	  (maar	  ook	  
andere	  stromen)	  wordt	  ook	  te	  veel	  uit	  de	  Sesamo	  
app	  vastgesteld.	  Het	  aantal	  gebruikers	  daarvan	  laat	  
m.i.	  niet	  toe	  om	  conclusies	  te	  trekken	  uit	  hun	  
verplaatsingsgedrag.	  

Er	  is	  geprobeerd	  om	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  te	  
schetsen	  van	  het	  verplaatsingsgedrag	  in	  Woerden	  met	  de	  
beperkte	  databronnen	  die	  er	  zijn.	  	  
Verplaatsingen	  naar	  school	  vallen	  onder	  het	  thema	  
werken,	  dus	  deze	  schoolverplaatsingen	  waren	  
meegenomen	  maar	  waren	  niet	  direct	  zichtbaar.	  Er	  zijn	  op	  
pagina	  11	  nu	  twee	  grafieken	  toegevoegd	  waarin	  de	  
splitsing	  in	  vervoerswijze	  voor	  schoolgaande	  
verplaatsingen	  worden	  getoond.	  De	  sesamo	  app	  is	  
gebruikt	  als	  hulpmiddel	  om	  snel	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  
meest	  gebruikte	  routes,	  maar	  ook	  om	  meer	  mensen	  aan	  
te	  laten	  sluiten	  bij	  de	  verkeersvisie.	  We	  zijn	  ons	  ervan	  
bewust	  dat	  deze	  informatie	  niet	  het	  volledige	  beeld	  geeft.	  	  
	  
De	  fietsroutes	  die	  worden	  genoemd	  als	  omissie	  staan	  
voor	  zover	  we	  kunnen	  beoordelen	  wel	  in	  de	  kaart	  van	  de	  
fietsvisie	  die	  in	  de	  verkeersvisie	  ingevoegd	  is.	  	  
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	   	  Het	  mobiliteitsverhaal:	  auto,	  bus	  en	  openbaar	  
vervoer	  
Ook	  hier	  ontbreken	  “harde”	  cijfers,	  maar	  vooral	  
bestaat	  de	  indruk	  dat	  “de	  fiets”	  en	  alle	  relaties	  
daarmee	  niet	  worden	  meegenomen.	  Daarnaast	  zijn	  
de	  verplaatsingen	  met	  OV	  gerelateerd	  aan	  
onderwijs	  én	  fietsgebruik	  niet	  terug	  te	  vinden.	  
Terwijl	  toch	  ook	  veel	  scholieren	  en	  studenten	  van	  
trein	  en	  bus	  afhankelijk	  zijn.	  
Een	  deel	  van	  de	  auto-‐knelpunten	  wordt	  
veroorzaakt	  door	  kruisend	  fiets-‐	  en	  
voetgangersverkeer.	  Figuur	  23	  geeft	  een	  weergave	  
van	  een	  aantal	  van	  de	  gevonden	  knelpunten,	  
alleen	  is	  voor	  sommige	  knelpunten	  de	  tekst	  wat	  
incorrect:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Knelpunten	  worden	  ook	  zichtbaar	  als	  
gekeken	  wordt	  naar	  het	  traject	  huis	  –	  school	  –	  
werk.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Daarnaast	  ontbreekt	  m.i.	  het	  gevolg	  van	  de	  
OV	  (en	  aansluitende	  voetgangersbewegingen)	  naar	  
scholen.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Europalaan	  oversteek	  eng	  voor	  fietsers	  door	  
hard	  rijdende	  auto’s	  kan	  beter	  heten:	  gevaarlijk	  
door	  automobilieten	  die	  zich	  niet	  van	  oranje	  en	  
rood	  stoplicht	  aantrekken;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐richtingen	  fietspaden	  zijn	  op	  meerdere	  
plaatsen	  (station?	  Tournooysveld,	  Steinhagensche	  
weg)	  knelpunt;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Waarom	  is	  de	  overstap	  trein-‐bus	  “slecht”?	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Een	  inmiddels	  positieve	  ontwikkeling	  haalt	  
de	  nota	  in:	  de	  ziekenhuizen	  publiceerden	  een	  
bericht	  over	  een	  busrondje	  Ziekenhuizen,	  
waardoor	  van	  het	  ene	  naar	  het	  andere	  pand	  
gereisd	  kan	  worden	  zonder	  overstappen.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Onzeker	  in	  het	  bus	  verhaal	  is	  wie	  de	  
concessie	  gaat	  invullen,	  Connexion	  heeft	  
geprotesteerd	  tegen	  hun	  afwijzing	  en	  vecht	  de	  
nieuwe	  concessie	  aan.	  Gelukkig	  lijken	  de	  
ziekenhuizen	  zelf	  voor	  transport	  vanuit	  de	  ene	  naar	  
de	  andere	  vestiging	  te	  zorgen.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enz	  ….	  	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maar	  wat	  eigenlijk	  ontbreekt:	  antwoord	  op	  
de	  voorgestelde	  ideale	  route	  als	  ik	  vanuit	  
(bijvoorbeeld	  )	  Zegveld	  naar	  Harmelen	  wil,	  of	  
vanuit	  Zegveld	  naar	  het	  centrum	  van	  de	  stad,	  als	  ik	  
vanaf	  de	  A12	  naar	  het	  centrum	  wil,	  vanuit	  de	  
omgeving	  naar	  winkels	  die	  vanuit	  binnen	  én	  buiten	  
Woerden	  klanten	  trekken:	  de	  Zwerfkei,	  Lidl,	  Action	  
trekken	  niet	  alleen	  Woerdenaren	  maar	  ook	  vanuit	  
de	  deel-‐”dorpen”,	  maar	  bijvoorbeeld	  de	  Zwerfkei	  
vanuit	  verder	  gelegen	  plaatsen.	  

Er	  is	  hier	  ook	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  beperkte	  
databronnen	  die	  er	  zijn.	  U	  geeft	  aan	  dat	  er	  verplaatsingen	  
gerelateerd	  aan	  onderwijs	  niet	  zijn	  meegenomen.	  Wij	  
hebben	  hier	  nog	  naar	  gekeken	  en	  er	  zijn	  extra	  grafieken	  
toegevoegd	  voor	  schoolgaande	  verplaatsingen	  in	  
hoofdstuk	  2.	  	  
	  
De	  autoknelpunten	  die	  worden	  veroorzaakt	  door	  
kruisend	  fiets-‐	  en	  voetgangers	  die	  genoemd	  zijn	  in	  de	  
bewonersavonden	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  
knelpuntenkaart.	  	  
	  
U	  geeft	  een	  voorstel	  voor	  tekstuele	  aanpassingen	  van	  de	  
knelpunten.	  Wij	  hebben	  de	  knelpunten	  opgenomen	  in	  het	  
document	  op	  de	  manier	  waarop	  ze	  door	  de	  bewoners	  zijn	  
omschreven	  en	  willen	  nu	  achteraf	  geen	  extra	  knelpunten	  
toevoegen.	  Als	  voorbeeld,	  er	  zijn	  inderdaad	  op	  meerdere	  
locaties	  tweerichtingen	  fietspaden,	  maar	  deze	  zijn	  op	  
deze	  locaties	  niet	  genoemd	  als	  knelpunt.	  	  	  
	  
De	  knelpunten	  die	  zijn	  genoemd	  op	  de	  avonden	  zijn	  
opgenomen	  in	  het	  document	  en	  zo	  omschreven	  zoals	  ze	  
door	  de	  bewoners	  zijn	  genoemd.	  Daarom	  is	  ervoor	  
gekozen	  om	  de	  omschrijving	  van	  deze	  knelpunten	  niet	  
aan	  te	  passen.	  	  
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	   Ontwikkelingen	  
Verwachting	  is	  dat	  er	  toch	  een	  aantal	  
ontwikkelingen	  zijn	  die	  niet	  zijn	  meegenomen;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vluchtelingen,	  studenten	  etc	  als	  
woonfunctie	  in	  kantoorpanden	  (en	  misschien	  zelfs	  
het	  oude	  ziekenhuis);	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utrechters	  die	  om	  diverse	  redenen	  uit	  
Utrecht	  weg	  willen	  maar	  geen	  zin	  hebben	  in	  
Leidsche	  Rijn;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vergrijzing	  mag	  dan	  vermindering	  van	  het	  
autoverkeer	  opleveren,	  maar	  verhoogt	  de	  
behoefte	  naar	  “Automaatje”,	  Buurtbus	  en	  
dergelijke	  want	  we	  blijven	  niet	  achter	  de	  
geraniums	  zitten.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  elektrische	  fiets	  maakt	  de	  behoefte	  naar	  
veilige	  fietspaden	  alleen	  maar	  groter.	  En	  niet	  alleen	  
door	  ouderen	  (pagina	  19)	  maar	  ook	  de	  jeugd	  heeft	  
de	  ebike	  ontdekt.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verder	  maakt	  dit	  hoofdstuk	  vooral	  
geschreven	  te	  zijn	  voor	  en	  door	  automobilisten.	  
Dat	  terwijl	  een	  uitgangspunt	  in	  de	  visie	  zou	  kunnen	  
zijn	  dat	  we	  om	  diverse	  redenen	  meer	  aandacht	  
moeten	  besteden	  aan	  het	  terugdringen	  van	  
autoverkeer	  	  en	  OV,	  fiets	  en	  voetganger	  
belangrijker	  moeten	  vinden.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ten	  aanzien	  van	  het	  stuk	  over	  
verkeersveiligheid	  wordt	  voorbij	  gegaan	  aan	  een	  
belangrijke	  oorzaak	  van	  de	  onveiligheid:	  de	  
inrichting	  van	  veel	  drukke	  punten	  is	  onduidelijk	  (en	  
m.i.	  in	  veel	  gevallen	  makkelijk	  aan	  te	  passen	  en	  te	  
verbeteren).	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  resultaat	  van	  de	  nu	  nog	  op	  stapel	  
staande	  bouwtrajecten	  betekent	  een	  wijziging	  voor	  
zowel	  voetgangers,	  fietsers	  en	  auto’s	  inclusief	  de	  
bijbehorende	  zaken	  als	  verkeersveiligheid,	  
parkeeroverlast,	  maar	  ook	  overlast	  en	  tijdelijke	  
maatregelen	  tijdens	  de	  bouw..	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Binnen	  dit	  hoofdstuk	  ontbreekt	  ook	  de	  
school.	  Met	  een	  paar	  locaties	  in	  Woerden	  
genereert	  dat	  diverse	  stromen.	  Woerden	  heeft	  een	  
streekfunctie!	  

