


From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: woensdag 12 september 2018 10:35:22
To: !Griffie
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Verkeersveiligheid binnenstad (Inwonersbelangen)
Attachments: artikel 42 vragen - verkeersveiligheid binnenstad (inwonersbelangen).pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van de fractie van Inwonersbelangen ex artikel 42 van het RvO inzake ‘Verkeersveiligheid 

binnenstad’. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 12 oktober a.s.).

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | 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



  

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Verkeersveiligheid binnenstad 
22 augustus 2018 

 

 

Inleiding 

Na twee turbulente periodes is er een verkeersvisie opgesteld vanuit de samenleving en 

aangenomen door de gemeenteraad. 

Inwonersbelangen is benieuwd naar de implementatie van dit stuk naar de praktijk. 

Een belangrijk onderwerp hieruit was het terugdringen van het onnodige verkeer uit de 

binnenstad. Wij zien nu dat het verkeer enkel toeneemt met helaas de noodlottige 

ongelukken die dat kan veroorzaken. 

Plakwerk om alleen de kruising bij de molen aan te pakken voor alleen fietsers is kort door 

de bocht. Ook voetgangers die hier moeten oversteken kunnen dat niet op een veilige 

manier. 

Inwonersbelangen vindt dat de hele centrumring zal opnieuw beschouwd zal moeten 

worden op alle bekende en beschreven onveilige plekken. 

Een van die andere plekken willen we noemen dat is het verkeer vanaf de Mandelabrug over 

het Defensie-eiland naar de Wilhelminaweg. 

Hier komen veel fietsers over en kruisen de centrumring, het eiland is straks helemaal vol 

gebouwd welke ook de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengt en we hebben het 

parkeer terrein van het Kasteel en binnenkort de ondergrondse parkeer garage. 

Ook de Inwoners van het eiland verzoeken ons om mee te mogen denken en te spreken over 

de verkeersinrichting van dit gebied. 

 

Vragen 

1. Is de gemeente voornemens om de hele centrumring aan te pakken? 

2. Is al bekend hoe de verkeersoplossingen er bij en nabij het Defensie-eiland vorm 

krijgen? 

3. Gaat de gemeente ook de Inwoners van het eiland hierbij betrekken?  

4. Welke stappen zijn er reeds genomen om het onnodige verkeer uit de binnenstad 

houden en ze een alternatief te bieden zoals de noodzakelijke westelijke randweg. 

 

 

 

Inwonersbelangen,  

Hendrie van Assem en Jacques Sistermans 
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