
  
 
Motie geordende oplossing fietsknelpunten 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, behandelende 
de Programmabegroting 2015-2018, 
 
constaterende dat: 

1. in het programma Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer als realisatiedoelstelling 
is opgenomen het opheffen van knelpunten en gevaarlijke situaties voor fietsers in 
2015; 

2. het college de beschikking heeft over een lijst met knelpunten voor fietsers en 
voornemens is deze stuk voor stuk weg te werken vóór 2018; 

3. sinds 2012 verschillende rapporten zijn overhandigd aan het college waarin melding 
is gedaan van knelpunten, gevaarlijke en te verbeteren situaties voor fietsers; 

4. het college aan de raad op 3 april 2012 naar aanleiding van vragen van D66 in een 
Raadsinformatiebrief heeft toegezegd overbodige fietspaaltjes in de gemeente 
Woerden later dat kalenderjaar te verwijderen na een inventarisatie, 

 
overwegende dat: 

1. eerdere ambities en doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de 
verkeerssituatie voor fietsers niet of niet geheel gerealiseerd zijn; 

2. Woerden graag Fietsstad 2016 wil worden; 
3. geen concrete, meetbare doelstelling ten aanzien van dit onderwerp in de begroting 

is opgenomen en ook prioriteitstelling ontbreekt; 
4. de fractie van D66 in 2013 gevraagd heeft naar de manier waarop prioriteitstelling in 

het fietsbeleid plaatsvindt, en uit de beantwoording van die vragen door het college is 
gebleken dat de nadruk op communicatie is gelegd; 

5. de campagne om Woerden Fietsstad 2014 te maken niet tot het gewenste resultaat 
heeft geleid;  

6. het zinvol is om op basis van een visie en een strategie ten aanzien van de 
knelpunten de inzet voor Woerden Fietsstad 2016 vorm te geven, 

 
verzoekt het college: 
aan de raad te laten weten op welke wijze het college het oplossen van de knelpunten ordent 
en prioriteert, en op welke visie dat is gestoeld, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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