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Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake een 
moderne ontwikkeling van Snellerpoort. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 
dagen te beantwoorden, te weten vóór 27 oktober 2016. 

Met vriendelijke groet, 

Onno Vliegenthart | plv. griffier f raadsadviseur | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 



D66 
Woerden, 27 september 2016 
Betreft: artikel 40-vragen moderne ontwikkeling Snellerpoort 

Geacht college, 

Onlangs werd bekend dat u van plan bent om de ontwikkeling van Snellerpoort nu echt op te pakken. 
De fractie van D66 juicht deze ontwikkeling toe, omdat Snellerpoort al veel te lang braak heeft 
gelegen. De D66-fractie is dus positief over deze ontwikkeling. D66 merkt daarbij op dat Snellerpoort 
bij uitstek geschikt is voor moderne, duurzame stedelijke ontwikkeling, en dat het college dat juist 
ook hier zou moeten nastreven. De D66-fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1) De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Snellerpoort in 2010 vastgesteld. De 
planvorming is dus al zeker ca. 8 jaar geleden. Een bestemmingsplan heeft een doorlooptijd 
van 10 jaar. Is het college bereid om aan de raad een analyse te doen toekomen van de 
houdbaarheid van het huidige bestemmingsplan Snellerpoort, c.q. de onderliggende 
planologische opzet? 

2) Een van de ontwikkelingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, is dat steeds 
vaker voor duurzame stedelijke ontwikkeling wordt gekozen. Voorbeelden hiervan zijn op 
vele plaatsen in Nederland en in de provincie Utrecht te vinden. Is het college het met de 
fractie van D66 eens dat ook Snellerpoort op deze manier ontwikkeld zou moeten worden? 
Zo ja, op welke wijze denkt het college daar dan invulling aan te geven? 

3) Op dit moment buigt de raad zich over een voorstel van het college voor een verkeersvisie. 
Daarbij wordt met name ook de Steinhagenseweg als probleem benoemd. Op welke wijze 
stuurt het college bij de ontwikkeling van Snellerpoort aan op het beperken van de invloed 
ervan op de verkeersafwikkeling op de Steinhagenseweg? 

Wij verzoeken u om elk van antwoorden op de vragen te voorzien van een adequate toelichting. 

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie D66 Woerden 

Heerd Jan Hoogeveen 
fractievoorzitter 


