
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen

Van 
college van burgemeester en wethouders 

Vergadering van 
27 september 2022 

Kenmerk 
Z/22/051345 / D/22/074324 

Portefeuillehouder 
Arjan Noorthoek 

Portefeuille 
Verkeer en Vervoer 

Opsteller 
Everts, Fleur 

Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie - Kan het nog veiliger op de Beneluxlaan? 

Beantwoording van de vragen 
1. Zijn er bij het college meldingen binnengekomen over de verkeersveiligheid op de Beneluxlaan? Zo ja, hoeveel
en van welke aard?
Er zijn bij zowel het college als het projectteam geen meldingen binnengekomen over de verkeersveiligheid op de
Beneluxlaan.

2. Is het college bekend met bovengenoemde aandachtspunten op de Beneluxlaan? Zo ja, is het college bereid
om een bord en/of bochtschilden te plaatsen ten behoeve van de verkeersveiligheid?
In overleg met onze afdeling verkeer zijn er inmiddels bochtschilden geplaatst in de bocht aan de westzijde. We plaatsen
ook bochtschilden bij de bocht aan de oostzijde. Naar verwachting gebeurt dit vóór eind september 2022.

3. Heeft de Beneluxlaan al enig effect op de verkeersdrukte op de Steinhagenseweg?
De gemeente wil de nieuwe wijk Snellerpoort betrekken bij Snel & Polanen en zorgen voor een verbeterde leefbaarheid in
het gebied. Daarom wordt de Steinhagenseweg deels heringericht als parkzone en deels als toegang tot de wijk en het
winkelcentrum. Doordat de nieuwe Beneluxlaan is aangelegd naast het spoor is de nieuwe wijk Snellerpoort straks goed
bereikbaar, zonder dat er een doorgaande weg door de wijk loopt. De aanleg van de Beneluxlaan is bewust uitgevoerd
voordat de Steinhagenseweg op 5 september werd afgesloten. Zo kan doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden aan
en rondom de Steinhagenseweg gebruikmaken van de Beneluxlaan.

Bijlagen 



1 van 1 

Schriftelijke vragen - Kan het nog veiliger op de Beneluxlaan? 

Inleiding 

Op zaterdag 6 augustus is de nieuwe Beneluxlaan officieel geopend. De nieuwe weg die langs het 

spoor en de nieuw beoogde woonwijk Snel & Polanen ligt, heeft onder andere als doel de nieuw 

beoogde wijk straks goed bereikbaar te maken en draagt bij aan de leefbaarheid in het gebied. De 

nieuwe Beneluxlaan wordt al goed gebruikt en voldoet ongetwijfeld aan de richtlijnen. De ervaringen 

van de nieuwe Beneluxlaan brengt wel een aantal aandachtspunten met zich mee. Er is geen 

aanduiding bij het naderen van de bochten en er zijn geen bochtschilden. Overdag is het nog vrij 

overzichtelijk. In de avond is dit niet het geval. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties (slecht zicht) en 

ongevallen.  

Vragen aan het college: 

1. Zijn er bij het college meldingen binnengekomen over de verkeersveiligheid op de

Beneluxlaan? Zo ja, hoeveel en van welke aard?

2. Is het college bekend met bovengenoemde aandachtspunten op de Beneluxlaan? Zo ja, is het

college bereid om een bord en/of bochtschilden te plaatsen ten behoeve van de

verkeersveiligheid?

3. Heeft de Beneluxlaan al enig effect op de verkeersdrukte op de Steinhagenseweg?
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