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Onderwerp:  

Reactie op de aanbevelingen uit hoofdstuk 9 van het rapport van de Fietsersbond “aanbevelingen voor 
Woerden, een fietsgemeente in wording” van 2014  

 

Kennisnemen van: 

 

De reactie op de aanbevelingen  

Inleiding: 

De gemeente Woerden heeft zich in 2013 aangemeld voor de verkiezing van Fietsstad 2014, een titel die 
de Fietsersbond uitreikt aan een gemeente die de positie van de fiets(ers) serieus neemt en daartoe zowel 
concrete resultaten kan overleggen als ook op beleidsniveau de zaken goed op orde heeft. Helaas is 
Woerden niet genomineerd voor de laatste ronde van de verkiezing. 
 
Met de Fietsstadverkiezing hoopt de Fietsersbond enerzijds dat gemeenten worden gestimuleerd om (nog) 
beter fietsbeleid te voeren, anderzijds dat gemeenten van elkaar kunnen leren. Om die reden heeft de 
gemeente Woerden van de Fietsersbond een QuickScan rapport ontvangen met daarin aanbevelingen voor 
verbeteringen aan de hand van goede voorbeelden uit andere (deelnemende) gemeenten.  
 
Dit QuickScan rapport is afkomstig van het onderzoeksteam van het landelijk bureau van de Fietsersbond 
(en dus niet van de lokale Fietsersbond-afdeling). De Fietsersbond heeft geadviseerd om het rapport in 
ieder geval in het overleg tussen de lokale Fietsersbond-afdeling en de gemeente te bespreken. 

 

Kernboodschap: 

Vele aanbevelingen van de fietsersbond betreffen voor de gemeente Woerden een al bestaande aanpak. 
De overige aanbevelingen zullen worden betrokken bij het fietsbeleid voor de periode 2015-2017. 

 

Vervolg: 

Graag maakt ons college van deze gelegenheid gebruik om u een doorkijkje te geven over de wijze waarop 
het fietsbeleid 2015-2017 vorm moet krijgen. 
 
Voor het Woerdense fietsbeleid 2015-2017, onderdeel uit het op te stellen document ‘Verkeersplannen 

coalitieperiode 2014 – 2017’(actualiseren fietsstructuurkaart), is Gijsbert Valstar gevraagd om op hooflijnen 



een wensbeeld voor de fietser in Woerden op te stellen. Voor deze aanpak is gekozen omdat Gijsbert 
Valstar als inwoner van Woerden meerdere decennia een zeer betrokken belangenbehartiger voor de 
Woerdense fietser is en mogelijk vanuit een andere invalshoek gewenste ontwikkelingen voor de fietser in 
Woerden in beeld kan brengen.  
Dat wensbeeld zal samen met de aanbevelingen van de Fietsersbond als basisdocument voor het 
fietsbeleid voor de komende jaren worden gebruik. Bij dat beleid zullen ook de fietsrapportages van D66 en 
CU/SGP betrokken worden. 
 
Ten aanzien van dit fietsbeleid wordt tot slot opgemerkt dat niet het streven naar fietsstad 2016, maar de 
focus op kwaliteit voor de fiets centraal moet staan.  

 

Bijlagen: 

Geen 
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