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Deze brief is verzonden naar 

 naar “Woerden Vitale Binnenstand 2030”

(vitalebinnenstad@woerden.nl)

 gemeenteraad van de Gemeente Woerden

(raadsgriffie@woerden.nl )

Onderwerp: Reactie op het document Woerden Vitale Binnenstad 2030 

Woerden, 31 januari 2022. 

Geachte Raadsleden en leden van het kernteam Woerden Vitale Binnenstad 2030. 

Bij deze wil de Fietsersbond afdeling Woerden reageren op bovengenoemd document. 

Volgens de Fietsersbond afdeling Woerden is het document een eenzijdige inkleuring van hoe de 

binnenstad er uit dient te zien. Voor een Vitale Binnenstad is de bereikbaarheid van  de binnenstad 

voor met name langzaam verkeer – te voet en per fiets-  van cruciaal belang. Wij vinden daarvan maar 

bar weinig terug in deze nota. We noemen een paar zaken…:  

Routes en Rode Loper 

Routes naar de Binnenstad worden als Rode Loper omschreven en op de kaart aangeduid, doch niet 

uit alle richtingen: vanuit Woerden West begint de Rode Loper bijvoorbeeld pas halverwege de 

Kruittorenweg. Vanuit de Vogelbuurt wordt de Rode Loper helemaal niet uitgelegd. 

Rode Loper en verkeersfunctie 

Behalve dat deze Rode Loper “een welkome en aantrekkelijke uitstraling van het winkelgebied” moet 

vormen, missen wij de verkeersfunctie van de  Rode Lopers. Zouden dit niet de aantrekkelijke en 

veilige aan- en afvoerroutes moeten zijn voor de bezoekers die met name per fiets naar de Binnenstad 

komen? En dat zij deze straten / wegen ook als zodanig moeten worden vormgegeven en ingericht? 

Rijnstraat 

Deze wordt gedacht als “De Huiskamer” van de stad. Dat is mooi omschreven, maar deze straat is de 

belangrijkste slagader vóór fietsend Woerden dóór Woerden en is tevens essentieel om een bezoek 

aan de Binnenstad te brengen, om te winkelen, boodschappen te doen of met een ander doel te 
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verblijven. Het is een belangrijke west-oost verbinding binnen Woerden voor fietsers. Dit leeft op 

gespannen voet met de idee van ‘huiskamer’. Woerden is een boodschappenstad, in mindere mate 

een winkelstad. Dat vraagt, om bruisend en levendig te blijven, een fijnmazig net van fietsroutes en 

bereikbaarheid, geen grootschalige voetgangersgebieden die tijdens weekdagen of buiten de zomer, 

alleen maar barrières vormen voor bezoekers die op de fiets komen. Voor de goede orde: de inhoud 

van dit Rapport lijkt geschreven voor een klimaat waar 365 dagen per jaar volop de zon schijnt en 

iedereen elke dag vrije tijd heeft. Helaas is de werkelijkheid anders. 

Samengevat 

Als Fietsersbond afdeling Woerden vinden we het document te veel gericht op vastgoed en de functie 

daarvan en volstrekt onvoldoende gericht op het gebruik van de binnenstad door de Woerdenaar en 

de belangrijke plaats die de voetganger en fietser hierin moeten hebben. Wij vragen u dit te herstellen 

of er voor te waken dat dit wordt hersteld. 

Namens de Fietsersbond afdeling Woerden 

[naam] (contactgegevens zie onder), 

[naam] (06 -[nummer], bikebook@yahoo.com) 
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