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Aan het college
Cc raad
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van Frac�e Bakker inzake wijziging voorrangsregeling op de Voltaweg in
Woerden. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 11 januari a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Liesje Wanders | Griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428679 |E wanders.l@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Artikel 42 vragen over een wijziging in de voorrangsregeling op de Voltaweg in Woerden 

Inleiding 

Parallel aan de Waardsebaan in Woerden loopt het fietspad dat via de Boerendijk overgaat in de 

Waardsedijk. Ter hoogte van Automobielbedrijf Norbert Driessen, kruist dit fietspad de Voltaweg. 

Deze Voltaweg vormt de drukke entree van het industrieterrein Honthorst. Er gaat veel verkeer over 

de Voltaweg waaronder veel zwaar vrachtverkeer. 

Deze week is de verkeerssituatie op de Voltaweg veranderd waardoor het fietsverkeer voorrang 

heeft op het verkeer dat van en naar het industrieterrein gaat. 

Vragen: 

1. Waarom staat bij de betreffende locatie geen verkeersbord waarin wordt aangegeven dat de 

verkeerssituatie gewijzigd is? 

2. Wat heeft het college bewogen om op dit gevaarlijke verkeerskruispunt de kwetsbare fietser 

voorrang te geven op (zwaar) gemotoriseerd verkeer? 

3. Kan het college aangeven hoe vaak er op de betreffende kruising de afgelopen 5 jaar een 

ongeval is geweest? 

4. Is het college het met mij eens dat het op deze locatie een zeer gevaarlijke situatie heeft 

gecreëerd? Waarom wel/niet? 

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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