
 

Motie onderzoek verkeersveiligheid wielerparkoers 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 juni 2019, gehoord de 
beraadslagingen over raadsvoorstel 19R.00339 Voorjaarsoverleg; 

Constaterende dat:  

1. De wielervereniging WTC Woerden meerdere malen per week het dan afgesloten 
wielerparkoers op sportpark Cromwijck gebruikt voor activiteiten voor jong en oud; 

2. Door de ligging het parkoers een aantal oversteekplaatsen kent waaronder een voor 
autoverkeer die noodzakelijk is om andere sportaccommodaties te bereiken; 

3. Dit met grote regelmaat onveilige situaties voor zowel sporters als kruisend verkeer 
oplevert; 

Overwegende dat: 

1. De wielersport een focussport is waar de gemeente Woerden ruimte voor wil bieden, 
maar waar momenteel geen overeenkomst mee is voor gebruik van en investeringen 
in voorzieningen zoals dat wel bij andere focussport organisaties het geval is; 

2. Het noodzakelijk is dat sporters en passanten gebruik kunnen maken van een veilige 
verkeerssituatie; 

3. Momenteel tijdens het gebruik van het parkoers de oversteek wordt afgezet en 
bemenst door vrijwilligers en dit onvoldoende garanties biedt; 

4. Daarmee een andere verkeersoplossing voor dit punt dringend gewenst is. 

Verzoekt het College: 

1. In samenwerking met de wielervereniging en andere betrokkenen (o.a. gebruikers 
Cromwijck, tuindersvereniging) oplossingen te onderzoeken voor dit onveilige punt; 

2. Een voorstel te doen om de realisatie van mogelijke oplossingen mee te nemen in de 
meerjarenbegroting 2020-2024. 

3. In gesprek te gaan met de WTC Woerden over de lange termijn ontwikkeling van de 
wielersport in Woerden, de faciliteiten die hiervoor nodig zijn en de wijze van 
samenwerken tussen WTC en gemeente Woerden; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens, 

CDA, Marco Hollemans 
CU/SGP, Daphne van de Wind 
VVD, Florian Bos 
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 
Fractie Bakker, Reem Bakker 
STERK Woerden, Monique Verheyen 
 

Toelichting 



 

Vanaf de Waardsedijk is een toegang voor autoverkeer naar het parkeerterrein op Cromwijck 
t.b.v. o.a de hockey- en tennisvereniging. Deze toegang kruist het wielerparkoers dat tijdens 
avonden en in weekenden wordt gebruikt door WTC Woerden voor trainingen en 
wedstrijden. Tijdens deze activiteiten wordt de kruising bewaakt door vrijwilligers die verkeer 
doorlaten op het moment dat het parkoers vrij is. Dit heeft echter al een aantal malen tot 
ongelukken geleid omdat de vrijwilligers de situatie verkeerd inschatten of afgeleid waren. 
Een meer structurele oplossing is vanuit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk. 