We	  hebben	  vooral	  gekeken	  naar	  de	  trends	  en	  
ontwikkelingen	  die	  bijvoorbeeld	  door	  het	  PBL	  en	  CPB	  zijn	  
geformuleerd	  en	  naar	  het	  landelijk,	  provinciaal	  en	  
gemeentelijk	  beleid.	  Hiermee	  hebben	  we	  geprobeerd	  om	  
een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  te	  schetsen.	  De	  overige	  
genoemde	  punten	  zijn	  terecht,	  maar	  krijgen	  een	  plek	  in	  
de	  uitwerkingsplannen.	  	  
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	   En	  als	  we	  niets	  doen?	  
Dit	  hoofdstuk	  richt	  zich	  eigenlijk	  alleen	  maar	  op	  de	  
auto.	  En	  de	  opmerkingen	  hierboven	  over	  fiets,	  OV	  
en	  te	  voet???	  Uitgangspunt	  is	  de	  situatie	  2010,	  die	  
is	  inmiddels	  duidelijk	  veranderd,	  en	  zelfs	  op	  de	  
korte	  termijn	  dienen	  zich	  andere	  wijzigingen	  aan	  
(verleggen	  functie	  Steinhagenseweg,	  en	  
detailaanpassingen	  elders).	  

De	  analyse	  van	  de	  verwachte	  situatie	  in	  2030	  is	  volledig	  
gebaseerd	  op	  het	  verkeersmodel	  VRU	  3.2	  en	  alleen	  
uitgevoerd	  voor	  het	  autoverkeer.	  Dit	  is	  gedaan	  omdat	  er	  
geen	  betrouwbare	  voorspellingen	  voor	  het	  openbaar	  
vervoer	  en	  langzaam	  verkeer	  beschikbaar	  zijn.	  De	  huidige	  
situatie	  wordt	  het	  best	  benaderd	  door	  het	  gebruik	  van	  
basisjaar	  2010	  van	  het	  verkeersmodel	  VRU	  3.2.	  De	  
intensiteiten	  zijn	  wel	  gekalibreerd	  met	  de	  meest	  recente	  
tellingen.	  De	  verlegging	  van	  de	  Steinhagenseweg	  is	  
bekend	  en	  is	  inderdaad	  genoemd	  bij	  opgaven	  voor	  het	  
autoverkeer	  (hoofdstuk	  6).	  
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	   Totaalambitie	  
De	  totaalweergave	  van	  de	  ambities	  klinkt	  goed.	  
Alleen:	  wanneer	  beginnen	  we	  met	  werken	  aan	  die	  
ambities?	  Vergeet	  daarbij	  niet	  dat	  het	  aanpassen	  
van	  de	  historische	  binnenstad	  aan	  de	  wensen	  zoals	  
beschreven	  voor	  een	  doorgaande	  weg	  (60	  km)	  en	  
een	  “woonweg”(30	  km)	  mooi	  klinken,	  maar	  alleen	  
al	  de	  binnenstadsring	  weliswaar	  een	  doorgaande	  
functie	  heeft,	  maar	  toch	  30km	  zone	  is.	  Datzelfde	  
geldt	  ook	  voor	  de	  andere	  ambities:	  in	  hoeverre	  zijn	  
die	  reëel	  en	  kunnen	  (en	  willen)	  we	  die	  ambities	  
bereiken?	  
	  	  
Op	  pagina	  35	  wordt	  daarbij	  “duurzaamheid”	  
genoemd.	  Een	  van	  de	  aspecten	  die	  daarbij	  niet	  
worden	  genoemd	  was	  het	  streven	  van	  “Duurzaam	  
Woerden”	  van	  destijds:	  als	  we	  een	  verandering	  
toepassen	  doen	  we	  dat	  zo	  goed	  dat	  we	  de	  
komende	  jaren	  van	  die	  oplossing	  /	  aanpassing	  
kunnen	  genieten.	  Slecht	  voorbeeld	  is	  daarvoor	  de	  
manier	  hoe	  we	  om	  zijn	  gegaan	  met	  de	  Rijnstraat	  
(en	  weer	  wordt	  de	  huidige	  versie	  voor	  een	  kapitaal,	  
binnen	  een	  jaartje	  of	  wat	  weer	  aangepast).	  

Om	  de	  doelstellingen	  van	  de	  visie	  te	  realiseren	  zijn	  dus	  
uiteindelijk	  maatregelen	  nodig.	  De	  stap	  van	  doelstelling	  
naar	  maatregel	  vraagt	  grondige	  studie	  en	  afweging	  
waarbij	  integraal	  gekeken	  wordt	  naar	  effect	  op	  het	  halen	  
van	  de	  doelstellingen,	  inpassing,	  omgevingseffecten	  en	  
kosten.	  Dit	  is	  dus	  een	  vraagstuk	  op	  zich,	  en	  mede	  daarom	  
zijn	  in	  deze	  verkeersvisie	  geen	  oplossingen/maatregelen	  
opgenomen.	  
Het	  tussenniveau	  tussen	  doelstelling	  en	  maatregel	  is	  de	  
opgave.	  De	  opgave	  beschrijft	  welke	  situatie	  niet	  voldoet	  
en	  koppelt	  daar	  doelstellingen	  aan.	  De	  opgave	  geeft	  nog	  
niet	  aan	  welke	  oplossing	  gekozen	  wordt.	  Dit	  zal	  de	  
komende	  tijd	  verder	  uitgewerkt	  worden.	  
	  
Niet	  alle	  wegen	  kunnen	  in	  de	  genoemde	  categorisering	  
ingedeeld	  worden.	  Er	  blijven	  altijd	  wegen	  waar	  maatwerk	  
noodzakelijk	  is.	  Ook	  hier	  wordt	  in	  het	  vervolgproces	  
aandacht	  aan	  besteed.	  	  

Bewoner	  6	  

	   Opgaven	  voor	  het	  autoverkeer,	  OV	  ….	  
Ook	  dit	  hoofdstuk	  zou	  makkelijker	  kunnen	  worden	  
ingevuld	  als	  in	  het	  begin	  van	  het	  document	  een	  
algemeen	  valide	  visie	  voor	  geheel	  gemeente	  
Woerden	  zou	  zijn	  ingevuld.	  Na	  de	  uitgebreide	  
opgaves	  voor	  het	  autoverkeer	  (en	  de	  andere	  
deelnemers)	  volgt	  een	  stuk	  over	  de	  inrichting.	  
Daarbij	  wordt	  het	  ideale	  plaatje	  aangegeven,	  ik	  
denk	  dat	  we	  meer	  aan	  deeloplossingen	  voor	  
knelpunten	  hebben	  die	  vooral	  het	  aspect	  
duidelijkheid	  voor	  de	  gebruikers	  moet	  opleveren.	  
Een	  volledig	  volgens	  de	  huidige	  beschrijving	  (en	  
uitgangspunten)	  inrichten	  volgens	  de	  beschrijving	  
van	  bijv.	  blz	  42	  van	  bijvoorbeeld	  de	  
Utrechtsestraatweg	  lijkt	  onmogelijk,	  de	  bestaande	  
infrastructuur	  moet	  daarvoor	  in	  de	  basis	  worden	  
aangepast.	  Vinden	  de	  huidige	  gebruikers	  en	  
bewoners	  dat	  haalbaar?	  

Zoals	  in	  het	  document	  beschreven	  is	  de	  opgave	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  handboek	  inrichting	  openbare	  ruimte	  en	  
een	  wijkgericht	  uitvoeringsprogramma.	  Hierbij	  kan	  per	  
wijk/straat	  worden	  gekeken	  welke	  oplossing	  mogelijk	  is.	  

Bewoner	  6	  

17	   Voorlaatste	  alinea,	  regel	  2:	  'zoveel'	  moet	  'zowel	  via	  
de	  weg	  als	  per	  trein'	  zijn	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

18	   Samenvatting,	  regel	  2:	  zowel	  een	  kans	  biedt	  als	  een	  
bedreiging	  vormt.	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

21	   Voorlaatste	  alinea,	  regel	  2:	  achter	  'auto'	  moet	  'en'	  
worden	  ingevoegd	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

22	   Fietsvisie:	  Het	  college	  ondersteunt,	  niet	  
ondersteund	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

29	   De	  'herkomst-‐bestemming	  relaties'	  moeten	  
worden	  verduidelijkt.	  Ik	  denk	  aan	  een	  splitsing	  van	  
herkomst	  en	  bestemming	  

De	  herkomst-‐bestemmingrelaties	  zijn	  in	  de	  alinea	  
daaronder	  verduidelijkt,	  de	  figuren	  in	  de	  bijlage	  geven	  
een	  nog	  beter	  beeld.	  

Bewoner	  7	  

32	   Onderschrift	  onder	  foto	  47	  moet	  zijn:	  Waterrijk	   Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

33	   Binnenstad	  is	  goed	  bereikbaar,	  i.p.v.	  heeft	  
bereikbaarheid	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

35	   Vierde	  alinea,	  regel	  6:	  'is'	  moet	  zijn	  'worden'	   Kan	  'is'	  niet	  vinden	  in	  de	  tekst	  op	  de	  genoemde	  locatie.	   Bewoner	  7	  

35	   Veiligheid:	  spreken	  van	  kernen	  lijkt	  mij	  
sympathieker	  dan	  spreken	  van	  dorpen	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

41	   Regel	  één:	  idem	   Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

43	   Derde	  uitgangspunt:	  'zijn'	  moet	  'is'	  zijn	   Verwerkt.	   Bewoner	  7	  



43	   Regel	  één:	  'inrichting	  ….	  zijn	  ideaalplaatjes'	  kan	  
niet.	  Suggestie:	  hoe	  …	  in	  te	  richten,	  blijft	  natuurlijk	  
een	  ideaalplaatje	  of	  wensbeeld	  

Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

44	   Kalsbeek	  College,	  locatie	  Bredius	   Verwerkt.	   Bewoner	  7	  

  



Platforms 
Er zijn in totaal zes platforms die hun opmerkingen over de concept visie hebben gegeven. In 
onderstaande tabel hun opmerkingen en de reactie daarop. 
 
Pagina	   Opmerking	   Reactie	   Wie?	  

algemeen	   Als	  vertegenwoordiger	  van	  het	  Dorpsplatform	  Zegveld	  in	  de	  
inwonersbijeenkomsten	  die	  zijn	  gehouden	  tijdens	  de	  
totstandkoming	  van	  de	  concept-‐visie	  heb	  ik	  geen	  
verbeteringen	  of	  aanscherpingen	  voor	  de	  voorliggende	  tekst	  
te	  melden.	  Op	  vijf	  plekken	  in	  de	  concept-‐visie	  is	  er	  aandacht	  of	  
een	  aanbeveling	  voor	  de	  kern	  Zegveld	  of	  voor	  de	  drie	  kleinere	  
kernen	  gezamenlijk.	  Met	  deze	  vijf	  aandachtspunten	  kunnen	  
we	  als	  Dorpsplatform	  goed	  een	  volgende	  fase	  in	  gaan,	  dat	  is	  
de	  fase	  van	  verdere	  verkenningen,	  discussies,	  besluiten	  en	  
uitvoeringen.	  

