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Motie – Woerden fietsstad 2026 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. de uitvoering van de Verkeersvisie en – strategie het komende jaar verder vorm krijgt en de 
belangrijkste prioriteiten erop gericht zijn om fietsen een feest te maken in de gemeente 
Woerden;  

2. de Verkeersvisie de fiets vanuit de binnenstad op nummer 1 stelt;  
3. er verschillende onderzoeken en acties gepland staan die zijn gericht op verbetering van de 

fietsinfrastructuur; 
4. gemeente Woerden meerdere malen de ambitie heeft uitgesproken om fietsstad van Nederland 

te worden, 
 
overwegende dat:  

1. als fietsen een hoge prioriteit heeft, het essentieel is alle knelpunten en verbeterpunten te 
kennen;  

2. knelpunten opgelost worden door deze planmatig op te nemen in het Meerjaren Verkeersplan 
(MVP), 

 
verzoekt het college: 

1. de fietsinfrastructuur en knel- en verbeterpunten in kaart te brengen.  
2. een voorstel voor te leggen aan de raad omtrent de benodigde maatregelen die opgenomen 

worden in het Meerjaren Verkeersplan (MVP) en de financiële consequenties met als doel 
‘veiliger en leuker fietsen’ in 2026.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Eric de Jonge, ChristenUnie-SGP  
Tom Boersma, D66 
Rumo van Aalst, CDA 
Wout den Boer, STERK Woerden 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
Femke Merel van Kooten, Splinter 
 
Toelichting:  
De verkeersvisie geeft prioriteit aan de fiets. Fietsen moet een feestje zijn in Woerden. In de 
programmabegroting 2023-2026 staan echter maar een beperkt aantal inspanningen en resultaten 
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omtrent de fiets. Deze motie heeft als doel om richting 2026 echt stappen te zetten om daadwerkelijk 
van Woerden een fietsstad te maken. Meedoen aan de landelijke verkiezing voor Fietsstad 2026 kan een 
gevolg zijn, maar heeft geen prioriteit.  
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 17 november 
2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


