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Inleiding: 

Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad besloten om middelen vrij te voor het oplossen van een aantal 
verkeerskundige knelpunten aan de westzijde van Woerden. Deze maatregelen staan ook wel bekend als 
het project Woerden-West en bevat de volgende 5 maatregelen; 
1. Reconstructie Hoge Rijndijk - Boerendijk 
2. Maatregelen om Boerendijk minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer 
3. Aanpassing kruising Boerendijk - Chrysantstraat 
4. Aanpassing kruising Hollandbaan - Waardsebaan 
5. Geluidwerende maatregelen 

Voor de verdere uitwerking van dit deze maatregelen is een projectplan opgesteld dat is vastgesteld door 
het college. In deze Raadsinformatie zijn de belangrijkste punten uit dat projectplan opgenomen. 

Kernboodschap: 

Het project wordt opgedeeld op in 2 deelprojecten; 
1. Aanpassing Holland - Waardsebaan; dit deelproject staat redelijk op zichzelf en de opgave hiervoor is 
voldoende duidelijk. In het voorjaar van 2016 wordt gestart met de uitwerking van een ontwerp, waarna de 
aanpassingen aan de kruising in de 2e helft van 2016 kunnen aanvangen. 

2. Omgeving Boerendijk - Hoge Rijndijk'; binnen dit project vallen de 4 overige maatregelen. Deze zijn 
inhoudelijk allemaal nauw verbonden met elkaar. Een aanvullend verkeerskundig onderzoek is hiervoor 
noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in het oplossend vermogen van de verschillende maatregelen. 
Voor de uitwerking van de maatregelen in dit deelgebied wordt daarnaast ook gewerkt met een 
klankbordgroep. Deze groep van omwonenden en belangenorganisaties krijgt de mogelijkheid in 3-4 
sessies actief mee te denken over het ontwerp en uitwerking van de maatregelen. 

Om overlast voor omwonenden in de uitvoeringsfase te voorkomen wordt verder nu ook al gekeken waar 
mogelijkheden liggen om werk met werk te maken of projecten af te stemmen in uitvoeringsperiode. 
Daarnaast draagt werk met werk maken ook bij aan het doelmatig en efficiënt inzetten van middelen. 
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Vervolg: 

Op maandag 14 maart is een algemene bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze avond wordt 
met name het proces beschreven voor de komende maanden. Inhoudelijke discussies vinden dan nog niet 
plaats. Tevens kan me zich deze avond opgeven voor de klankbordgroep. De kruising Hollandbaan -
Waardsebaan wordt dit voorjaar verder uitgewerkt. Uitvoering kan dan in de 2e helft van 2016 beginnen. De 
planvorming rondom de Boerendijk heeft naar verwachting langer nodig en zal eind 2016 gereed. De 
ontwerpen worden dan voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna uitvoering dan medio 2017 zal kunnen 
beginnen. 
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