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Beste collega,

Graag ter behandeling inboeken op het betreffende vakteam en de raad in kopie.

Raadsgriffie| Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl

Wilt u leren hoe de gemeenteraad werkt? Of wilt u weten hoe u zelf invloed kunt hebben in
de gemeente? Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief.

Van: [emailadres] 
Verzonden: maandag 25 januari 2021 10:42
Aan: Raadsgriffie <raadsgriffie@woerden.nl>
CC: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl>
Onderwerp: Bezwaar 2-richtingverkeer Zandwijksingel en openstelling voor vrachtauto's

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Woerden
Afschrift aan: Gemeenteraad Woerden

Geacht College,

Hierbij richt mij tot u in verband met de vele verkeersomleidingen en de gevolgen die dit heeft op de 
verkeersveiligheid en de gebouwen in het centrum van Woerden en meer specifiek de Zandwijksingel.

Hierbij maak ik bezwaar tegen het (tijdelijk) omleiden van het verkeer over de Zandwijksingel tegen de 
toegestane rijrichting in. Daarnaast maak ik bezwaar tegen de openstelling van de Zandwijksingel voor 
vrachtverkeer.

Het is mij als burger niet duidelijk op welke datum en welk besluit de Gemeente het tweerichtingsverkeer op de
Zandwijksingel heeft gebaseerd. Indien mijn bezwaren niet ontvankelijk zijn omdat niet gerefereerd wordt aan
een besluit of in verband met een mogelijk verlopen bezwaartermijn, vraag ik u deze brief te behandelen als een
verzoek tot beëindiging van 2-richtingsverkeer op de Zandwijksingel en een verzoek tot geslotenverklaring voor
vrachtauto’s op de Zandwijksingel. Tevens ontvang ik graag een afschrift van het besluit tot openstelling van de
Zandwijksingel voor 2-richtingsverkeer en vrachtverkeer alsmede inzicht in uw argumentatie.

Al enige tijd wordt het verkeer door de werkzaamheden op de Jozef Israëlslaan en Boerendijk omgeleid via de
Zandwijksingel. Met de plannen van werkzaamheden in de komende perioden zal deze omleiding met enige
regelmaat ingesteld blijven worden.

In verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, werk ik thuis. Bij
nagenoeg iedere vrachtauto voel ik het huis bewegen wat erger wordt als de vrachtauto tegen de
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wegafscheiding  (“varkensruggen”) rijdt. Aan de achterzijde van mijn huis en in de keuken zijn schuren in de 
gevel ontstaan. Bij een van onze buren is er een steentje uit de gevel boven een raam gevallen. De 
Zandwijksingel is niet ingericht en de woningen zijn gebouwd voor zoveel verkeer en al helemaal niet voor het 
zware vrachtverkeer. De woningen zijn circa 100 jaar oud en staan op staal (gemetselde fundering) en niet op 
palen. Hierdoor worden trillingen direct op de constructie van de woningen afgegeven. Bij eerdere omleidingen 
en herinrichtingswerkzaamheden is hier al rekening mee gehouden.

Daarnaast zie ik regelmatig gevaarlijke situaties in de van oorsprong fietsstraat. Gelukkig zijn er tot op heden 
geen ongelukken gebeurd. De inrichting in combinatie met 2-richtingsverkeer komt de verkeersveiligheid op de 
Zandwijksingel niet ten goede. Het trottoir aan de kant van de huizen is niet breed en i.v.m. de 1,5 meter 
maatregel moeten mensen op het trottoir voor elkaar uitwijken en kiezen hiervoor regelmatig de rijbaan. 
Verkeer vanaf de Rembrandtlaan komt vaak veel te hard de bocht om en rijdt daardoor ook veel te hard de 
Zandwijksingel op. Bovendien rijden grote vrachtwagens maar ook auto’s vaak over de wegafscheiding en 
maken gebruik van de verkeerde rijbaan. De straat en de trottoirs zijn gewoon te smal voor veel verkeer. De 
Zandwijksingel is ingericht als fietsstraat en zeker richting de Westdam niet als doorgaande route, 
toegangsroute voor het centrum, of als ontsluitingsweg voor het achterliggende gebied.

Ik begrijp dat de mogelijkheden voor omleidingen niet ruim voor handen zijn. Door ruim te denken (omdraaien 
rijrichting Boerendijk, omleiding via A12/Bodegraven) zijn er best mogelijkheden. Ik verzoek u in ieder geval 
tot een andere route voor het doorgaande verkeer en een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de 
Zandwijksingel (vergelijkbaar met de “Parijsebrug”) met onmiddellijke ingang om verdere schade aan de 
huizen te voorkomen en (tijdelijke?) maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen.

Voor een nadere toelichting en overleg ben ik beschikbaar. In verband met de zeer acute en actuele situatie 
verzoek ik u deze email met voorrang te behandelen.

Met vriendelijke groet,

[naam]                                                                                                                                                               
[adres]
[mobiel nummer]

P.S. indien deze email in openbare stukken wordt opgenomen, verzoek ik u mijn telefoonnummer, adres en 
emailadres onzichtbaar te maken.


