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Onderzoek verkeersmaatregelen Rembrandtlaan 

Kennisnemen van: 
Dat het onderzoek naar het verbeteren van de verkeerssituatie op de Rembrandtlaan dit jaar nog wordt 
uitgevoerd. 
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Inleiding: 
In een recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland, in opdracht van het wijkplatform Schilderskwartier 
uitgevoerd, is een advies gegeven om de verkeerssituatie op de Rembrandtlaan te verbeteren. Het advies 
luidt: 

De Rembrandtlaan zodanig verbreden, dat er van de rijbaan gescheiden fietspaden kunnen worden 
aangelegd 
De voetgangersoversteek verbeteren. Dit kan bij sterke voorkeur door de oplossing 
"Steinhagenseweg" toe te passen. In deze oplossing past wellicht wel een zebra. Nagegaan dient 
of dit op deze locatie mogelijk is. Zo niet dan dient een verkeersregeling te worden overwogen. 
In combinatie met het nemen van fysieke maatregelen kan de inzet van verkeersbrigadiers op 
drukke tijdstippen de oversteek veiliger maken 

In vervolg op het advies is er een gesprek geweest tussen het wijkplatform en de gemeente 
Woerden(ambtelijk). Naar aanleiding van het gesprek met het wijkplatform zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 

Situatie oversteekplaatsen Rembrandtlaan in ochtend (08:00-09:00u) zal worden bezien, eventueel 
in overleg met school 
Oplosmogelijkheden worden in beeld gebracht en daarna zal vooruitlopend op advisering aan het 
college nog een gesprek plaatsvinden met de vertegenwoordiging van het wijkplatform 

Kernboodschap: 

Nog dit jaar moet het onderzoek naar verbeteringen van de verkeerssituatie op de Rembrandtlaan zijn 
afgerond. Vanuit de vakgroep verkeer zal worden onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn om de 
verkeerssituatie te verbeteren. De geraamd uren voor het uitvoeren van deze onderzoeken zijn geraamd op 
60 uur. 



Na de zomervakantie wordt 30 uur capaciteit beschikbaar gesteld voor het maken van kostenramingen. 

Vervolgens zal hierover geadviseerd worden aan het college. Afhankelijk van het collegebesluit betreffende 
de gewenste maatregelen zal naar de mogelijkheden voor financiering worden gezocht. De uitvoering vindt 
op zijn vroegst in 2014 plaats. 

Vervolg: 
Het college zal de raad van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Tevens zal het wijkplatform op de 
hoogte worden gesteld van de stand van zaken tot nu toe. Afhankelijk van de uitkomsten van het advies 
wordt bekeken of er in 2014 geld beschikbaar gesteld kan worden voor het uitvoeren van de eventuele 
maatregelen. 
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