	   Platform	  1	  

64	   Over	  één	  van	  de	  modellen	  wil	  ik	  nog	  wel	  een	  vraag	  stellen.	  Op	  
pagina	  64	  in	  Figuur	  79	  wordt	  een	  model	  gepresenteerd	  met	  
een	  Randweg	  West	  en	  Noord.	  Als	  een	  Randweg	  Noord	  aantakt	  
op	  het	  punt	  waar	  de	  Zegveldse	  Uitweg	  overgaat	  in	  de	  
Zegveldse	  Hoofdweg	  kan	  er	  geen	  verkeer	  verdwijnen	  of	  
bijkomen	  halverwege	  op	  het	  traject	  Uitweg.	  Echter,	  in	  Figuur	  
79	  wijzigt	  halverwege	  de	  Zegveldse	  Uitweg	  de	  kleur	  voor	  de	  
intensiteit.	  Klopt	  dit?	  

Er	  is	  op	  dit	  punt	  inderdaad	  een	  verandering	  
van	  de	  intensiteit	  en	  daarmee	  een	  andere	  
kleur	  zichtbaar.	  Dit	  heeft	  ermee	  te	  maken	  dat	  
in	  het	  verkeersmodel	  verkeer	  toegewezen	  
wordt	  aan	  een	  herkomst	  en	  bestemming.	  Dit	  
is	  een	  wijk	  of	  bedrijventerrein.	  Deze	  
herkomsten	  en	  bestemmingen	  zijn	  in	  de	  kaart	  
niet	  zichtbaar,	  maar	  op	  het	  zuidelijkste	  
wegvak	  wordt	  verkeer	  toegewezen	  van	  de	  
aanliggende	  bedrijven	  dat	  zorgt	  voor	  een	  
verhoging	  van	  de	  intensiteit	  en	  daarmee	  een	  
andere	  kleur	  weergeeft	  op	  de	  kaart.	  

Platform	  1	  

4	   Versnellen	  verkeer	  naar	  A12	  is	  niet	  per	  definitie	  de	  wens	  van	  
het	  platform	  Snel	  en	  Polanen-‐Waterrijk.	  De	  reden	  is	  dat	  dit	  
een	  aanzuigende	  werking	  zal	  hebben	  op	  het	  sluipverkeer	  van	  
de	  A2	  naar	  de	  A12	  en	  tot	  extra	  verkeersdruk	  zal	  leiden	  met	  
extra	  fijnstof	  en	  geluidsoverast.	  

Tijdens	  de	  bewonerssessies	  is	  gezamenlijk	  
overeengekomen	  dat	  de	  bereikbaarheid	  van	  
woongebieden	  in	  Woerden	  met	  betrekking	  tot	  
autoverkeer	  richting	  de	  A12	  van	  belang	  is.	  Als	  
doel	  is	  gesteld	  dat	  de	  reistijd	  van/naar	  de	  A12	  
maximaal	  10	  minuten	  is.	  Het	  is	  niet	  de	  
bedoeling	  dat	  dit	  zal	  leiden	  tot	  een	  toename	  
van	  het	  sluipverkeer.	  Als	  opgave	  is	  daarom	  
ook	  gesteld	  om	  de	  doorstroming	  op	  de	  A12	  te	  
verbeteren	  en	  gezamenlijk	  met	  rijk	  en	  
provincie	  het	  sluipverkeer	  te	  monitoren.	  

Platform	  2	  

4	   Het	  is	  werkelijk	  onbestaanbaar	  dat	  de	  Steinhagenseweg	  en	  
het	  naastgelegen	  fietspad	  niet	  op	  het	  prioriteitenlijstje	  staat	  
terwijl	  we	  daar	  in	  iedere	  bijeenkomst	  uitdrukkelijk	  over	  
gesproken	  hebben.	  Deze	  moet	  er	  echt	  bij	  komen	  te	  staan.	  

In	  de	  laatste	  bewonerssessie	  is	  de	  concept	  
visie	  gepresenteerd.	  De	  platforms	  en	  
bewoners	  konden	  aangeven	  welke	  punten	  uit	  
de	  ambitie	  volgens	  hen	  de	  hoogste	  prioriteit	  
hebben.	  De	  Steinhagenseweg	  is	  toen	  niet	  als	  
los	  punt	  benoemd,	  maar	  wordt	  wel	  benoemd	  
bij	  opgaven	  autoverkeeer	  (Woerden	  oost)	  en	  
verkeersveiligheid.	  In	  het	  document	  wordt	  
verder	  de	  Steinhagenseweg	  besproken	  bij	  de	  
knelpunten	  en	  de	  opgaven	  voor	  het	  
autoverkeer.	  

Platform	  2	  

4	   Meer	  “voorrang”	  geven	  aan	  fietsers.	  Niet	  per	  definitie	  door	  
voorrangskruisingen	  aan	  te	  passen,	  maar	  veel	  meer	  om	  de	  
routes	  zo	  in	  te	  richten	  dat	  het	  voor	  de	  fietser	  aantrekkelijker	  
wordt	  om	  de	  fiets	  te	  nemen.	  Denk	  hierbij	  ook	  aan	  soepelere	  
en	  overzichtelijkere	  bochten	  die	  ook	  met	  de	  electrische	  fiets	  
en	  de	  “bakfiets”	  te	  nemen	  zijn.	  Voorbeeld	  is	  de	  hoek	  bij	  de	  
“man	  met	  waterhoofd”,	  maar	  er	  zijn	  meer	  voorbeelden.	  

Dit	  is	  meegenomen	  in	  hoofdstuk	  5,	  bij	  de	  
ambitie	  over	  de	  bereikbaarheid.	  

Platform	  2	  

31	   Steinhagenseweg	  geen	  analyse	  gemaakt	  i.v.m.	  lage	  intensiteit.	  
Dit	  is	  een	  omissie	  omdat	  daarbij	  uitgegaan	  wordt	  van	  de	  
huidige	  situatie	  en	  geen	  rekening	  met	  de	  nieuwe	  situatie.	  Zie	  
ook	  opmerking	  1	  hierboven.	  

Er	  is	  bekend	  dat	  de	  Steinhagenseweg	  
inderdaad	  aangepast	  gaat	  worden,	  maar	  
vertraging	  door	  fietsers	  kan	  niet	  goed	  in	  het	  
verkeersmodel	  mee	  worden	  genomen.	  De	  	  
opgave	  bij	  autoverkeer	  over	  Woerden	  oost	  

Platform	  2	  



(hoofdstuk	  6)	  	  is	  uitgebreid.	  

43	   Hier	  mis	  ik	  de	  aanbeveling	  om	  bij	  scholen	  een	  splitsing	  te	  
maken	  tussen	  ouders	  die	  de	  kinderen	  met	  de	  auto	  naar	  school	  
brengen	  en	  kinderen	  die	  te	  voet	  of	  op	  de	  fiets	  naar	  school	  
komen.	  Denk	  hierbij	  aan	  twee	  ingangen	  bij	  een	  school.	  De	  
voorzijde	  van	  het	  gebouw	  waar	  auto’s	  langs	  kunnen	  rijden	  en	  
de	  achterzijde	  die	  volledig	  autovrij	  is	  waardoor	  je	  deze	  
verkeersstromen	  kan	  scheiden.	  Een	  lange	  termijn	  visie	  dus	  die	  
de	  komende	  15	  jaar	  ingezet	  kan	  /	  zal	  worden.	  

Bedankt	  voor	  de	  goede	  suggestie.	  Dit	  is	  tijdens	  
de	  bewonersavonden	  niet	  als	  separate	  
doelstelling	  naar	  voren	  gekomen,	  maar	  dit	  
geven	  we	  wel	  mee	  als	  input	  bij	  het	  uitwerken	  
van	  de	  visie.	  

Platform	  2	  

algemeen	   De	  onderstaande	  mening	  is	  de	  mening	  van	  het	  bestuur.	  Wij	  
hebben	  ons	  eigen	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid.	  Maar	  het	  is	  wel	  
het	  beeld	  van	  maar	  een	  “paar	  mensen”	  overigens	  wel	  
gebaseerd	  op	  input	  vanuit	  de	  wijkbewoners.	  Het	  document	  
kan	  hierdoor	  niet	  de	  instemming	  van	  het	  wijkplatform	  krijgen.	  
Graag	  hadden	  we	  dit	  stuk	  namelijk	  (digitaal	  en	  vervolgens	  bij	  
de	  wijkbijeenkomst)	  voor	  kunnen	  leggen	  aan	  alle	  bewoners	  
van	  de	  wijk	  om	  tot	  een	  breder	  gedragen	  mening	  te	  komen.	  
Helaas	  is	  ons	  deze	  mogelijkheid	  ontnomen	  door	  de	  opgelegde	  
vertrouwelijkheid.	  De	  onderstaande	  opmerkingen	  is	  geen	  
limitatieve	  lijst	  van	  opmerkingen.	  Graag	  worden	  we	  nog	  in	  de	  
gelegenheid	  gesteld	  dit	  stuk	  aan	  wijkbewoners	  voor	  te	  leggen	  
om	  vervolgens	  de	  inhoud	  van	  dit	  document	  te	  “amenderen”.	  
Dergelijke	  methoden	  maken	  een	  brede	  participatie	  
onmogelijk.	  Dit	  is	  wat	  ons	  betreft	  werkelijk	  een	  gemiste	  kans.	  
Wij	  willen	  onze	  rol	  als	  wijkplatform	  echt	  serieus	  nemen.	  Maar	  
dat	  betekent	  dan	  wel	  dat	  ook	  wij	  serieus	  genomen	  moeten	  
worden	  en	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  moeten	  worden	  onze	  rol	  
goed	  te	  vervullen.	  

Wij	  stellen	  de	  mening	  van	  het	  bestuur	  van	  het	  
platform	  erg	  op	  prijs.	  Er	  is	  niet	  gevraagd	  om	  
per	  platform	  instemming	  te	  geven	  op	  de	  
verkeersvisie,	  maar	  een	  reactie	  vanuit	  het	  
platform,	  die	  zo	  goed	  mogelijk	  het	  beeld	  
vanuit	  de	  wijk	  vertegenwoordigt.	  Er	  is	  bewust	  
voor	  gekozen	  om	  de	  inhoud	  van	  de	  
verkeersvisie	  door	  de	  werkgroep	  te	  laten	  
bepalen.	  Dat	  is	  onderdeel	  van	  de	  pilot.	  	  

Platform	  2	  

algemeen	   Eerst	  iets	  over	  het	  proces.	  Het	  waren	  veel	  bijeenkomsten,	  te	  
veel.	  Ook	  de	  soms	  korte	  termijn	  waarop	  bijeenkomsten	  
bekend	  waren	  maakte	  het	  moeilijk	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  en	  
adequaat	  te	  participeren.	  Bijvoorbeeld	  de	  uitnodiging	  op	  2	  
mei	  voor	  een	  bijeenkomst	  op	  9	  mei.	  Onze	  bewoners	  hebben	  
een	  volle	  agenda	  en	  als	  we	  mensen	  willen	  uitnodigen	  dan	  
moet	  dit	  ruim	  van	  te	  voren	  plaatsvinden.	  In	  die	  mail	  is	  ook	  een	  
uitnodiging	  voor	  18	  mei	  en	  dat	  was	  meer	  tijdig.	  Ook	  is	  het	  
voor	  veel	  mensen	  onmogelijk	  een	  bijeenkomst	  bij	  te	  wonen	  
zoals	  die	  op	  7	  april	  die	  al	  om	  16:00	  begon.	  	  

