
 

    
 

Motie Westelijke Randweg Nu 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 4 april 2019. Naar aanleiding 
van de Maartrib 2019 (19R.00108) waarin de aanleg van de Westelijke Randweg ontbreekt. 
 
constaterende dat:  

1. Sinds 1987 de wens bestaat om de verkeersproblematiek in Woerden te verminderen 
door middel van een Westelijke Randweg met aansluitend hierop een brug over de 
Rijn, maar deze weg er na ruim 30 jaar nog niet ligt; 

2. De Westelijke Randweg het verkiezingsthema bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 was; 

3. Uit het Kieskompas bij deze verkiezingen blijkt dat 69% van de kiezers de Westelijke 
Randweg wil aanleggen; 

4. 18 van de 31 raadsleden gekozen zijn met de verkiezingsbelofte om de Westelijke 
Randweg aan te leggen; 

5. De huidige coalitieplannen (CDA, LijstvanderDoes, D66, CU/SGP) nu uitgaan van een 
Gildenbrug en de mogelijke aanleg van een weg bij Nieuwerbrug (Molendijk), 
waarmee de Westelijke Randweg niet gerealiseerd wordt; 

6. Er tientallen hectaren grond, in bezit van de gemeente Woerden, op het tracé liggen 
waar de Westelijke Randweg gepland is; 

7. Een fors aantal hectare hiervan voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden 
(bijvoorbeeld schuifruimte, crematorium of woningen). 

8. Woerden West al meer dan 30 jaar kampt met fileleed, geluidsoverlast, te hoge 
fijnstofconcentraties en slechte verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. 

 
van oordeel dat:  

1. De gehele Westelijke Randweg en de brug over de Rijn aangelegd moeten worden 
om zo verkiezingsbeloften na te komen; 

2. Er genoeg financiële middelen gevonden kunnen worden in de verkoop van gronden 
op het tracé van de geplande Westelijke Randweg; 

3. Het niet aanleggen van de westelijke randweg een onacceptabele afbreuk zou doen 
aan het vertrouwen in de lokale democratie en politiek, nu kiezers erop vertrouwen 
dat de gemeenteraad goede besluiten neemt in lijn met de programma’s waarop de 
volksvertegenwoordigers in deze raad verkozen zijn; 

verzoekt het College om: 
1. In de kaderbrief (juni-overleg) op te nemen dat er in de begroting 2020 opgenomen 

wordt dat wordt begonnen met de aanleg van de gehele Westelijke Randweg en een 
brug over de Oude Rijn.  

2. Tevens in de meerjarenbegroting op te nemen wanneer fileleed, geluidsoverlast, te 
hoge fijnstofconcentraties en de slechte verkeersveiligheid in Woerden-West 
verbeterd zullen zijn door de aanleg van de Westelijke Randweg. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Reem Bakker Fractie Bakker 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 


