
 

 

 

Amendement vervolgproces Verkeersvisie 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het Raadsvoorstel (17R.00396) 
inzake verkeersvisie Woerden 2030. 
 
De raad besluit 

Aan het besluit wordt een derde beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: 

3. Het college opdracht te geven om samen met de participatiegroep het vervolgproces van 

de verkeersvisie als volgt vorm te geven: 

a. De verkeersmodellen worden geactualiseerd met de meest recente verkeerstellingen 

en woningbouwplanning om toekomstige doorrekeningen zo betrouwbaar mogelijk te 

maken; 

b. Er wordt een wegcategoriseringsplan opgesteld voor het jaar 2030 door te 

beoordelen welke wegen nu voldoen aan de definities uit de Verkeersvisie 2030, 

hierbij wordt ook een indeling voor de fietspaden gemaakt; 

c. De participatiegroep verkeersvisie (met ondersteuning van de procesbegeleider) 

wordt gevraagd een advies te geven voor het vervolgproces om te komen tot een 

strategiedocument (waaronder de uitvoeringsprioritering);  

d. Dit advies van de participatiegroep wordt samen met een startnotitie van het College 

voor te leggen aan de raad ter bespreking in januari 2018; 

e. De kosten voor deze vervolgstappen komen in 2017 ten laste van het budget voor de 

verdere uitwerking van de verkeersvisie.  

Toelichting  

Met een vastgestelde Verkeersvisie 2030 zijn de missie en visie voor het verkeer in Woerden 

zorgvuldig beschreven voor de komende jaren. Echter, om aan de uitvoering vorm te geven 

moet een strategie binnen die kaders worden opgesteld waarin onder andere een 

uitvoeringsprioritering is opgenomen. Dit is een belangrijk document omdat de raad hierin 

afwegingen dient te maken welke prioriteiten worden gesteld.  

Dit amendement geeft het college opdracht om een advies te vragen aan de 

participatiegroep verkeersvisie over het vervolgproces. Dat advies kan het College samen 

met een startnotitie voorleggen aan de raad ter bespreking in januari. De kennis en ervaring 

van de participatiegroep worden zo betrokken en zorgen voor draagvlak in de Woerdense 

samenleving. 
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