Bedankt	  voor	  de	  feedback	  over	  het	  proces.	  
Deze	  wordt	  meegenomen	  bij	  de	  evaluatie.	  
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algemeen	   Wij	  konden	  bij	  de	  laatste	  bijeenkomst	  niet	  aanwezig	  zijn	  en	  dit	  
is	  ook	  heel	  duidelijk	  te	  herkennen	  aan	  de	  uitkomsten	  van	  het	  
stuk.	  In	  de	  eerste	  bijeenkomst	  hebben	  we	  heel	  veel	  input	  
geleverd	  om	  te	  komen	  tot	  een	  visiestuk	  voor	  de	  wijk.	  
Gaandeweg	  het	  proces	  zijn	  veel	  van	  de	  ingebrachte	  punten	  
niet	  meer	  benoemd	  omdat	  we	  ervan	  uit	  gegaan	  zijn	  dat	  dit	  
meegenomen	  zou	  worden.	  Helaas	  herkennen	  wij	  dit	  niet.	  

Helaas	  is	  dit	  zo	  overgekomen.	  We	  hopen	  dat	  
jullie	  opmerkingen	  op	  deze	  manier	  goed	  
genoeg	  zijn	  meegenomen	  in	  het	  stuk	  of	  
beantwoord	  zijn.	  
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algemeen	   Dan	  de	  opzet.	  Het	  zou	  wat	  ons	  betreft	  beter	  geweest	  zijn	  de	  
opzet	  anders	  te	  doen	  om	  de	  “leesbaarheid”	  te	  vergroten.	  
Starten	  met	  een	  samenvatting	  van	  een	  visie	  op	  2030.	  
Vervolgens	  een	  totaalvisie	  op	  hoofdlijnen	  te	  beschrijven.	  
Daarna	  een	  totaalvisie	  per	  wijk	  /	  dorp/	  deelstuk	  van	  de	  
gemeente	  te	  beschrijven.	  	  Pas	  daarna	  uitsplitsen	  op	  thema,	  
waarom	  de	  beschreven	  visie	  bij	  dat	  specifieke	  thema	  past	  en	  
waarom	  dat	  zo	  is.	  Pas	  daarna	  de	  huidige	  knelpunten	  (	  per	  wijk	  
/	  dorp	  /	  deel)	  die	  niet	  passen	  binnen	  de	  visie	  te	  benoemen	  en	  
daar	  conclusies	  uit	  te	  trekken	  en	  aanbevelingen	  voor	  te	  doen.	  

Helaas	  komt	  uw	  beeld	  van	  hoe	  de	  visie	  
opgebouwd	  dient	  te	  worden	  niet	  overeen	  met	  
hoe	  wij	  hem	  hebben	  opgezet.	  Wij	  hebben	  wel	  
een	  samenvatting	  toegevoegd	  aan	  het	  begin	  
van	  het	  document.	  	  
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algemeen	   Als	  laatste	  de	  inhoud.	  Een	  visie	  is	  in	  onze	  beleving	  een	  
doorkijkje	  naar	  hoe	  het	  in	  de	  toekomst	  er	  uit	  zou	  moeten	  zien.	  
Een	  gewenste	  situatie.	  Wij	  hebben	  sterk	  de	  indruk	  dat	  er	  
vooral	  gekeken	  is	  naar	  de	  huidige	  situatie,	  inclusief	  
raadsbesluiten,	  en	  van	  	  daaruit	  geredeneerd	  wat	  nu	  al	  
haalbaar	  zou	  zijn.	  Wat	  ons	  betreft	  is	  dit	  een	  gemiste	  kans.	  
Hiermee	  is	  het	  meer	  een	  korte	  termijn	  document	  geworden	  
met	  inrichtingsvoorstellen	  hoe	  zaken	  nu	  al	  opgelost	  zouden	  
kunnen	  worden.	  Wat	  ons	  betreft	  zou	  het	  stuk	  vooral	  en	  met	  
name	  een	  visiedocument	  moeten	  zijn	  met	  de	  gewenste	  
situatie	  voor	  de	  gehele	  gemeente.	  Als	  er	  dan	  in	  de	  komende	  
15	  jaar	  infrastructurele	  aanpassingen	  gedaan	  moeten	  worden	  
deze	  in	  lijn	  van	  dit	  visiedocument	  uit	  te	  laten	  voeren.	  

Wij	  hebben	  zo	  goed	  mogelijk	  geprobeerd	  om	  
samen	  met	  de	  bewoners	  en	  platforms	  te	  
komen	  tot	  een	  visie	  voor	  de	  komende	  15	  jaar.	  
Wij	  vinden	  het	  dan	  ook	  jammer	  om	  te	  horen	  
dat	  dit	  niet	  overeenkomt	  met	  uw	  beeld.	  
Echter	  staan	  in	  de	  visie	  geen	  
inrichtingsvoorstellen	  zoals	  u	  aangeeft.	  Wel	  is	  
het	  de	  bedoeling	  om	  infrastructurele	  
aanpassingen	  iedere	  keer	  aan	  de	  verkeersvisie	  
te	  toetsten.	  	  
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algemeen	   Verder	  zijn	  er	  een	  aantal	  punten	  die	  ik	  mis	  in	  het	  stuk.	  Het	  
verkeer	  naar	  de	  A2	  is	  ook	  gewoon	  woon/werk	  verkeer.	  Er	  zijn	  
best	  veel	  mensen	  in	  onze	  wijk	  die	  in	  Amsterdam	  werken.	  	  
Verder	  de	  toekomstplannen	  voor	  Snellerpoort,	  Den	  Oudsten	  
terrein,	  en	  mogelijke	  bewoning	  Middelland	  zullen	  druk	  op	  
Steinhagenseweg	  laten	  toenemen.	  Dergelijke	  woningbouw	  is	  
bijvoorbeeld	  niet	  meegenomen	  in	  het	  document.	  De	  komst	  
van	  bewoners	  op	  eiland	  IV	  zal	  het	  verkeer	  in	  de	  wijk	  zeker	  ook	  
doen	  toenemen.	  Bijvoorbeeld	  van	  en	  naar	  het	  winkelcentrum.	  
Dat	  is	  zeker	  een	  probleem	  in	  het	  centrum	  en	  ook	  bij	  ons	  
winkelcentrum	  als	  het	  druk	  is.	  Daar	  is	  nu	  in	  het	  wegenplan	  
niet	  in	  voorzien.	  Het	  fietsparkeren	  ontbreekt	  ook	  totaal.	  Het	  
fietsverkeer	  heeft	  ook	  te	  weinig	  aandacht	  gekregen	  in	  het	  
document.	  Als	  we	  het	  over	  een	  visie	  hebben	  moeten	  we	  zeker	  
ook	  aandacht	  hebben	  voor	  ontwikkelingen	  op	  dat	  gebied.	  Als	  
voorbeeld	  het	  gebruik	  van	  de	  elektrische	  fiets.	  We	  zien	  een	  
ontwikkeling	  dat	  de	  persoon	  op	  de	  elektrische	  fiets	  steeds	  	  
jonger	  wordt.	  Dat	  zal	  woon/werk	  naar	  bv	  Utrecht	  op	  de	  fiets	  
doen	  toenemen	  en	  daarmee	  ook	  de	  drukte	  op	  de	  fietspaden.	  
In	  sommige	  steden	  is	  dit	  al	  een	  groot	  probleem.	  Laten	  wij	  als	  
Woerden,	  fietstad	  bij	  uitstek,	  hier	  wel	  tijdig	  op	  anticiperen.	  

In	  tabel	  1	  in	  hoofdstuk	  3	  zijn	  de	  
toekomstplannen	  weergegeven	  die	  zijn	  
meegenomen,	  waaronder	  Snellepoort,	  Den	  
Oudsten	  en	  Waterrijk.	  Hier	  wordt	  ook	  de	  
herontwikkeling	  van	  kantoorlocatie	  
Middelland	  tot	  woningbouw	  genoemd.	  
Als	  ontwikkeling	  is	  de	  elektrische	  fiets	  
genoemd.	  De	  ontwikkeling	  die	  u	  noemt	  is	  
meegenomen	  door	  als	  doelstelling	  een	  
snelfietsroute	  van	  Woerden	  naar	  Harmelen	  via	  
Leidsche	  Rijn	  naar	  Utrecht	  op	  te	  nemen.	  

Platform	  2	  

div.	   We	  missen	  iets	  over	  parkeren	  in	  de	  gemeente.	  Dit	  zou	  een	  
wezenlijk	  onderdeel	  moeten	  zijn	  van	  een	  verkeersvisie.	  
Verkeersstromen	  stoppen	  vaak	  bij	  een	  parkeerplek	  en	  
beïnvloeden	  die	  verkeersstromen.	  

Parkeren	  komt	  terug	  bij	  de	  ambitie	  over	  de	  
bereikbaarheid	  van	  Woerden	  (parkeren	  bij	  het	  
station),	  wonen	  in	  Woerden,	  de	  binnenstad	  en	  
recreatie.	  Daarnaast	  wordt	  parkeren	  genoemd	  
bij	  de	  opgaven	  over	  het	  OV	  en	  bij	  de	  
inrichting.	  Zoals	  u	  zegt	  is	  er	  wel	  degelijk	  
aandacht	  nodig	  op	  het	  onderwerp	  parkeren.	  
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div.	   We	  missen	  een	  duidelijke	  visie	  over	  de	  inrichting	  van	  de	  30km	  
wegen.	  Er	  zijn	  veel	  problemen	  bij	  deze	  wegen	  omdat	  er	  vaak	  
te	  hard	  gereden	  wordt	  en	  er	  niet	  gehandhaaft	  kan	  /	  mag	  
worden.	  Hier	  zou	  een	  duidelijke	  visie	  geen	  overbodige	  luxe	  
zijn.	  

