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Inleiding 
Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp Centrumplan. 
Een aantal ontwerpkeuzes in het definitief ontwerp Centrumplan leiden tot een gebod of 
verbod voor verkeer. Deze zaken moeten geformaliseerd worden door middel van 
verkeersbesluiten. 
In de raadscommissie van 7 december 2016 is het "Raadscommissievoorstel wensen en 
bedenkingen verkeersbesluiten Centrumplan" besproken. In dit raadscommissievoorstel waren 
de door het college voorgenomen verkeersbesluiten 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 bijgevoegde verkeersbesluiten? 

Beoogd resultaat (wat ) 

Het formaliseren van de nieuwe verkeerssituatie in het kader van het Centrumplan. 

Kader 
• