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W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Chris van lersel van de fractie LijstvanderDoes over de voorgenomen 
herinrichting Kromwijkerkade 

Inleiding: 
Het project Reconstructie Kromwijkerkade bevindt zich in het participatiefase. Het doel is om via het 
participatietraject te komen tot een inrichtingsplan (definitief ontwerp) waarbij verschillende 
kaders/uitgangspunten zo goed als mogelijk invulling krijgen. 
Daar waar verschillende kader/uitgangspunten met elkaar conflicteren wordt er in samenspraak met 
medewerkers van de verschillende vakafdelingen en de bewoners gezocht naar de meest optimale en 
breed gedragen oplossing. 
Het participatietraject is er op gericht om verbeteringen aan te brengen en ergernissen en frustraties van de 
bestaande situatie bij bewoners weg te nemen. In concrete zin is ervan een voorgenomen plan cq ontwerp 
nog geen sprake. 

Beantwoording van de vragen: 

1. Welke kaders of beleidsplan gebruikt het College om tot een afweging te komen zoals bij de 
onderhavige herinrichting van de Kromwijkerkade om gezonde bomen te kappen en een gering 
aantal te herplanten? 

Als kaders zijn gebruikt de Verkeersvisie, Groenvisie, het uitgangspunt om bomen te behouden en het 
resultaat van de schriftelijke bevraging aan de bewoners in 2015 over hun ideeën, wensen en 
verbeterpunten van de Kromwijkerkade. Zowel de parkeerdruk als de behoefte aan bomen en groene 
bermen blijkt hieruit. 
Ook de resultaten van het parkeeronderzoek, uitgevoerd in juli 2016 op de Kromwijkerkade en de 
nabije omgeving, zijn meegenomen. 
Opgemerkt dient te worden dat hetgeen de bewoners is voorgelegd een ontwerpvoorstel is. Met dit 
ontwerpvoorstel is beoogd in gesprek te geraken met de bewoners en het ontwerp in samenspraak 
uiteindelijk vorm te geven. 

2. Hoeveel extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd als alle of bijna alle bomen 
gespaard worden? 

In de huidige situatie zijn langs de Kromwijkerkade alleen op het tracé tussen de Rijnkade en de 
Chrysantraat bomen aanwezig. In het ontwerpvoorstel blijven 27 van de huidige 48 bomen 
gehandhaafd. Op het deel tussen de Chrysantstraat en de Industrieweg staan in de huidige situatie 
geen bomen. 

Wanneer alle bomen blijven staan kunnen er geen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het 
tracé tussen de Rijnkade en de Chrysantstraat. Het aanleggen van parkeerplaatsen tussen de bomen 
en onder de kroonprojecties is niet gewenst in verband met de levensvatbaarheid van de bomen. Uit 
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het uitgevoerde parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in deze omgeving op het maatgevende 
moment het hoogst is (gemiddeld boven de 90oZo met uitschieters tot boven de lOWo daar waar de 
Verkeersvisie gericht is op een maximale parkeerdruk van Q5Vo). 

In het ontwerpvoorstel zijn nu 12 nieuwe bomen ingetekend op het tracé tussen de Chrysantstraat en 
de Industrieweg. Wanneer hier geen nieuwe bomen worden geplant kunnen hier mogelijk tussen de 25 
en 30 parkeerplaatsen gemaakt worden, in plaats van de nu voorgenomen 12. Dit wel onder 
benoeming dat de parkeerdruk op dit tracé niet vraagt om meer dan de nu voorgenomen 12 
parkeerplaatsen.. 

3. Waarom en voor wie zijn er zoveel ( 36 parkeerplaatsen) nodig op deze locatie? 

Voor de omgeving Kromwijkerkade is in juli 2016 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 
vooral in de avonduren, wanneer bewoners thuis zijn, de parkeerdruk gemiddeld tot hoog is (zie ook 
beantwoording vraag 2). Zoals bij de beantwoording bij vraag 1 is aangegeven betreft het een 
ontwerpvoorstel en is in dat voorstel een combinatie van bomen, groene bermen en extra 
parkeerplaatsen vormgegeven. Met het aantal van 36 parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk 
gereduceerd naar minder dan 850zó. 

4. Welke criteria zijn gebruikt om waarden van bomen af te wegen tegen de noodzakelijkheid van 
zoveel extra parkeerplaatsen? 