We	  hebben	  bij	  de	  opgaven	  (hoofdstuk	  6)	  een	  
paragraaf	  besteed	  aan	  de	  weginrichting,	  
waarbij	  we	  zeggen	  dat	  het	  doel	  is	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  handboek	  weginrichting	  en	  een	  
wijkgericht	  uitvoeringsprogramma.	  We	  
hebben	  de	  belangrijkste	  uitgangspunten	  
geformuleerd,	  maar	  dit	  wordt	  dus	  nog	  verder	  
gespecificeerd	  voor	  in	  de	  toekomst.	  	  
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algemeen	   De	  gesignaleerde	  knelpunten	  betreffende	  de	  doorstroming	  in	  
Woerden	  worden	  in	  de	  verkeersvisie	  beschreven	  zoals	  op	  de	  
avonden	  is	  aangegeven.	  Daar	  hebben	  we	  geen	  inhoudelijke	  
opmerkingen	  over.	  Het	  door	  ons	  ingebrachte	  punt	  rond	  de	  
problemen	  op	  de	  doorgaande	  dorpswegen	  als	  van	  
Teylingenweg	  en	  Mijzijde	  komen	  echter	  slechts	  zeer	  summier	  
aan	  de	  orde,	  en	  wordt	  geparkeerd	  naar	  gezamenlijke	  aanpak	  
met	  de	  provincie.	  (pagina	  41).	  Onze	  voorkeur	  zou	  uitgaan	  naar	  
een	  duidelijker	  stelling	  betreffende	  de	  aanpak.	  Bijvoorbeeld	  :	  
"Waar	  vrijliggende	  fietspaden	  niet	  mogelijk	  zijn,	  wordt	  
gestreefd	  naar	  voldoende	  ruimte	  naast	  de	  weg	  om	  in	  de	  berm	  
te	  kunnen	  afstappen.	  Hiertoe	  is	  het	  wenselijk	  dat	  de	  berm	  
over	  de	  breedte	  van	  minstens	  50	  cm	  goed	  te	  betreden	  is."	  Met	  

Het	  klopt	  inderdaad	  dat	  het	  summier	  aan	  de	  
orde	  kwam.	  We	  hebben	  de	  tekst	  op	  de	  
desbetreffende	  pagina's	  aangepast.	  
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een	  dergelijke	  omschrijving	  wordt	  een	  concreet	  doel	  gesteld.	  
Deze	  tekst	  zou	  op	  pagina	  41	  kunnen	  worden	  ingepast.	  	  

algemeen	   De	  verkeersvisie	  lijkt	  vooral	  gericht	  op	  de	  bereikbaarheid	  van	  
de	  A12	  en	  het	  station	  vanuit	  de	  stad	  Woerden.	  Ons	  platform	  
heeft	  net	  als	  de	  aanwezigen	  op	  de	  bijeenkomsten	  moeite	  met	  
de	  geschetste	  bevolkingskrimp.	  Wij	  gaan	  uit	  van	  	  toenemende	  
problemen	  zodat	  ook	  Kamerik	  last	  heeft	  van	  de	  beschreven	  
problemen	  in	  de	  stad	  Woerden.	  (trends	  pagina	  16	  e.v.)	  

De	  trends	  die	  zijn	  beschreven	  zijn	  algemeen	  
landelijke	  trends	  vanuit	  het	  PBL/CPB	  .	  Voor	  de	  
gemeente	  Woerden	  is	  voor	  de	  periode	  2015-‐
2020	  vooralsnog	  een	  groei	  verwacht	  van	  9%,	  
2020-‐2025	  een	  krimp	  van	  4%	  en	  2025-‐2040	  
een	  groei	  van	  3%.	  
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algemeen	   Voor	  Kamerik	  zal	  de	  situatie	  op	  de	  Oudelandseweg	  een	  
toenemend	  knelpunt	  vormen	  reeds	  vóórdat	  de	  overige	  
beschreven	  problemen	  door	  Woerden	  zich	  voordoen.	  Kamerik	  
vreest	  voor	  een	  nog	  langere	  toegangstijd	  tot	  de	  A12.	  Daarom	  
heeft	  het	  dorpsplatform	  ernstige	  bezwaren	  tegen	  het	  plan	  om	  
‘s-‐Gravensloot	  in	  de	  spits	  af	  te	  sluiten.	  ‘s-‐Gravensloot	  wordt	  
door	  ons	  gezien	  als	  een	  belangrijke	  ontsluitingsweg	  naar	  de	  	  
A12,	  vooral	  richting	  Den	  Haag,	  en	  niet	  als	  een	  sluipweg.	  
Natuurlijk	  begrijpen	  we	  de	  bezwaren	  van	  de	  aanwonenden,	  
maar	  het	  belang	  van	  de	  verkeersdoorstroming	  die	  
toenemende	  vertraging	  door	  Woerden	  kan	  verlichten	  weegt	  
voor	  ons	  zwaarder.	  De	  sluiting	  lijkt	  meer	  gericht	  op	  het	  
remmen	  van	  het	  doorstromende	  verkeer	  ten	  behoeve	  van	  het	  
bewonersbelang.	  Het	  faciliteiten	  van	  het	  fietsverkeer	  kan	  ook	  
anders.	  Bovendien	  is	  er	  immers	  in	  de	  ochtendspits	  tot	  8	  uur	  en	  
in	  de	  avondspits	  na	  17.00	  uur	  nauwelijks	  fietsverkeer	  naar	  en	  
van	  de	  scholen.	  Door	  wethouder	  Stolk	  is	  toegezegd	  de	  functie	  
van	  ’s-‐Gravensloot	  opnieuw	  te	  bezien	  in	  het	  kader	  van	  de	  
verkeersvisie.	  Hierover	  vinden	  we	  niets	  terug	  in	  de	  
verkeersvisie.	  Wij	  stellen	  voor	  de	  Oudelandseweg	  als	  
toekomstig	  knelpunt	  voor	  de	  bereikbaarheid	  van	  Kamerik	  op	  
te	  nemen	  (pagina	  28	  en	  in	  de	  opgaven	  pagina	  41)	  en	  hierbij	  
een	  relatie	  te	  leggen	  met	  ’s-‐Gravensloot.	  

De	  afsluiting	  van	  ’s	  Gravensloot	  is	  een	  
separaat	  project	  waartoe	  besloten	  is	  voor	  het	  
definitief	  zijn	  van	  deze	  visie.	  Echter	  wordt	  ’s	  
Gravensloot	  alleen	  afgesloten	  gedurende	  de	  
tijden	  dat	  wanneer	  voorheen	  ook	  al	  een	  
verbod	  gold	  voor	  niet	  bestemmingsverkeer.	  
Vanuit	  dat	  oogpunt	  verslechtert	  de	  situatie	  op	  
’s	  Gravensloot	  niet	  t.o.v.	  de	  huidige	  situatie.	  
	  
Daarnaast	  heeft	  de	  toezegging	  van	  de	  
wethouder	  betrekking	  op	  de	  ronde	  door	  de	  
wijken.	  Hierbij	  zal	  ook	  ’s	  Gravensloot	  aan	  de	  
orde	  komen.	  Dit	  wil	  nog	  niet	  direct	  betekenen	  
dat	  er	  ook	  aanpassingen	  doorgevoerd	  worden.	  	  
	  
De	  verkeersvisie	  wordt	  hier	  niet	  op	  aangepast.	  	  	  
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algemeen	   Voor	  de	  ontsluiting	  naar	  de	  A12	  richting	  Utrecht	  is	  er	  vanuit	  
Kamerik	  een	  alternatief	  richting	  Harmelen	  over	  de	  nieuw	  
aangelegde	  parallelweg	  richting	  oprit	  Harmelen.	  Deze	  komt	  in	  
de	  figuren	  67	  en	  70	  niet	  duidelijk	  in	  beeld.	  

Wij	  snappen	  uw	  opmerking	  niet	  helemaal.	  In	  
de	  figuur	  is	  de	  nieuwe	  parallelweg	  in	  
Harmelen	  weergegeven.	  Deze	  figuren	  geven	  
de	  	  verwachte	  intensiteiten	  in	  2030	  weer.	  

Platform	  3	  

algemeen	   Tevens	  is	  in	  Kamerik	  naar	  onze	  mening	  een	  groter	  deel	  van	  de	  
bevolking	  dan	  in	  Woerden	  gericht	  op	  de	  A2	  en	  Amsterdam.	  
Wij	  hebben	  in	  die	  richting	  immers	  een	  redelijke	  ontsluiting	  via	  
de	  Ing.	  Enschedeweg	  en	  de	  oprit	  Kockengen.	  Hiertoe	  zouden	  
we	  graag	  de	  toegang	  naar	  de	  Ing.	  Enschedeweg	  via	  de	  
Spruitweg	  veranderd	  willen	  zien	  in	  een	  rotonde	  zoals	  elders	  
op	  de	  Ing.	  Enschedeweg	  gebruikelijk	  is.	  De	  aansluiting	  is	  
gevaarlijk,	  zowel	  vanuit	  Kamerik,	  als	  terugkerend	  vanuit	  
Woerden.	  In	  het	  Meerjarig	  Onderhoud	  Plan	  van	  de	  provincie	  
staan	  hier	  voor	  de	  eerste	  jaren	  geen	  plannen	  anders	  dan	  het	  
aanleggen	  van	  een	  groter	  links-‐af	  vak	  vanuit	  Woerden.	  Het	  
opnemen	  van	  onze	  rotonde	  wens	  in	  de	  verkeersvisie	  kan	  
hopelijk	  de	  aanleg	  die	  nu	  in	  de	  verre	  toekomst	  staat	  gepland	  
versnellen.	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  provinciale	  weg,	  maar	  wij	  
zien	  dit	  toch	  graag	  terug	  in	  de	  opgaven	  voor	  Kamerik	  op	  
pagina	  41.	  

Bij	  de	  ambitie	  over	  bereikbaarheid	  (pagina	  33)	  
is	  een	  doel	  opgenomen	  voor	  de	  reistijd	  vanuit	  
Kamerik	  en	  Zegveld	  naar	  de	  A2.	  Op	  pagina	  43	  
is	  bij	  de	  opgaven	  uw	  wens	  opgenomen	  als	  
voorbeeld.	  

Platform	  3	  

30	   Ik	  mis	  als	  knelpunt	  de	  Jozef	  Israelslaan	  vanaf	  de	  rotonde	  met	  
de	  Rembrandtlaan	  tot	  aan	  de	  Jan	  Steenstraat.	  Deze	  straat	  
heeft	  veel	  overstekend	  voetgangersverkeer	  van	  en	  naar	  de	  
scholen	  en	  het	  winkelcentrum.	  Daar	  loodrecht	  op	  veel	  fietsers	  
van	  en	  naar	  de	  locatie	  van	  de	  Kalsbeek	  en	  veel	  in	  en	  uitgaand	  
autoverkeer	  tijdens	  de	  spitsen.	  Daarnaast	  ook	  nog	  
vrachtverkeer	  voor	  bevoorrading	  van	  het	  winkelcentrum	  
Tournooysveld.Kortom:	  een	  straat	  met	  veel	  verschillende	  
gebruikers	  die	  nogal	  eens	  conflicteren.	  

Dit	  knelpunt	  is	  toegevoegd	  in	  de	  
knelpuntenkaart	  in	  hoofdstuk	  2.	  

Platform	  4	  



30	   Geluidsoverlast,	  fijnstof,	  slechte	  oversteekmogelijkheden	  en	  
veel	  (vracht)autoverkeer	  in	  de	  spits	  geldt	  met	  name	  voor	  het	  
gedeelte	  van	  de	  Rembrandtlaan	  vanaf	  de	  rotonde	  tot	  de	  
westkant	  van	  Woerden.	  Dit	  deel	  maakt	  onderdeel	  uit	  vanhet	  
doorgaande	  verkeer	  via	  Rembrandtlaan,	  Jozef	  Israelslaan,	  
Boerendijk,	  Hollandbaan	  etc.	  

