
Erratum op pagina 23 van de programmabegroting 2018-2021 
 
In de programmabegroting is onder Deel B ‘Programma’s’, hoofdstuk 2 ‘Fysiek beheer openbare 
ruimte en vervoer’, onderdeel 2 ‘Doelen (middellange termijn) en resultaten (2018)’ een tabel 
weergeven met een aantal programmadoelen. De onderdelen die betrekking hebben op de 
uitwerking van de Verkeersvisie zijn, door voortschrijdend inzicht en recente besluitvorming, 
inmiddels achterhaald. De onderdelen uit de tabel die hierdoor aanpassing behoeven zijn in 
onderstaande tabel gewijzigd. Daarnaast wordt het opleveren van het parkeerverwijssysteem naar 
het eind van het jaar verschoven i.v.m. de oplevering van parkeergarage Defensie- Eiland. Met dit 
Erratum komt de originele tekst van deze punten uit de programmabegroting 2018-2021 te 
vervallen.  
  
Progr. 

nr. 

Doelen Nr. Resultaten 2018 PFH Resultaat en/of 
planning 

2 Verkeer en vervoer 4   Stolk   

2 Uitwerking 
Verkeersvisie  

4.0.1 Opstellen wegcategoriseringsplan Stolk Q1 2018 

  4.0.2  Bij beheer, reconstructies en ruimtelijke 
projecten wordt de Verkeersvisie als 
toetsingskader gebruikt. Waar mogelijk 
worden de uitgangspunten uit de 
Verkeersvisie toegepast.  

Stolk/ Ten 
Hagen 

Doorlopend 

2 Doorstroming 4.1   Stolk   

2 Verbetering  van de 
bereikbaarheid vanuit 
wijken, dorpen en 
bedrijventerreinen 
naar de A12 cf. de 
kaders van de 
verkeersvisie.  

4.1.1 Uitvoering werkzaamheden Woerden 
West aan de Boerendijk en op de 
kruispunten Hollandbaan - Waardsebaan 
en Boerendijk - Hoge Rijndijk. 

Stolk Q1-Q3 
voorbereiding  
Q4 start 
werkzaamheden 

2 4.1.2 Aansluiting BRAVO 3 op kruising 
Wulverhorstbaan-Middellandbaan 

Stolk Q2  

2 4.1.3 Ongelijkvloerse fietskruising 
Steinhagenseweg i.r.t. ontwikkelingen 
Snellerpoort. 

Stolk Afhankelijk van 
project 
Snellerpoort  

2  4.1.4 Uitvoering onderzoek westelijke randweg Stolk Q2 2018 

2 Fietsvriendelijk 4.2   Stolk   

2 Directere 
verbindingen, 
omrijden zoveel 
mogelijk voorkomen 
om fietsgebruik in de 
stad te stimuleren 

4.2.1 Uitwerking toekomstige fietsstructuur 
(onderdeel van het 
wegcategoriseringsplan genoemd onder 
4.0.1). 

Stolk Q1 2018 

2 Parkeren 4.3   Stolk   

2 Het parkeerbeleid 
ondersteunt ons 
streven naar een 
vitale binnenstad.  

4.3.1 Vervanging van het 
parkeerverwijssysteem  

Stolk Q4 2018 (i.r.t. 
parkeergarage 
Defensie Eiland) 

 