Het principe van 'Woerden zegt: Ja, tenzij...' is gebruikt om met de bewoners in gesprek te gaan over 
hoe zij hun straat en leefomgeving graag zien. Het doel is om tot een breed gedragen ontwerp te 
komen waarbij alle belangen, waarden, kaders en uitgangspunten zo goed als mogelijk invulling 
krijgen. 

5. Is er recentelijk overleg geweest met alle omwonenden over de voorgenomen plannen en het 
kappen van zoveel bomen. 
Zo ja, hoe denkt men daarover? 
Zo nee, waarom niet? 

Ja. Dat wil zeggen dat alle bewoners het ontwerpvoorstel digitaal, in een online omgeving, hebben 
kunnen zien. En dat zij in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. 
De uitkomst laat zien dat de wens om de bomen en de groene bermen te behouden groter is dan het 
aanleggen van parkeerplaatsen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.000238 

De secretaris, 

i 
H İ M O I drs. M.H.J, van K V.J 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: donderdag 4 januari 2018 10:55:05
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - herinrichting Kromwijkerkade en herplanten bomen
Attachments: art. 40 vragen - herinrichting kromwijkerkade en herplanten bomen (lijstvanderdoes).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van LijstvanderDoes inzake de voorgenomen herinrichting van de 

Kromwijkerkade en het herplanten van bomen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te 

weten vóór 3 februari 2018.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | griffier (wnd.) | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Woerden, 3 januari 2018. 

 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art 40 RvO over voorgenomen herinrichting Kromwijkerkade 

waarbij (te)veel bomen verdwijnen en een (te) gering aantal herplant worden. 

 

Toelichting 
 

De fractie van LijstvanderDoes heeft kennis genomen van de voorgenomen herinrichting van 

de Kromwijkerkade en geconstateerd dat hierbij 21 volwassen gezonde en beeldbepalende 

bomen gekapt zouden moeten worden en er slechts 11 nieuwe bomen voor terugkomen op 

een andere locatie. Wij signaleren een trend waar bij de herinrichting van wegen of buurten 

veel bomen verdwijnen en er een gering aantal terugkomen. Recentelijk was dit bijvoorbeeld 

het geval bij de Molenbuurt in Harmelen en de Burg.H.G. van Kempensingel in Woerden. 

LijstvanderDoes vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vindt dat het hoog tijd wordt om dit 

beleid een halt toe te roepen. Wij constateren dat het groen/bomen een sluitstuk wordt bij 

een herinrichtingsproces en dat andere zaken in toenemende mate prevaleren. In dit geval 

gaat het om 36 extra parkeerplaatsen. Het lijkt erop dat deze manier van denken en omgaan 

met groen/bomen beleid gaat worden.  

LijstvanderDoes vindt het opmerkelijk dat dit zelfs nu nog gebeurt in een tijd waarbij er 

binnen de Raad herhaaldelijk fikse discussies zijn over het kappen van bomen en het geringe 

aantal dat herplant wordt. 

 

LijstvanderDoes heeft de volgende vragen hierbij: 
 

1. Welke kaders of beleidsplan gebruikt het College om tot een afweging te komen zoals 

bij de onderhavige herinrichting van de Kromwijkerkade om gezonde bomen te 

kappen en een gering aantal te herplanten? 

 

2. Hoeveel extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd als alle of bijna alle bomen 

gespaard worden? 

 

3. Waarom en voor wie zijn er zoveel ( 36 parkeerplaatsen) nodig op deze locatie? 

 

4. Welke criteria zijn gebruikt om waarden van bomen af te wegen tegen de 

noodzakelijkheid van zoveel extra parkeerplaatsen? 

 

5. Is er recentelijk overleg geweest met alle omwonenden over de voorgenomen plannen 

en het kappen van zoveel bomen. 

Zo ja, hoe denkt men daarover? 

Zo nee, waarom niet? 

 

 

Namens LijstvanderDoes. 

 

Chris van Iersel tel. 06-49860654 

 


	18r.00037  rib beantw schriftelijke vragen ex artikel 40 rvo van lijstvanderdoes inzake herinrichting kromwijkerkade
	18.000238 ex artikel 40 rvo van lijstvddoes inzake herinrichting kromwijkerkade
	Message body
	art. 40 vragen - herinrichting kromwijkerkade en herplanten bomen \(lijstvanderdoes\).pdf