Dit	  is	  aangepast	  in	  de	  knelpuntenkaart	  in	  
hoofdstuk	  2.	  

Platform	  4	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  als	  eerste	  opvalt	  is	  het	  feit	  dat	  voor	  een	  Visie	  nota	  
eigenlijk	  een	  eerste	  hoofdstuk	  ontbreekt:	  de	  samenvatting.	  
Met	  behulp	  van	  een	  management	  samenvatting	  kunnen	  de	  
neuzen	  gericht,	  iedereen	  weet	  wat	  de	  doelstelling	  van	  de	  nota	  
is.	  

Er	  is	  een	  samenvatting	  toegevoegd	  aan	  het	  
document.	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Daarnaast	  wordt	  een	  feitelijke	  Visie	  gemist:	  wat	  willen	  
we	  in	  2030,	  voorkeur	  voor	  auto,	  fiets,	  te	  voet	  of	  OV	  en	  wat	  
voor	  aanpassingen	  moeten	  aan	  de	  huidige	  situatie	  worden	  
gemaakt	  om	  de	  implementatie	  van	  die	  visie	  te	  bereiken?	  

In	  deze	  visie	  worden	  de	  ambities	  en	  
doelstellingen	  voor	  2030	  geformuleerd.	  
Aanpassingen	  aan	  de	  huidige	  situatie	  komen	  
pas	  in	  een	  vervolgtraject	  naar	  voren.	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blijkbaar	  beschikken	  we	  als	  Woerden	  niet	  over	  actuele	  
gegevens,	  het	  stuk	  gaat	  onder	  meer	  uit	  van	  de	  
verkeerssituatie	  2010.	  Zowel	  voor	  de	  autoroutes	  (de	  A12	  oprit	  
voor	  Harmelen	  ontbreekt	  bijvoorbeeld,	  verder	  zijn	  de	  effecten	  
van	  westelijke	  rondweg	  als	  die	  er	  komt	  niet	  genoemd),	  maar	  
ook	  fietsroutes	  ontbreken.	  Voor	  onze	  wijk	  betekent	  dit	  dat	  
bijvoorbeeld	  de	  effecten	  van	  de	  nieuwe	  fietsroutes	  	  
gerelateerd	  aan	  Defensie-‐eiland	  en	  Campina	  terrein	  ver	  te	  
zoeken	  zijn	  en	  dat	  bijvoorbeeld	  ook	  het	  fietsgebruik	  van	  
Bredius	  over	  de	  Meanderbrug	  ,	  Fort	  Oranje	  en	  dan	  Woerden	  
Oost	  niet	  helder	  zijn	  (om	  maar	  drie	  dichtbij	  
commentaarpunten	  te	  noemen,	  er	  zijn	  er	  véél	  meer!)).	  

2010	  is	  het	  ‘basisjaar’	  van	  het	  verkeersmodel.	  
Dit	  is	  een	  technische	  term	  die	  voor	  verwarring	  
kan	  zorgen.	  De	  huidige	  situatie	  wordt	  het	  best	  
benaderd	  door	  het	  gebruik	  van	  het	  basisjaar	  
2010	  van	  het	  verkeersmodel	  VRU	  3.2	  welke	  is	  
gekallibreerd	  op	  basis	  van	  de	  meest	  recente	  
verkeerstellingen.	  	  
	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Effecten	  die	  nu	  al	  worden	  voorspeld	  (Utrechtenaren	  en	  
Leidsche	  Rijners	  die	  daar	  weg	  willen	  en	  wat	  kleinschaliger	  
willen	  wonen,	  deelbewoning	  kantoorpanden,	  invullen	  lege	  
bouwruimte	  voor	  bijvoorbeeld	  vluchtelingen)	  worden	  niet	  
meegenomen.	  Dat	  terwijl	  dat	  zelfs	  in	  de	  nieuwsbladen	  
verwacht	  wordt	  dat	  dat	  gaat	  gebeuren.	  Een	  aanleiding	  kan	  
bijvoorbeeld	  zijn	  dat	  Utrecht	  “oude”	  auto’s	  gaat	  verbieden.	  En	  
dat	  naast	  andere	  redenen	  de	  druppel	  is	  die	  de	  emmer	  laat	  
overlopen.	  Resultaat	  voor	  onze	  wijk:	  verhoging	  van	  de	  
verkeersdruk	  als	  gevolg	  van	  de	  nieuwe	  flats	  op	  Campina	  en	  
Pels	  terrein.	  

Deze	  effecten	  zijn	  zo	  goed	  mogelijk	  
meegenomen	  in	  het	  toekomstjaar	  (2030)	  van	  
het	  vekeersmodel.	  Om	  te	  zien	  wat	  er	  gebeurt	  
als	  de	  verkeersdruk	  toch	  hoger	  is	  dan	  
verwacht,	  hebben	  wij	  het	  scenario	  extra	  groei	  
voor	  2030	  doorgerekend	  (hoofdstuk	  4).	  	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zonder	  actie	  met	  betrekking	  tot	  P&R	  bij	  het	  station	  
wordt	  de	  parkeerdruk	  in	  onze	  wijk	  alleen	  maar	  groter	  terwijl	  
er	  een	  groot	  en	  leeg	  parkeerterrein	  beschikbaar	  is.	  Het	  gaat	  
daarbij	  niet	  alleen	  over	  het	  effect	  dat	  straten	  	  vol	  staan	  met	  
auto’s,	  maar	  ook	  de	  onveilige	  situaties	  die	  hiermee	  samen	  
hangen	  (uitzicht	  op	  verkeer,	  smalle	  doorgangen	  etc.).	  

Bij	  de	  opgaven	  voor	  het	  openbaar	  vervoer	  
wordt	  genoemd	  dat	  het	  terrein	  aan	  de	  
zuidzijde	  gratis	  en	  vol	  is	  (vermoedelijk	  ook	  met	  
parkeerders	  uit	  Middelland),	  en	  het	  andere	  
terrein	  (eigendom	  van	  NS)	  betaald	  is	  en	  
relatief	  weinig	  gebruikt	  wordt.	  De	  doelstelling	  
is	  om	  gratis	  parkeren	  en	  voldoende	  capaciteit	  
aan	  te	  bieden.	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Een	  primaire	  reactie:	  het	  gaat	  om	  auto’s,	  auto’s	  en	  voor	  
de	  afwisseling	  weer	  auto’s.	  Knelpunten	  daarbij	  en	  potentiële	  
oplossingen.	  Er	  wordt	  wel	  een	  en	  ander	  gezegd	  over	  fiets,	  OV	  
en	  voetgangers	  maar	  zonder	  details	  aangaande	  problemen.	  En	  
zeker	  geen	  ideeën	  over	  oplossingen,	  laat	  staan	  beleid	  voor	  
2030.	  Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  we	  op	  geen	  enkele	  manier	  willen	  
proberen	  fietsen	  te	  bevorderen,	  OV	  en	  wandelen	  evenmin.	  
Iets	  wat	  in	  een	  toekomstvisie	  wel	  thuis	  hoort.	  

Er	  is	  geprobeerd	  om	  de	  thema's	  die	  het	  meest	  
naar	  voren	  kwamen	  gedurende	  de	  
bewonersavonden	  op	  deze	  manier	  terug	  te	  
laten	  komen	  in	  het	  document.	  Er	  was	  veel	  
aandacht	  was	  voor	  autoverkeer,	  maar	  dit	  is	  
wellicht	  in	  het	  document	  iets	  uitvergroot	  
aangezien	  het	  veel	  ruimte	  kost	  om	  goed	  de	  
werking	  van	  (het	  autoverkeer	  in)	  
verkeersmodellen	  uit	  te	  leggen.	  In	  het	  
hoofdstuk	  6	  zijn	  zowel	  voor	  de	  auto	  als	  het	  
OV,	  fiets	  en	  voetganger	  opgaven	  
geformuleerd.	  	  

Platform	  5	  



algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  op	  diverse	  avonden	  meerdere	  malen	  aan	  de	  orde	  
kwam	  is	  :	  “duidelijkheid”	  (of	  beter	  gezegd	  dat	  er	  op	  een	  groot	  
aantal	  knelpunten	  sprake	  is	  van	  onduidelijkheid	  over	  de	  
verkeersafloop.	  Voor	  onze	  wijk	  geldt	  dat	  bijvoorbeeld	  voor	  
een	  viertal	  punten	  op	  een	  rijtje:	  Oudelandseweg	  richting	  
station,	  Utrechtsestraatweg	  richting	  station,	  de	  tunneluitgang	  
Polanerbaan	  richting	  Snellerbrug	  en	  de	  Kiss-‐and-‐Ride	  strook	  
bij	  het	  station.	  Kleine	  aanpassingen	  zouden	  het	  duidelijker	  
maken	  welke	  verkeersafhandeling	  kan	  en	  mag,	  en	  het	  aantal	  
(bijna)	  ongelukken	  zal	  dalen.	  Een	  aantal	  van	  die	  punten	  is	  
tijdens	  de	  besprekingen	  aan	  de	  orde	  geweest,	  maar	  
rondvragen	  in	  de	  buurt	  resulteert	  in:	  “dat	  is	  al	  zo	  vaak	  
aangegeven,	  maar	  er	  gebeurt	  niets”.	  Alleen	  lijkt	  het	  Visie	  
document	  niet	  te	  gaan	  over	  van-‐nu-‐tot-‐2030.	  

De	  punten	  die	  genoemd	  worden	  zijn	  zeker	  van	  
belang	  en	  worden	  meegenomen.	  In	  het	  
visiedocument	  gaat	  het	  echter	  om	  ambities	  en	  
doelstellingen	  voor	  2030	  en	  dus	  niet	  over	  
concrete	  maatregelen.	  Desalniettemin	  worden	  
deze	  suggesties	  in	  een	  vervolgtraject	  
meegenomen	  worden.	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  op	  de	  discussieavonden	  ook	  aan	  de	  orde	  kwam	  is	  
“handhaving”.	  Hoe	  vervelend	  dat	  ook	  is	  (zelfs	  voor	  de	  
handhavers)	  lijkt	  het	  er	  op	  dat	  de	  snelheid	  op	  diverse	  
wijkwegen	  alleen	  maar	  naar	  beneden	  gaat	  als	  de	  gebruikers	  
met	  boetes	  worden	  geconfronteerd.	  Dat	  geldt	  voor	  auto’s	  
maar	  ook	  voor	  fietsers!	  Maar	  dit	  is	  slechts	  weinig	  terug	  te	  
vinden.	  

Handhaving	  is	  inderdaad	  tijdens	  de	  
bewonersavonden	  enkele	  malen	  naar	  voren	  
gekomen.	  Daarom	  is	  het	  genoemd	  bij	  zowel	  
de	  ambitie	  over	  wonen	  in	  Woerden,	  de	  
binnenstad	  en	  verkeersveiligheid	  en	  bij	  de	  
opgaven	  voor	  inrichting.	  	  

