Motie - Kies voor de fiets
De gemeenteraad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, gehoord de
beraadslagingen over het raadsvoorstel Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan,
constaterende dat:
1. met het instemmen met het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising ter vervanging van de
huidige rotonde bij de Steinhagenseweg nabij de Minkemalaan een nieuw verkeersknelpunt zal
ontstaan bij de kruising Amsterdamlaan/Eilandenkade (hierna genoemd de kruising);
2. de toename van de problematiek op dit knelpunt veroorzaakt wordt door gemotoriseerd verkeer;
3. een voorbereidingskrediet van € 97.500 benodigd is om op korte termijn een globale
verkeersanalyse te starten om te komen tot een passende oplossing om het knelpunt op te
lossen,
overwegende dat:
1. duurzame mobiliteit, zoals het gebruik van de fiets, binnen Woerden en tussen de dorpen, de
voorkeur geniet boven gemotoriseerd verkeer, zoals het gebruik van de auto;
2. de gemeenteraad op 19 juli 2019 de motie Eenrichtingsverkeer heeft aangenomen en zich
daarmee positief heeft uitgesproken over het instellen van eenrichtingsverkeer voor
gemotoriseerd verkeer als een serieuze optie bij het oplossen van verkeersknelpunten;
3. de investeringskosten voor het grondig aanpassen van de kruising naar verwachting aanzienlijk
zijn,
verzoekt het college:
1. bij aanvang van de globale verkeersanalyse te starten met een verkenning naar eenvoudigere en
goedkopere oplossingen waarbij de kruising niet grondig aangepast hoeft te worden;
2. het stimuleren van fietsgebruik in de afwegingen zwaarder te laten wegen dan beperkt ongemak
voor gemotoriseerd verkeer;
3. de huidige omwonenden van dit gebied nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van
verschillende scenario’s;
4. de raad te informeren over de uitkomsten en een voorstel te doen toekomen voor het verder
uitwerken van één of twee voorkeursscenario’s.
En gaat over tot de orde van de dag,
Saskia van Altena, D66 Woerden
Wout den Boer, STERK Woerden
Simon Brouwer, ChristenUnie/SGP

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 24 februari 2022
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

Ter illustratie een overzichtsfoto van het betreffende gebied:

Als mogelijkheid kan onderzocht worden om eenrichtingsverkeer toe te passen op deze kruising en
daarmee de oversteekbaarheid te beperken voor alleen voetgangers. Verkeer afkomstig van de
Amsterdamlaan of de Eilandenkade wordt dan verplicht om rechts af te slaan. Voorwaarde is wel dat
er omkeermogelijkheden voor deze eenrichtingsmaatregel gerealiseerd moeten worden.

