
 

Rondvraag D66 Woerden inzake uitbreiding binnenstadsbewegwijzering 

Met de komst van de Nelson Mandelabrug en de bewoning van het Defensie-eiland zal de 

aanlooproute tussen het Station en het centrum van Woerden wijzigen. Daarnaast hebben de 

bewoners en ondernemers van de binnenstad via meerdere kanalen laten weten dat ze het 

een gemiste kans vinden dat landelijke fietsroutes om het stadshart heen gaan. 

De fractie van D66 vraagt zich hierbij af of het een gewenste optie zou zijn om middels 

kenmerkende zwart-gouden bordjes (binnenstadsbewegwijzering) de hierboven genoemde 

route en belangrijke punten voor toeristen duidelijker te accentueren. Hierdoor kunnen 

bepaalde locaties zeer herkenbaar op de kaart gezet worden en wordt tevens in een 

oogopslag duidelijk wat Woerden te bieden heeft. Als deze bewegwijzering ook bij de 

belangrijkste wandel- en fietsroute borden worden geplaatst, dan is het een bijkomend 

voordeel dat voorbijkomende fietsers en voetgangers geattendeerd worden op de nabijheid 

van het centrum en hetgeen daar te vinden en bekijken is. 

Een gesprek met Woerden Marketing bevestigde ons gevoel dat uitbreiding van de 

binnenstadsbewegwijzering, ook met de veranderingen die op stapel staan, een goed idee is. 

 

De D66 fractie heeft  begrepen dat er binnen de Gemeente al langer plannen zijn voor een 

update van de binnenstadsbewegwijzering maar lijkt het dat hier géén concreet 

uitvoeringsplan aan gekoppeld wordt. 

 

In verband hiermee heeft de D66 fractie de volgende vragen aan het college: 

 

1. Klopt het dat er binnen de Gemeente  al langer gewerkt wordt aan een update van de 

binnenstadsbewegwijzering? 

 

2. Worden andere partijen, bijvoorbeeld Woerden Marketing, hierbij betrokken? 

 

3. Klopt het dat hier tot op heden géén concreet uitvoeringsplan aan gekoppeld is? Wat is de 

oorzaak hiervan? 

 

4. Kan aangegeven worden wanneer het uitvoeringsplan hiervoor gereed kan zijn? 

 

5. Kunnen wij ervan uitgaan dat bovenstaande suggesties hierin meegenomen worden? 

 

Op bovenstaande vragen vernemen wij graag, met een nadere toelichting, uw reactie. 

Namens de fractie van D66 

George Becht 


