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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: zondag 24 januari 2021 15:53
Aan: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl>
Onderwerp: vraag
Beste raadsleden,
Onlangs ontving ik van het Centraal Justitieel Incassobureau een verkeersboete. 
Ik had te hard gereden op zaterdag 28 november 2020 op het stukje 
Wulverhortslaan
tussen de stoplichten bij de kruising met de Waardsebaan en de rotonde bij de 
Middellandbaan.
Op dat stukje, onder het spoor door, kan niemand de weg kruisen en rijdt iedereen 
harder dan
50 km. p. u. Ik dus ook.
Wat is het belang voor veilig verkeer om daar op een zaterdagmorgen te flitsen, 
terwijl er geen
gevaarlijke situatie bestaat? Zijn er geen plaatsen/situaties binnen de gemeente 
waar het wel zinnig
is om op snelheid te controleren?
Op deze manier wordt bij mij de indruk gewekt dat het niet zozeer gaat om 
verkeersveiligheid maar
om het behalen van een target (aantal boetes of een bepaald te behalen bedrag ). 
Gaat deze verkeershandhaving in overleg met de gemeente op bepaalt de politie 
zelf waar en wat
zij onderzoekt?
Ik ben sindsdien de enige die consequent op dat stuk weg 50 km. rijdt; en 
daardoor ontstaan gevaarlijke
situaties omdat alle anderen mij willen inhalen. Wat een winst aan 
verkeersveiligheid!
Ik ben benieuwd naar een reactie uit de raad.
Hartelijke groet,
[naam]
[adres]
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[postcode] Woerden :  
[mobiel nummer]


