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Woerden, 31 januari 2022 

Geachte wethouder, geachte raadsleden, 

Ik heb inmiddels kennis kunnen nemen van het raadsvoorstel Ongelijkvloerse krnising 
Beneluxlaan van 18 januari 2022. Ik begrijp dat dit voorstel binnenko1i in de raad wordt 
besproken. 

Namens alle bewoners van de Anhalt-, Falster-, Vega-, en Borkumkade wil ik daarom 
graag met u delen dat wij het voorstel van harte steunen. 

In meer detail: 

1. Door het aanleggen van de wandelpromenade zal de fietsverbinding tussen de
huidige rotonde (bij Minkema) en het winkelcentrnm vervallen. Wij zijn verheugd te
lezen dat in het voorstel onderkend wordt dat alleen daardoor al de intensiteit van het
fietsverkeer over de T erschellingkade flink zal toenemen. Hierbij moet en wordt dan
ook rekening gehouden worden bij het maken van keuzes voor toeleidende
fietspaden naar de nieuwe fietstunnel.

2. We zijn eveneens verheugd te lezen dat route 4 aanbevolen wordt als de
toeleidende route van de Berg- en Harzstraat naar de nieuwe fietstunnel. Wij kunnen
ons vinden in de aanbevelingen die gedaan worden om deze route veilig te
ontwikkelen voor het intensievere verkeer, inclusief de aanleg van een nieuwe
fietsbrng bij het trafo/gemaalhuis. Wij gaan er vanuit dat bij de detailontwikkeling
de onveilige en rommelige krnising Berg- en Harzstraat flink onder handen wordt
genomen.

3. Met het oog op bovenstaande zijn wij erg blij met het voorstel om het fietspad
langs de Steinhagense weg via route 1 te behouden en aan te sluiten op de
bumistraten in Snelle1poo1i. Dit helpt om de toenemende drnkte op route 4 te
verlichten.

4. We zijn heel erg blij dat route 2 en 3 niet worden geadviseerd. Met het oog op de
impact op de leefbaarheid van het wooneiland en plas, kosten en verkeersveiligheid
zijn deze routes ons inziens inderdaad zeer ongewenst.

Ik wil hierbij de heer [naam] bedanken voor het ve1woorden van onze bezwaren in het 
raadsvoorstel. Ook wil ik de raadsleden die op individuele basis met ons contact hebben 
gezocht van haiie bedanken voor hun belangstelling. 

Met vriendelijke groet, mede namens de bewoners, 

[naam] [adres] [ telefoonnummer] 




