
 

Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage verkeersmaatregelen 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 januari 2018, gehoord de 

beraadslaging; 

Constaterende dat: 

1. De raad op 28 september 2017 de verkeersvisie Woerden 2030 (pdf) heeft vastgesteld 

waarin de ambities van de gemeente Woerden zijn beschreven op het gebied van 

verkeer.  

2. De verkeervisie wordt uitgewerkt in een strategiedocument met uitvoeringprioritering die 

door de raad het komende jaar wordt vastgesteld.  

3. De provincie Utrecht in 2019 een nieuw Mobiliteitsprogramma vastgesteld, dat in het 

komende jaar wordt voorbereid.  

4. De knelpunten en kansen op het gebied van verkeer in Woerden niet enkel lokale 

opgaven zijn, maar verbonden zijn met de regionale verkeersinrichting en economische 

ontwikkelingen: voorbeelden hiervan zijn het verkeer op de Steinhagense weg, de 

aanstaande opening van de zuidelijke randweg en het verkeer op de Enschedeweg.  

5. Doorgaand (sluip)verkeer tussen A12, A2 en N11 een oorzaak is van verkeersknelpunten 

in Woerden. 

Overwegende dat: 

1. De gemeente Woerden voor grote opgaven staat op het gebied van verkeer, zowel voor 

wandelen, fietsen, autoverkeer als openbaar vervoer. 

2. Investeringen nodig zijn met het oog op bereikbaarheid en verkeersveiligheid, ook van 

kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de honderden scholieren die dagelijks van en naar 

hun school fietsen.  

3. De gemeente Woerden ook andere opgaven heeft in de komende jaren die de nodige 

financiële middelen zullen vragen in de komende jaren. 

4. Het verstandig is om gezien de oorzaak, opgave, en kosten van de benodigde 

verkeersmaatregelen in de komende jaren, vroegtijdig bij de provincie het gesprek aan te 

gaan over een financiële bijdrage. 

Verzoekt het College: 

1. Op korte termijn in gesprek te gaan met de gedeputeerde Verkeer van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Utrecht over de Woerdense mobiliteitsopgave en de 

verkeersvisie 2030.  

2. De provincie te betrekken bij de uitwerking van de verkeersvisie 2030. 

3. Bij provincie en Rijk het sluipverkeer tussen A12, A2 en N11 via Woerden (Steinhagense 

weg, Enschedeweg, Zuidelijke randweg) aan te kaarten en te verzoeken benodigde 

maatregelen (bijvoorbeeld ten aanzien van navigatievoorkeurroutes) te nemen en te 

overleggen met het oog op bereikbaarheid en verkeersveiligheid (schoolroutes). 

En gaat over tot de orde van de dag, 

CDA, Job van Meijeren 

VVD, Reem Bakker 

Progressief Woerden, Jelmer Vierstra 

Inwonersbelangen, Theo Peters 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/14-september/20:00/17r-00396-rv-verkeersvisie-woerden-2030-merged-1.pdf

