
  
 

Motie Winkelplein Snel & Polanen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, gehoord de beraadslagingen over 
het raadsvoorstel Bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen, 
 
constaterende dat:  
1. het college voornemens is het centrale plein van Snel en Polanen aan te wijzen als verblijfplein waar 

fietsen niet is toegestaan; 
2. het winkelcentrum door omwonenden bezocht wordt om dagelijkse boodschappen te doen en zij 

dan graag hun fiets dichtbij willen stallen;  
3. in de nabijheid twee middelbare scholen gevestigd zijn, waarvan leerlingen regelmatig in hun pauzes 

per fiets het winkelcentrum bezoeken; 
4. in de buurt van het winkelplein ook een verblijfplaats (buurtpark) wordt gerealiseerd en de 

bestaande skatebaan eveneens als verblijfplaats veelvuldig gebruikt wordt; 
5. toegezegd is dat bij de definitieve inrichting van het centrale plein overleg zal plaatsvinden met 

onder andere de ondernemers, bewoners, het wijkplatform en de Fietsersbond, 
 
overwegende dat:  
1. het ontbreken van een fietspad tot aan de winkelbestemming voor verkeersdeelnemers niet 

vanzelfsprekend leidt tot het te voet met de fiets aan de hand vervolgen van de route; 
2. de inrichting van het huidige La Fontaineplein wegens het ontbreken van een veilige fietsroute reeds 

regelmatig tot verkeersovertredingen leidt; 
3. voetgangers zichtbaar worden gehinderd bij het passeren door fietsverkeer in voetgangersgebied, 

het winkelplezier daardoor verstoord wordt en onveilige situaties ontstaan; 
4. een goede fietsbereikbaarheid van winkels en horeca tot aan de deur door bezoekers en 

ondernemers op prijs gesteld wordt en fietsgebruik stimuleert, 
 
verzoekt het college:  
1. bij de definitieve inrichting van het centrale plein te kiezen voor een winkelplein in plaats van een 

verblijfplein; 
2. het aanleggen van veilige en verantwoorde fietsroutes en -voorzieningen op/rond het plein als 

uitgangspunt te hanteren in het toegezegde overleg, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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