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Inleiding
In de raadscommissie van 07 januari 2020 is het “Raadscommissievoorstel wensen en 
bedenkingen fietsverbinding oost-west” besproken. In dit raadscommissievoorstel waren de 
door het college voorgenomen voorkeursroute en verkeersmaatregelen omschreven. De raad 
heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt wensen en bedenkingen naar aanleiding van deze 
verkeersbesluiten kenbaar maken. Dit collegevoorstel gaat in op het betrekken van deze 
wensen en bedenkingen bij het vaststellen van de verkeersbesluiten (onder het kopje 
argumenten).

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het Raadscommissievoorstel wensen en bedenkingen fietsverbinding 
oost-west in combinatie met de antwoorden op de wensen en bedenkingen?

Beoogd resultaat (wat)
 Het formaliseren van de fietsverbinding oost-west. 

Kader
 Wensen en bedenkingen raadscommissievoorstel 07 januari 2020
 Wegenverkeerswet 1994 (WVW)
 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)
 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Argumenten
De wensen en bedenkingen en de verwerking daarvan in de definitieve voorkeursroute en 
verkeersmaatregelen worden in onderstaande tabel omschreven. 

Wens / bedenking Benoemd door Omschrijving verwerking in definitieve 
verkeersbesluiten

Fietsroute voorrang te 
geven op de zijwegen

GBW, Pvda/GL Bij het verkeersontwerp is gekeken naar de 
mogelijkheid om de fietsroute in de voorrang uit te 
voeren. Het nadeel hiervan is dat de snelheid van het 
gemotoriseerde verkeer hierdoor omhoog gaat en de 
oplettendheid van bestuurders omlaag. Deze hebben 
immers voorrang. Deze twee punten hebben ervoor 
gezorgd dat gekozen is de fietsroute niet in de 
voorrang uit te voeren. De verkeersveiligheid voor 
fietsers wordt hierdoor verbeterd. De oplettendheid 
van de bestuurders gaat hierdoor omhoog en de 
snelheid omlaag.

Bedenking bij het 
aanpassen breedte 
fietspad t.h.v. bassischool 
De Wartburg. 

GBW Fietspad wordt niet aangepast, reden voor noodzaak 
ontbreekt en verbreding gaat ten koste van 
beschikbare breedte trottoir. 

Fietspad uitvoeren in rood 
asfalt/kleur over de 
gehele lengte van de 
route.

Oversteek naar het 
fietspad toe bij de van 
Limburg van Stirumlaan

GBW Op de wegvakken met nummers 3,5,9,12 en 20 is het 
voorstel om fietssuggestie stroken aan te brengen. 
Door de breedte van de fietsstroken in combinatie 
met de beschikbare breedte van de rijbaan is het niet 
mogelijk om deze fietsstroken in rood asfalt uit te 
voeren. Deze stroken hebben namelijk een breedte 
van 1,50 meter. Deze afmetingen passen bij een 
fietssuggestiestrook. Qua duidelijkheid en het volgen 
van richtlijnen is het wenselijk om deze niet uit te 
voeren in rood asfalt. 

De fietsstroken geven de fietsers een specifieke 
plaats op de rijbaan wat de verkeersveiligheid ten 
goede komt. Op de wegvakken 3,5,9 en 12 zal er op 
de fietssuggestiestroken een parkeerverbod worden 
ingesteld, zodoende kunnen de fietsers ongehinderd 
gebruik maken van de fietssuggestiestroken. Op 
wegvak 20 is er echter beperkt ruimte aanwezig om 
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een parkeerverbod in te stellen op de 
fietssuggestiestroken. Er is onderzocht naar de  
mogelijkheid om een fietsstraat aan te leggen. Echter 
dit is niet mogelijk gebleken om te realiseren volgens 
de geldende richtlijnen.  

Door middel van een parkeeronderzoek gaat 
onderzocht worden of het mogelijk is om aan een 
zijde van de rijbaan van wegvak 20 een 
parkeerverbod in te stellen. Bewoners zullen dan 
elders of op eigen terrein dienen te parkeren. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat hierdoor de 
parkeerdruk stijgt en dat het wenselijk is dat dit in 
verhouding dient te zijn met de omliggende straten. 
Dit zal mee worden genomen in het onderzoek.  

Door de aanwezigheid van de fietsstroken worden 
verkeersdeelnemers geattendeerd op de mogelijke 
aanwezigheid van fietsers. Ook worden bewoners 
meer geneigd om te parkeren op eigen terrein, 
indien dit mogelijk is.  

Door middel van belijning zonder rood asfalt/kleur is 
het mogelijk om eenheid en daarmee duidelijkheid in 
de gehele route te creëren.    

De oversteek bij de van Limburg van Stirumlaan, 
wordt uitgevoerd met markering en zodoende wordt 
de nadruk gelegd op overstekende fietsers.        

Fietsoversteek N226 GBW, VVD, Pvda/
GL, CDA,CU

De fietsoversteek betreft een provinciale weg (N226) 
en is zodoende niet in beheer en onderhoud van de 
gemeente Woudenberg. De gemeente gaat in 
overleg met de provincie met het verzoek om de 
oversteek te bekijken en eventueel maatregelen te 
treffen. 

