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Westelijke randweg 
• Planning 

 

 
Globale planning Westelijke randweg Woerden
9-5-2018   (op basis van algemene kentallen) Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

besluit start voorbereiding

uitwerken voorkeurstracé (VO+/DO)

uitvoeren onderzoeken (geluid, luchtkwaliteit, archeologie, etc.)

opstellen kostenraming

besluit vaststellen tracé en financiering

opstellen ontwerpbestemmingsplan

bestemmingsplanprocedure

bezwaarprocedure/Raad van State

minnelijke grondverwerving

onteigening grond(en)

opstellen uitvoeringscontract

aanbesteding uitvoeringscontract

uitvoering (voorbelasting, brug Rijn, viaduct spoor, afbouw weg)

openstellen randweg
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Woerden West 
• Verleggen van focus  

• VRI Chrysantstraat is vervangen 

• Onderzoek invloed mogelijke aanleg Gildenbrug op rotonde 
Molenvliet i.r.t. de keuze van de fietsstructuur 

• VO Hollandbaan – Waardsebaan bijna gereed 

• Met het nieuwe college de fietsmaatregelen afstemmen 

• Donderdag raadsvergadering 
 



Uitwerking Verkeersvisie 2030 
• Werkgroep heeft advies uitgebracht 

• Wegcategoriseringsplan en uitwerking fietsnetwerk worden 
uitgevoerd 

• Wisseling wethouder heeft tot andere inzichten geleid 

• Het college is verantwoordelijk voor de uitwerking - PVA 

• Verkeerssimulatiemodel -> juni overleg 
 



Fietspad/omlegging Steinhagenseweg 
• Subsidie aanleg fietspad langs spoor 

• Aankoop FNV kavel 

• Fietsverbinding met Snellerpoort blijft ook nodig in welk 
welke vorm dan ook (VRI, tunnel of brug)  

• Kans! Nu of nooit 
– Ruimtelijke inpassing/ reservering 

– Bouwen in onbebouwd gebied 

– Subsidiemogelijkheden 

– Voldoen aan Verkeersvisie 
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Kansen/ bedreigingen verkeer 
• Woningbouwontwikkeling vs verkeer 

– Middelland+ Campinaast + Den Oudsten + Snellerpoort  

– Komende 5 jaar 1230 extra woningen gepland = 8200 autoritten extra 
per etmaal (vergelijkbaar met de Middellandbaan). Integrale aanpak. 

• Middelland 
– Nu al een probleem ondanks leegstand 

– Extra fietsverbinding over het spoor/ Singel?  

• Steinhagensweg 
– VRI of ongelijkvloerse fietsverbinding? (relatie met verkeersvisie) 

• Rotonde Europabaan – Steinhagenseweg – Middellandbaan 
– Verkeersveiligheid/ doorstromingsprobleem 

 

 
 

 



Kansen fiets 



Verkeersbudgetten 
• Voor verkeer is € 481.847 regulier budget. Dit zijn o.a.: 

– Loonkosten     

– Afschrijvingen investeringen   

– Rente investeringen     

Totaal € 336.487 

• Er blijf € 145.360 over, dit is als volgt onderverdeeld: 
– Aankoop en vervanging straatmeubilair 

– Verkeersbesluiten  

– Subsidie VVN activiteiten 

– Bijdrage verkeersmodel 

– Verkeerstellingen 

• Er blijft € 35.100 over voor verkeersveiligheidsmaatregelen  
 

 



Parkeerbeleid 
• Pilot Parkeren 

– Evaluatie uitgevoerd 

– Proef levert niet meer bezoekers op 

– Inkomstenderving 51.000 euro 

• Parkeerbeleid 
– Nieuw parkeerbeleid in 2019 voor heel Woerden 

– Uitwerkingspunt Verkeersvisie 2030 -> juni overleg 

• Parkeernormen  
– Actualisatie 2019 

– Parkeernorm rond station 

– Relatie met parkeerbeleid 

 

 

 



Parkeergarages 
• Parkeergarage Castellum 

– Parkeersysteem is vervangen 

– Kentekenparkeren, digitaal, contactloos betalen, met pinpas in- en 
uitrijden 

– 4G aangebracht, 12 oplaadpunten, camerasysteem 

• Parkeergarage DE: 
– Verwachting is oplevering parkeergarage per 1-1-2019 

– Voor exploitatie uitgaan van worst case scenario m.b.t. kasteel 

– Uitgerust met hetzelfde systeem als Castellum 

– Verwacht tekort op exploitatie 

 

 

 
 

 

 


