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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00304 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek  

Portefeuille(s) : Verkeer 

Contactpersoon : M. Bouwman 

Tel.nr. : 8350 

E-mailadres : bouwman.m@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Lia Arentshorst 
van de Fractie van LijstvanderDoes 

over Verzoek tot realisatie van voetgangersoversteekplaats (VOP) op de Rembrandtlaan 
ter hoogte van perceel 100 

Beantwoording van de vragen: 

Vragen: 

1. Deelt het College onze mening dat een VOP op deze plek gewenst is en meer veiligheid biedt aan 
veel bewoners uit de omgeving van de Hobbemastraat? 

 

2. Is het College bereid op de genoemde plaats een VOP te realiseren? 

 

Antwoorden: 
1. Een zebrapad biedt een bepaalde schijnveiligheid aan overstekende voetgangers. Een voetganger 

waant zich veilig omdat hij voorrang heeft en gaat er vanuit dat automobilisten wel zullen stoppen. 
In de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd het geval, waardoor zebrapaden vaak juist onveiliger 
zijn dan een goed ingerichte oversteekplaats. Met name op drukke wegen zoals de Rembrandtlaan 
is dit aan de orde. Het college deelt deze mening dus niet.   

 

2. Zoals hierboven aangegeven is het college van mening dat het realiseren van een VOP geen 
verbetering van de verkeersveiligheid betekent. Wel wordt er nagedacht over een kleine 
aanpassing, zoals een zogenaamde ‘rammelstrook’ of een zogenaamde ‘bliksemschicht’. Het 
eventueel treffen van deze maatregelen wordt meegenomen in de integrale afweging van de inzet 
van het beschikbare budget. 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.009939 
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Van: Vliegenthart, Onno 

Verzonden: woensdag 3 april 2019 10:18
Aan: Vliegenthart, Onno

Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 42 - realisatie voetgangersoversteekplaats Rembrandtlaan

Aan het college

CC raad en domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van LijstvanderDoes inzake de realisatie van een voetgangersoversteekplaats aan de 

Rembrandtlaan. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 3 mei 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



Woerden, 4 april 2019.

Onderwerp; art.42 vragen aan College van B en W van Woerden
( verzoek tot realisatie van VOP (voetgangersoversteekplaats op de Rembrandtlaan ter hoogte
van perceel 100)

Aan het College van Burg.en Wethouders

Van; fractie LijstvanderDoes

Toelichting;

De Rembrandtlaan in de wijk Schilderskwartier in Woerden en in het bijzonder het gedeelte tussen 

de Joz.Israelslaan en de Leidsestraatweg is al sedert jaren een druk bereden weggedeelte. Een groot 

gedeelte hiervan is zwaar vrachtverkeer.

De hoge verkeersintensiteit zal zolang de westelijke ontsluiting niet is gerealiseerd alleen nog maar 

toenemen.

Aan de zuidkant van de Rembrandtlaan ligt een groot blok woningen (omgeving Hobbemastraat) 

waar veel gezinnen met kinderen wonen. Het merendeel van deze kinderen bezoekt de scholen aan 

de noordzijde van deze weg.Het betreft  De Kringschool, de Keerkring en de Rembrandt van Rijn 

school. Dit houdt in dat veel kinderen 4 x per dag deze drukke Rembrandtlaan moeten oversteken. 

Ook de wijkvoorzieningen zoals een winkelcentrum liggen aan de noordzijde van de deze straat 

waardoor ook veel andere bewoners  deze weg dagelijks moeten oversteken. Ons hebben vele 

verzoeken bereikt om op deze plek een veilige voetgangers oversteekplaats te realiseren.

LijstvanderDoes vindt het inderdaad een zeer  onveilige situatie en verzoekt het College om een 

V.O.P (voetgangers oversteek plaats) te realiseren op deze weg ter hoogte van  perceel 

Rembrandtlaan 100(nabij de Gebr.Marisstraat) Op deze plek is reeds een middengeleider aangelegd 

met doorsteek en het is ook de plek waar de meeste kinderen en volwassenen  de Rembrandtlaan 

oversteken.

De aangelegde middengeleider biedt reeds enige veiligheid omdat de weg in twee gedeelten kan 

worden over gestoken maar een echte VOP  betekent veel meer veiligheid.

Het is ook merkwaardig dat op het rustiger gedeelte van de Rembrandtlaan, het gedeelte tussen de 

Joz.Israelslaan en de Kievitsstraat wel een VOP aanwezig is.

Het wijkplatform Schilderskwartier ondersteunt van harte dit verzoek.

Advies: Op een aantal plekken in ons land zijn goede ervaringen met 3 D zebrapaden. Deze 

oversteken zijn zo geschilderd dat de 3 D illusie zich duidelijk manifesteert in de toegestane 

rijrichting en goed zichtbaar is vanaf het midden van de weg. Fietsers aan de zijkant van de weg 

ervaren het 3 D zebrapad niet als een obstakel. Automoslisten daarentegen wel. In de stadsdelen De 

Baarsjes en Stadsdeel west in Amsterdam zijn reeds positieve ervaringen opgedaan met deze 

zebrapaden. Wellicht ook de moeite waard om dit op deze plek toe te passen.

Hierbij de vragen van de fractie van LijstvanderDoes.

1. Deelt het College  onze mening dat een VOP op deze plek gewenst is en meer veiligheid biedt

aan veel bewoners uit de omgeving van de Hobbemastraat?

2.Is het College bereid op genoemde plaats een VOP te realiseren?



Namens de fractie van LijstvanderDoes

Lia Arentshorst

email: liaarentshorst@gmail.com   tel. 0651325891
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