Paaltjes op fietspaden GBW Paaltjes op fietspaden zijn helaas noodzakelijk 
aangezien het risico van oneigenlijk gebruik door 
gemotoriseerd verkeer groot wordt geacht. Wel is het 
uitgangspunt zo min mogelijk obstakels op 
fietspaden te plaatsen. Waar al paaltjes staan wordt 
gekeken of deze voldoende opvallen en wordt er 
gebruik gemaakt van inleidende ribbelmarkering 
voor en na een paaltje. 

Rijbaan tussen Laan 
1940-45 en het fietspad 
bij de Wartburgschool

Klinkerstroken in het 
Groene Woud te 
vervangen door 
asfaltstroken of alleen 
een rij witte stenen.

GBW Deze weggedeelten zijn aangelegd met de nadruk op 
het verblijfskarakter en zijn zodoende al ingericht 
volgens het Duurzaam Veilig principe. Daarnaast 
geeft de beschikbare ruimte op zowel de rijbaan 
alsmede naast de rijbaan geen mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Zoals 
aangegeven in het raadscommissievoorstel. 

De klinkerstroken worden, zoals hierboven 
beschreven, niet uitgevoerd. 

Daarnaast is het fietspad langs de Wartburgschool 
voldoende duidelijk aanwezig voor fietsers, komende 
vanaf Laan 1940-1945. Dit omdat het fietspad in het 
gezichtsveld ligt van de weggebruikers. 

Communicatie/
participatie omgeving 

GBW, CDA Bewoners langs de route worden geïnformeerd over 
de desbetreffende verkeersmaatregelen. Omdat het 
specifiek gaat over fietsmaatregelen is het niet 
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efficiënt om een participatie traject te starten. Het is 
een normaal maatschappelijk ontwikkeling dat de 
verkeerssituatie veranderd.  

Bocht Nico Bergsteijweg-
Laan 1940-1945 

VVD Wordt meegenomen in het project herinrichting Nico 
Bergsteijnweg. 

Optie Populierenlaan 
langs manage en brug 
naar Magnoliasingel

VVD Deze route is bekeken maar ligt te ver van de 
centrale route. Fietsers kiezen de meest directe 
route, en deze route wijkt daarvan te veel af. 

Vrijliggend fietspad Pvda/GL,SGP Een vrijliggend fietspad langs de JFK laan en Nico 
Bergsteijnweg is als optie overwogen. Echter deze is 
niet wenselijk om te realiseren gelet op de 
verkeersveiligheid langs deze weg. Een vrijliggend 
fietspad zorgt voor een schijnveiligheid omdat 
fietsers in twee richtingen rijden. Dit ligt buiten het 
verwachtingspatroon van automobilisten. Daarnaast 
zullen fietsers twee keer de rijbaan dienen te moeten 
oversteken(indien de afstand van een woonblok 
gefietst wordt) dit is een risico verhogende activiteit. 
Door middel van fietsstroken hoeven fietsers niet 
twee keer over te steken. Daarnaast is de kans klein 
dat fietsers twee keer gaan oversteken. Dit omdat 
fietsers meestal de meest directe route fietsen. 
Tevens heeft het een negatieve invloed op de 
aanwezigheid van het groen.  

Locaties gelegen vanaf 
fietsroute. 

Pvda/GL Deze locaties liggen vanaf de route en vallen buiten 
de scope van dit project. De verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid bij schoolomgevingen heeft de 
blijvende aandacht van de gemeente. Dit komt tot 
uiting in verkeerseducatie en handhaving door de 
Boa. 

Blijvende aandacht voor 
bestaande regionale 
fietsroutes 

Pvda/GL Er zal blijvende aandacht worden besteed aan de 
regionale routes. O.a. door middel van het project 
herinrichting kruispunt Europaweg-Stationsweg West. 

Seperaat uitwerken Nico 
Bergsteijnweg en 
fietsverbinding oost-west 

CDA De projecten Nico Bergsteijnweg en fietsverbinding 
oost-west zijn losgekoppeld, aangezien het twee 
verschillende projecten zijn met aparte budgetten en 
verschillende scopes. De fietsverbinding heeft alleen 
betrekking op de fietsvoorzieningen en de Nico 
Bergsteijnweg betreft een gehele herinrichting van 
de weg. Vaststelling fietsroute oost-west 
fietsverbinding is wel bepalend voor de wijze van 
herinrichting van de Nico Bergsteijnweg.

Automobilisten 
ontmoedigen gebruik 
voorkeursvariant 
fietsroute 

SGP Door de huidige inrichting van een 30 km/u zone 
(drempels, gelijkwaardige voorrangsregelingen) 
wordt autoverkeer ontmoedigd om gebruik te maken 
van onderhavige route. 

Duurzaamheid en Inclusie
Door uitvoering te geven aan dit collegevoorstel zal duurzame mobiliteit worden gestimuleerd, 
en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. 

Beoogd resultaat (hoe)
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Door het vaststellen van onderhavige collegevoorstel wordt uitvoering gegeven aan het 
raadscommissie voorstel met kenmerk 236501 

Financiële consequenties
Kosten zijn conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering
Na ter kennisgeving van de antwoorden op de wensen en bedenkingen aan de raadscommissie 
wordt ingezet met communicatie voor de omgeving en op de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Conclusie
Het is wenselijk om in te stemmen met onderhavige collegevoorstel. 

Communicatie
 Na ondertekening zal een persbericht opgesteld worden. 

Bijlage(n)
- Raadscommissievoorstel d.d. 7 januari 2020 met kenmerk 236501 
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