Platform	  5	  

algemeen	   ·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vanuit	  Mike	  Bouwman	  (Verkeer	  Woerden)	  is	  het	  
volgende	  aangegeven:	  Ik	  wil	  u	  er	  wel	  op	  wijzen	  dat	  grote	  
inhoudelijke	  wijzigingen	  (over	  zaken	  waar	  geen	  
overeenstemming	  over	  is	  bereikt	  of	  die	  niet	  eerder	  in	  het	  
participatietraject	  ter	  sprake	  zijn	  gekomen)	  niet	  zonder	  meer	  
verwerkt	  kunnen	  worden.	  Volgens	  ons	  zijn	  deze	  punten	  wél	  
eerder	  aangegeven,	  maar	  komen	  die	  niet	  terug	  in	  de	  visie.	  
Aanpassing	  zou	  dus	  ten	  zeerste	  op	  prijs	  gesteld	  worden!	  

De	  meeste	  van	  de	  aangedragen	  punten	  horen	  
niet	  thuis	  is	  een	  visie,	  omdat	  het	  voorstellen	  
zijn	  tot	  aanpassingen.	  In	  een	  vervolgtraject	  
worden	  deze	  suggesties	  meegenomen	  in	  de	  
discussie.	  Overige	  punten	  die	  door	  de	  
inwonerswerkgroep	  gedragen	  werden	  en	  
eerder	  zijn	  aangegeven,	  worden	  alsnog	  
verwerkt.	  	  

Platform	  5	  

algemeen	   ‘Wij	  delen	  de	  opmerkingen	  van	  de	  heer	  bewoner	  6	  en	  voegen	  
daar	  het	  volgende	  aan	  toe	  als	  belangrijk	  punt:	  de	  gestelde	  
uitgangspunten	  qua	  groei	  die	  op	  basis	  van	  de	  gegevens	  van	  
2010	  voor	  Woerden	  gesteld	  zijn,	  zijn	  nu	  voor	  onze	  wijk	  geheel	  
niet	  adequaat	  meer.	  Zoals	  bekend	  is	  het	  project	  Spoorstaete	  
onlangs	  opgeleverd	  en	  worden	  er	  nog	  een	  4-‐tal	  
appartementencomplexen	  opgeleverd	  langs	  het	  spoor,	  is	  er	  
sprake	  van	  woningontwikkeling	  bij	  het	  terrein	  van	  Den	  
Oudsten	  en	  genereert	  dit	  meer	  verkeer	  op	  korte	  en	  langere	  
termijn	  specifiek	  voor	  de	  wijk	  Staatsliedenkwartier.	  Dit	  zien	  wij	  
niet	  terug	  in	  de	  Verkeersvisie.	  Een	  nulmeting	  nu	  op	  alle	  
terreinen	  voorkomt	  dat	  de	  resultaten	  van	  de	  visie	  verkeerd	  
uitpakken.’	  

Spoorstaete	  is	  wel	  meegenomen	  in	  het	  
basisjaar	  van	  het	  verkeersmodel	  en	  de	  
woninginontwikkeling	  bij	  het	  terrein	  bij	  Den	  
Oudsten	  is	  ook	  opgenomen	  in	  het	  
toekomstjaar,	  zie	  tabel	  1	  op	  pagina	  26.	  

Platform	  5	  

algemeen	   Namens	   de	   ondernemers	   vertegenwoordigd	   in	   het	   POVW	  
moet	   ik	   tot	   mijn	   spijt	   mededelen	   dat	   wij	   onze,	   en	   andere,	  
geuite	   wensen	   en	   bijdragen	   onvoldoende	   teruglezen	   in	   dit	  
document.	  
Met	   dit	   concept	   worden	   de	   denkkracht	   en	   input	   van	   alle	  
betrokkenen	  ernstig	  tekort	  gedaan.	  
	  	  
Hoewel	   er	   zeer	   uitgebreid	   wordt	   ingegaan	   op	   de	   input	   die	  
betrokkenen	   hebben	   verwerkt	   tijdens	   de	   uitgebreide	   en	  
langdurige	  bijeenkomsten,	  welke	  we	  namens	  POVW	  allemaal	  
hebben	   bijgewoond,	   zijn	   alle	   oplossingsrichtingen	   en	  
specifieke	  wensen	  vanuit	  de	  werkgroep,	  veralgemeniseerd	  	  of	  
afgezwakt	  tot	  een	  meet-‐	  of	  aandachtspunt	  in	  de	  toekomst.	  
	  	  
De	  titel	  van	  dit	  document	  spreekt	  over	  een	  visie,	  de	  conclusie	  
van	   onze	   achterban	   is	   echter	   dat	   in	   dit	   document	   geen	   visie	  
naar	   voren	   komt.	   Een	   visie	   moet	   in	   onze	   beleving	   een	  
toekomstbeeld	   schetsen.	    Wij	   zien	   hier	   een	   opsomming	   van	  
omgevingsfactoren	   en	   een	   aantal	   zeer	   ruim	   interpreteerbare	  
ambities.	  Geen	  oplossingsrichting	  òf	  priorisering.	  
	  	  

Naar	  aanleiding	  van	  uw	  reactie	  hebben	  wij	  
nogmaals	  de	  formulering	  van	  de	  opgaven	  
bekeken	  en	  op	  enkele	  punten	  aangepast.	  
	  
U	  geeft	  aan	  dat	  u	  eigenlijk	  een	  stap	  verder	  
wilde	  gaan	  met	  de	  visie,	  dus	  meer	  wilde	  zien	  
op	  het	  gebied	  van	  oplossingsrichtingen	  en	  
prioritering.	  Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  dit	  in	  dit	  
visietraject	  niet	  te	  doen,	  maar	  om	  dit	  in	  een	  
vervolg	  terug	  te	  laten	  komen.	  Daarom	  is	  
hiervoor	  een	  gesprek	  met	  u	  gepland,	  waarin	  
afhankelijk	  van	  de	  resultaten	  vervolgstappen	  
kunnen	  worden	  genomen.	  	  
	  
Er	  is	  niet	  aan	  de	  platforms	  gevraagd	  om	  
formeel	  instemming	  te	  geven	  op	  de	  visie.	  Wij	  
vinden	  het	  jammer	  om	  te	  horen	  dat	  u	  het	  
document	  niet	  als	  visie	  onderschrijft.	  	  

Platform	  6	  



Tijdens	   het	   proces	   heeft	   ondergetekende	   er	   vanaf	   de	   eerste	  
bijeenkomst	   op	   aangedrongen	   om	   bij	   de	   deelnemers	   te	  
verifiëren	  of	  er	   consensus	   is	  m.b.t.	  de	   conclusies	  en	   /	  of	  een	  
gezamenlijk	   standpunt	   in	   te	   nemen. Daarvoor	   in	   de	   plaats	  
mogen	   we	   nu	   een	   reactie	   geven	   op	   dit	   document.	   De	  
verschillen	  tussen	  dit	  document	  en	  de	  laatste,	  samenvattende,	  
presentatie	   aan	   de	   totale	   werkgroep	   zijn	   opmerkelijk	   en	  
opvallend.	  
	  	  
Tijdens	   de	   diverse	   discussies	   werden	   visies	   van	   partijen	   en	  
bewoners	  overigens	  alleen	  geaccepteerd	  indien	  deze	  in	  beleid	  
waren	   vastgelegd	   en	   dus	   toetsbaar,	    terwijl	   alle	   beweringen	  
van	   provincie,	   gemeente	   en	   andere	   partijen	   als	   waarheid	  
worden	  aangenomen	  en	  gepresenteerd.	  
	  	  
Wat	  ons	  betreft	  is	  dit	  project	  nog	  niet	  klaar,	  terwijl	  de	  titel	  van	  
het	   document	   wel	   de	   verwachting	   schept.	    Eerst	   als	   er	  
(beperkte)	   uitwerkingsvarianten	   zijn	   besproken	   en	  
doorgerekend	  en	  er	  consensus	  is	  bereikt	  binnen	  de	  werkgroep	  
kunnen	   we	   dit	   document	   mogelijk	   onderschrijven.	    De	  
aannames	   en	   ambities	   in	   dit	   document	   zijn	   regelmatig	  
dermate	   ruim	   te	   interpreteren	   dat	   we	   hier	   geen	  
medeverantwoordelijkheid	   voor	   kunnen	   en	   willen	   nemen.	  
 Wij	   onderschrijven	   het	   document	   alléén	   als	   een	  
inventarisatie.	  Niet	  als	  visie.	  

  



Belangenverenigingen 
Vijf belangenverenigingen hebben opmerkingen geplaatst over de concept verkeersvisie. 
Hieronder is weergegeven wat deze opmerkingen waren en de reactie daarop is 
weergegeven. 
 
Pagina	   Opmerking	   Reactie	   Wie?	  

algemeen	   Ik	  vind	  dat	  in	  de	  Verkeersvisie	  2030	  het	  belang	  van	  de	  hulpdiensten,	  
volgens	  mij,	  niet	  duidelijk	  uit	  de	  verf	  komt.	  Op	  pagina	  42/43	  over	  
een	  duurzaam	  veilig	  verkeerssysteem	  wordt	  gesproken	  over	  
mogelijke	  inrichtingselementen	  zoals	  drempels,	  verticale	  obstakels,	  
enz.	  Er	  wordt	  nergens	  het	  belang	  van	  een	  goede	  bereikbaarheid	  
voor	  de	  hulpdiensten	  vermeld	  m.b.t.	  inrichting	  van	  wegen,	  waar	  
geparkeerd	  mag	  worden,	  enz.	  Inrichting	  van	  een	  weg	  is	  van	  
wezenlijk	  belang.	  Drempels	  vertragen	  de	  opkomsttijd	  van	  de	  
brandweer.	  Ook	  wordt	  geschreven	  over	  mogelijke	  aanpassingen	  van	  
de	  Boerendijk.	  Zeer	  belangrijk	  aandachtspunt	  is	  wel	  dat	  de	  
brandweerkazerne	  Woerden	  aan	  die	  weg	  gesitueerd	  is.	  De	  
vrijwilligers	  moeten	  bij	  de	  brandweerkazerne	  kunnen	  komen	  en	  de	  
voertuigen	  moeten	  goede	  uitrukroutes	  kunnen	  benutten.	  

Deze	  punten	  zijn	  verwerkt	  in	  de	  visie.	   Belangen-‐
vereniging	  1	  

9	   -‐	  p.	  9/10:	  ik	  mis	  het	  belang	  van	  het	  OV	  (bus)	  voor	  scholieren	  binnen	  
de	  gemeente	  Woerden.	  Zitten	  deze	  binnen	  het	  reisdoel	  werk	  in	  
figuur	  14?	  Er	  is	  een	  vrij	  grote	  groep	  scholieren	  vanuit	  Harmelen	  
(maar	  ook	  Leidsche	  Rijn	  west)	  naar	  de	  middelbare	  scholen	  in	  
Woerden.	  Tevens	  vanuit	  De	  Ronde	  Venen	  naar	  Woerden	  (2	  speciale	  
scholierenlijnen).	  

