
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Zandwijksingel
vrijdag 19 november 2021 08:35:51

Geachte heer [naam],

Allereerst excuses voor de late reactie. Via deze weg wil ik reageren op onderstaande mail.

U geeft aan dat u graag ziet dat de Zandwijksingel in twee richtingen opengesteld wordt voor alle 
verkeer. In de zomer van 2019 is de Strategienota Verkeersvisie 2030 door de gemeenteraad 
vastgesteld. In deze visie staat dat de fiets prioriteit krijgt bij verplaatsingen binnen Woerden en 
tussen de kernen en Woerden. Daarnaast staat hier ook in dat (doorgaand) autoverkeer door het 
centrum zoveel mogelijk moet worden geweerd. Het openstellen van de Zandwijksingel in twee 
richtingen staat haaks op deze uitgangspunten, omdat daarmee juist een snellere route voor 
autoverkeer door het centrum wordt gefaciliteerd en het daarmee aantrekkelijker wordt om met 
de auto via de centrumring te rijden. Bovendien zijn er goede alternatieven richting het centrum. 
De hoofdroute voor autoverkeer vanuit Woerden noordwest naar het centrum loopt namelijk via 
de Boerendijk en de Chrysantstraat en deze wegen zijn hier geschikt voor. Daarom wordt de 
Zandwijksingel niet in twee richtingen opgesteld voor gemotoriseerd verkeer.

De reden dat de Zandwijksingel de afgelopen tijd veelvuldig in twee richtingen is opengesteld 
voor alle verkeer, had en heeft met de vele werkzaamheden op belangrijke ontsluitingswegen te 
maken. Hierdoor was het noodzakelijk om een alternatief te bieden voor het verkeer tussen 
Woerden noord en zuid, maar ook richting het centrum (vanwege de afsluitingen op andere 
wegen richting het centrum). Daarmee is de openstelling van de Zandwijksingel in twee 
richtingen van tijdelijke aard met als doel om de algehele bereikbaarheid van Woerden tijdens 
de werkzaamheden te waarborgen.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Beleidsadviseur Verkeer
Gemeente Woerden en Oudewater

14 0348



Van: [emailadres]
Datum: 25 oktober 2021 om 10:30:27 CEST
Aan: Gemeentehuis <gemeentehuis@woerden.nl> 
Onderwerp: Zandwijksingel

Aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Woerden. 
Speciaal aan de Wethouder van verkeer de

mailto:gemeentehuis@woerden.nl


heer Noorthoek

Uw referentie :D21038130-14/10/21

Betreft: BURGERPEILING ZANDWIJKSINGEL

Geachte heer Noorthoek

Graag wil ik u attenderen op het volgende en 
wel de 
burgerpeiling die ik via Facebook in de maand 
oktober in enkele dagen heb gedaan.

Van de inwoners die hebben gekeken hebben 
tot nu 409 hun stem uit gebracht voor het 
open stellen van tweerichtingen verkeer (auto 
te gast) op de Zandwijksingel en 16 tegen.

Op de lijst hieronder staan de namen van de 
bewoners van Woerden die hun mening gaven 
op Facebook over de Zandwijksingel.

Hopelijk ziet u nu in dat mijn advies onder de 
bevolking erg leeft en hoop dat u daar een 
conclusie uit trekt.

In afwachting op uw reactie en met 
vriendelijke groet.

[naam] 

Ps. Alle namen zijn openbaar en vallen niet 
onder privatiseringen dus griffier zet alles 
maar op papier onder “Brieven” en natuurlijk 
die van mij!

Bijlage: namenlijst voor en tegen standers.




