
Aan de agendacommissie, 
 
Betreft: agenderingsverzoek raadsinformatiebrief – busbaan (20R.01119) 7 januari 2020 
 
De fractie van Inwonersbelangen legt een agenderingsverzoek voor aan de 
agendacommissie om de raadsinformatiebrief van 1 december 2020 over de busbaan op de 
Stationsweg te agenderen voor de Politieke Avond van 7 januari 2021. Aan het versturen 
van de raadsinformatiebrief is het volgende voorafgegaan:  

 
1. Op 20 juli heeft de gemeente omwonenden een brief gestuurd over de aanleg van 

een busbaan op de Stationsweg. Die aanleg zou in september van start gaan. 
2. In deze brief schrijven de stellers dat ze tot augustus op vakantie zijn, maar als 

bewoners informatie willen, ze contact kunnen opnemen. 
3. Bewoners hebben de fractie van Inwonersbelangen benaderd met de vraag of de 

raad op de hoogte is gebracht. Inwonersbelangen heeft daarop aangegeven navraag 
te zullen doen bij het college. 

4. In deze periode was verkeerswethouder Noorthoek op vakantie, waarna 
Inwonersbelangen contact heeft gezocht met wethouder Bolderdijk en burgemeester 
Molkenboer. De burgemeester heeft daarop aangegeven navraag te zullen doen.  

5. Vervolgens heeft de gemeentesecretaris laten weten dat er wel iets speelt, maar er 
niet op de juiste wijze gehandeld is. De gemeentesecretaris en de burgemeester 
hebben aangegeven hierop terug te komen.  

6. Omwonenden hebben op 26 oktober in een gesprek verschillende inhoudelijke 
argumenten tegen het plan en alternatieven ingebracht. Wanneer de omwonenden 
geen reactie krijgen van de gemeente, besluit Inwonersbelangen op 10 november 
2020 schriftelijke vragen aan het college te stellen.  

7. Raadslid Hendrie van Assem heeft in de raadsvergadering van 26 november aan het 
college gevraagd of er komende periode werkzaamheden gepland zijn die de 
verkeersproblemen in Woerden kunnen verergeren. Daarop heeft de wethouder 
geantwoord dat de busbaan op de planning staat.  

8. Op 1 december heeft de gemeente een persbericht verstuurd over de start van de 
aanleg van de busbaan in januari 2021. Pas daarna is de gemeenteraad via een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd.  
 

Inwonersbelangen wil op 7 januari 2021 de volgende punten bespreken: 
 

1. Hoe gaan we met onze inwoners om - nemen we ze nog serieus? 
2. Welke procedures worden nu gevolgd? 
3. Waarom heeft de burgemeester hier niet ingegrepen zoals beloofd? 
4. Stellen de schriftelijke vragen niets meer voor en wordt de raad hier buitenspel 

gezet? 
 
Wie heeft hier de BUS gemist? 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
 
06-12-2020 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01119-Raadsinformatiebrief-Aanleg-busbaan-Statiionsweg.pdf