Schoolverplaatsingen	  zijn	  inderdaad	  
meegenomen,	  maar	  deze	  vallen	  onder	  
het	  motief	  werken.	  

Belangen-‐
vereniging	  2	  

31	   -‐	  p.	  31:	  Daar	  staat	  dat	  de	  dienstregeling	  van	  de	  bus	  is	  afgestemd	  op	  
de	  dienstregeling	  van	  de	  trein.	  Daarbij	  zullen	  dan	  wel	  keuzes	  
moeten	  worden	  gemaakt	  omdat	  er	  niet	  in	  alle	  richtingen	  kan	  
worden	  aangesloten.	  Ik	  neem	  aan	  dat	  de	  wens	  is	  dat	  vooral	  op	  de	  
treinen	  van/naar	  Utrecht	  zo	  goed	  mogelijk	  wordt	  aangesloten	  
vanwege	  de	  grote	  focus	  van	  Woerden	  op	  Utrecht?	  

Bedankt	  voor	  de	  opmerking.	  Er	  is	  niet	  
specifiek	  gesproken	  over	  welke	  
richtingen	  dit	  gaat.	  Dit	  zal	  in	  een	  
vervolg	  verder	  uitgewerkt	  moeten	  
worden	  met	  de	  belanghebbenden.	  

Belangen-‐
vereniging	  2	  

33	   -‐	  p.	  33:	  Vanwege	  de	  gewenste	  doorstroming	  vinden	  wij	  het	  
wenselijk	  dat	  de	  bussen	  zo	  min	  mogelijk	  over	  erftoegangswegen	  
rijden	  (uitgezonderd	  maatwerkvervoer	  en	  klein	  materieel).	  OV	  met	  
groot	  materieel	  rijdt	  dus	  in	  principe	  niet	  door	  woonstraten.	  

Goede	  toevoeging,	  is	  verwerkt	  in	  het	  
document.	  

Belangen-‐
vereniging	  2	  

21	   Het	  is	  niet	  Mobiliteitsplan	  2015	  –	  2028	  maar	  2014	  –	  2028.	   Verwerkt.	   Belangen-‐
vereniging	  3	  

28	   Zijn	  de	  etmaalintensiteiten	  op	  de	  Europabaan	  juist?	  Is	  daar	  rekening	  
gehouden	  met	  de	  ingebruikname	  van	  Bravo	  3?	  

Ja,	  de	  nieuwe	  zuidelijke	  randweg	  van	  
Woerden	  (BRAVO	  3)	  is	  inderdaad	  
meegenomen	  bij	  het	  toekomstjaar.	  

Belangen-‐
vereniging	  3	  

33	   Volgens	  mij	  is	  de	  grenswaarde	  voor	  het	  aantal	  motorvoertuigen	  
geen	  5.000	  maar	  6.000	  motorvoertuigen	  per	  etmaal	  

We	  hebben	  het	  nog	  even	  
gecontroleerd	  in	  de	  factsheet	  van	  
SWOV.	  Hier	  staat	  5.000	  
motorvoertuigen/etmaal	  genoemd.	  

Belangen-‐
vereniging	  3	  

33	  ,	  34,	  
38,	  41	  

Algemene	  opmerking.	  Ondanks	  de	  wens	  van	  velen	  zal	  provincie	  
Utrecht	  niet	  mee	  willen	  werken	  aan	  het	  toelaten	  van	  
landbouwverkeer	  op	  de	  provinciale	  wegen.	  Redenen;	  
verkeeronveilig	  (inhalen)	  en	  filevorming	  waardoor	  provinciale	  
wegen	  niet	  goed	  kunnen	  functioneren,	  langere	  reistijd	  OV.	  

Bedankt,	  goed	  om	  te	  weten	  voor	  in	  
het	  vervolgtraject.	  

Belangen-‐
vereniging	  3	  

7,	  27,	  48,	  
52,	  55,	  
60,	  63,	  64	  
en	  65	  	  

Volgens	  mij	  is	  dat	  kaartje	  niet	  geheel	  juist.	  	  Volgens	  mij	  moet	  de	  weg	  
tussen	  de	  Wulverhorsterbaan	  en	  de	  A12	  oranje	  of	  rood	  zijn.	  

Dat	  wegvak	  bevat	  inderdaad	  grote	  
intensiteiten	  (wij	  nemen	  aan	  dat	  u	  dat	  
bedoelt	  met	  oranje	  of	  rood),	  maar	  ze	  
zijn	  zelfs	  zo	  hoog	  dat	  ze	  in	  grijs	  
worden	  weergegeven	  (>15.000	  
motorvoertuigen	  per	  etmaal).	  

Belangen-‐
vereniging	  3	  



algemeen	   We	  hebben	  niet	  direct	  opmerkingen	  over	  de	  verkeersvisie.	  
(redactie.	  In	  mail	  wel	  opmerkingen	  gemaakt	  over	  ander	  
verkeersproject.)	  	  

Verwerkt.	   Belangen-‐
vereniging	  4	  

2	   De	  tabel	  is	  voor	  insiders	  (deelnemers)	  redelijk	  duidelijk.	  De	  vraag	  is	  
of	  voor	  bestuurders	  en	  anderen	  die	  direct	  op	  blz	  2	  al	  geconfronteerd	  
worden	  met	  de	  tabel	  dat	  ook	  is.	  Haken	  ze	  niet	  direct	  af.	  

We	  hopen	  dat	  deze	  tabel	  duidelijk	  
genoeg	  is,	  ook	  voor	  buitenstaanders,	  
door	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  omschrijven	  
wat	  erin	  staat.	  Ook	  is	  een	  
samenvatting	  toegevoegd	  die	  al	  enige	  
introductie	  geeft.	  	  

Belangen-‐
vereniging	  5	  

4	   Of	  het	  woord	  ‘anekdotisch’	  bij	  Sesame	  app	  door	  bestuurders	  in	  deze	  
context	  begrepen	  wordt	  is	  de	  vraag.	  (betekent	  amusant)	  

Verwerkt.	   Belangen-‐
vereniging	  5	  

18	   De	  groei	  van	  9%	  tussen	  2015	  en	  2020	  lijkt	  rijkelijk	  veel.	  We	  zijn	  nu	  
namelijk	  al	  medio	  2016	  

In	  vergelijking	  met	  de	  periode	  erna	  is	  
dit	  inderdaad	  een	  behoorlijke	  groei.	  
Het	  is	  echter	  gebaseerd	  op	  de	  CBS	  
prognoses	  en	  bouwplannen,	  dus	  gaan	  
er	  vanuit	  dat	  dit	  de	  best	  mogelijke	  
prognose	  is.	  

Belangen-‐
vereniging	  5	  

30	   De	  volgorde	  van	  ambities	  in	  het	  blauwe	  vlak	  strookt	  niet	  met	  de	  
volgorde	  van	  de	  beschreven	  teksten.	  In	  de	  blauwe	  tabel	  laatste	  
regel:	  die	  die	  (komt	  2x	  voor)	  

De	  spelfout	  is	  aangepast.	  Bij	  de	  
volgorde	  van	  de	  ambities	  is	  
geprobeerd	  een	  verhaallijn	  aan	  te	  
houden	  om	  de	  ambities	  logisch	  te	  
introduceren.	  De	  volgorde	  van	  de	  
ambities	  komt	  in	  deze	  tabel	  inderdaad	  
niet	  overeen	  met	  daarna.	  	  

Belangen-‐
vereniging	  5	  

38	   De	  één	  na	  laatste	  regel	  in	  de	  tabel:	  ‘sluipverkeer	  door……’	  De	  zin	  nog	  
voltooien	  

Verwerkt.	   Belangen-‐
vereniging	  5	  

  



gemeente Woerden: beleidsambtenaren en College van burgemeester en wethouders 
De belangrijkste aanpassingen die gedaan zijn naar aaleiding van het commentaar van de 
beleidsambtenaren en het college zijn: 

-   De benuttings-/doorstromingsmaatregelen die momenteel voorbereid worden voor  
Woerden West zijn sterker meegenomen in de visie: 

o   In hoofdstuk 3 zijn deze maatregelen toegelicht als staand beleid. 
o   In hoofdstuk 4 zijn deze maatregelen meegenomen in de modelberekeningen 

voor 2030 en aan de hand daarvan is de conclusie toegevoegd dat deze 
maatregelen het knelpunt Boerendijk/Hoge Rijndijk wegnemen. 

o   In hoofdstuk 6 is opgave 2 gewijzigd. Er wordt nu voorgesteld de gehele relatie 
van de A12 naar de wijken/bedrijventerrein te toetsen aan de doelstellingen 
uit de visie en aan de hand daarvan vast te stellen of aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 

-   Opgave 3 voor autobereikbaarheid in Woerden oost is aangepast. Om het effect van 
een gedeeltelijke omlegging van de Steinhagenseweg inclusief fietsoversteek goed in 
beeld te krijgen, is de aanbeveling opgenomen een toets uit te voeren met een 
microsimulatie model. Dan kan goed vastgesteld worden of de nieuwe situatie 
volledig voldoet aan de doielstellingen of dat er nog aanvullende maatregelen nodig 
zijn.   

-   De layout is aangepast. Hierbij gaat het voornamelijk om de taartdiagrammen in 
hoofdstuk 2 en enkele afbeeldingen zijn leesbaarder gemaakt. Daarnaast zijn 
legenda’s toegevoegd bij de kaarten. 

-   Er is een samenvatting aan het begin toegevoegd. Deze vraag kwam ook van enkele 
bewoners. 

-   Parkeren in Bloemen- en Bomenwijk is toegevoegd als knelpunt. 
-   De formulering van de looproute naar de binnenstad op pagina 34 is aangescherpt. 
-   Op pagina 22 waren oude kaarten uit de provinciale ruimtelijke structuurvisie gebruikt. 

Deze zijn geupdate. 
-   Bij het beleid van de gemeente Woerden is op pagina 27 bij recreatie de 

recreatievaart in de binenstad toegevoegd. 
-   Vakjargon is op sommige plaatsen beter toegelicht: extra toelichting bij de figuren in 

hoofdstuk 2 met de belangrijkste fiets-, auto- en OV-verplaatsingen, uitleg van I/C 
verhouding op pagina 29.  

-   Bij de opgaven weginrichting (hoofdstuk 6) op pagina 45 zijn 60 km/u wegen 
toegevoegd bij de uitgangspunten, omdat deze er nog niet in voor kwamen. Op 
pagina 46 is het buitengebied toegevoegd onder het kopje ‘maatwerk noodzakelijk’. 

-   Er zijn enkele kleine tekstuele aanpassingen gedaan en enkele spelfouten zijn 
weggehaald. 

 


