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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Theo Peters 
van de Fractie van Inwonersbelangen 

over output van de bewonersbijeenkomsten over de verkeersproblematiek Woerden west 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Wat waren, per bijeenkomst, de reacties van de bewoners op de door het college voorgelegde 
oplossingen? 

Antwoord 
De raad ontvangt op of rond 29 april een integraal raadsvoorstel, waarbij een bijlage behoort met de 
verslagen van de bewonersavonden. Graag verwijzen wij daarnaar. 

Vraag 2. 

Welke inzichten hebben de bewonersreacties de gemeente opgeleverd? 

Antwoord 
Wij hebben ons beraden op de ontvangen reacties en mede op basis daarvan het raadsvoorstel voorbereid 
waarnaar wij in het antwoord op de vorige vraag verwezen. Ook voor het antwoord op deze vraag verwijzen 
wij daarom naar het raadsvoorstel. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.006670 

De burgemeester e locosecretaris 

K 
V 
VR. Griessler 
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Onderwerp: 

Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
woensdag 1 april 2015 14:31 
Stadhuis; raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
IConcernzaken 
schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van Inwonersbelangen inzake output 
inwonersbijeenkomsten verkeersproblematiek Woerden West 
inwonersbelangen inzake output inwonersbijeenkomsten verkeer woerden west.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand tref t u aan een schriftelijke vragenserie ex art. 40 RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake output 
inwonersbijeenkomsten verkeersproblematiek Woerden West. Het college dient conform RvO de beantwoording 
binnen een termijn van 30 dagen, te weten vóór 1 mei, aan de raad te zenden. 

Met vriendeli jke groet, A 4 i n n MM; 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
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Inwonersbelangen 
U a t uw stem horen! 

ands 
1993 

Woerden, 31 maart 2015 

Betreft artikel 40 vragen 

Geacht college, 

Onlangs heeft de gemeente inwonersbijeenkomsten gehouden over de verkeersproblematiek in Woerden 
noord/west. 
Op die avonden konden inwoners reageren op de door het college voorgelegde oplossingsvarianten. 
Daarvan is goed gebruik gemaakt door de inwoners. 
Middels een ABC systeem konden de inwoners zich uiten over A. de brugvariant, B. de renovatie variant en C. 
hun eigen inbreng middels een prikbord. 
Naar aan leiding van deze bijeenkomsten heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 

Wat waren, per bijeenkomst, de reacties van de bewoners op de door het college voorgestelde 
oplossingen? 
Welke inzichten hebben de bewonersreacties de gemeente opgeleverd? 

Tevens verzoekt Inwonersbelangen het college de inbreng van de bewoners met de raad te delen. 

Andere vragen van Inwonersbelangen m.b.t. het onderwerp verkeerssituatie Woerden noord en west 
volgen nog. 

Met groet; 

Theo Peters 
namens de fractie Inwonersbelangen 


