
 

Motie verbeteren veiligheid fietsroutes schoolkinderen 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018 bij de 

behandeling van de Programmabegroting 2019-2022,  

 

gehoord de beraadslaging; 

 

Constaterende dat: 

 Er in 2019 een fietsplan wordt opgesteld als onderdeel van een 

verkeersmaatregelenplan; 

 Het college prioriteit wil geven aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om 

het centrum en op de werk- en schoolroutes). 

 

Overwegende dat: 

 De Haanwijk en de Harmelerwaard in Harmelen fietsroutes voor veel middelbare 

scholieren zijn en dat deze wegen ook gebruikt worden als een net iets snellere auto- 

of sluiproute; 

 De Haanwijk smal is en gezamenlijk gebruik door fietsers en auto’s gevaarlijke 

situaties kunnen opleveren;  

 De Harmelerwaard ook wordt gebruikt voor ontsluiting van het kassengebied. 

 

Verzoekt het college om: 

1. Bij de uitwerking van de verkeersvisie te onderzoeken hoe het autoverkeer binnen 

Harmelen beter verspreid kan worden om de veiligheid van de fietsroutes voor de 

schoolgaande kinderen te verbeteren. 

2. Bij het opstellen van een fietsplan te onderzoeken in welke mate de Haanwijk autovrij 

gemaakt kan worden op die tijden die aansluiten bij de aankmst en vertrektijden van 

de scholen (met uitzondering van aanwonenden, net zoals de Breeveld); 

3. Te onderzoeken in welke mate de Groenendaal opengesteld kan worden voor 

autoverkeer om aan te sluiten op de randweg of om een aansluiting van de Oude 

Kerkweg op de randweg te realiseren. 

4. Te onderzoeken of na de realisatie van de brug bij de Harmelerwaard om het 

kassengebied te ontsluiten, de Harmelerwaard zelf kan worden aangepast waarbij de 

auto te gast is (net zoals de Zandweg in de Meern). 

5. De gevraagde onderzoeken in het kader van het fietsplan parallel te laten lopen aan 

de uitwerking van de verkeersvisie. 

 

En gaat over de orde van de dag. 
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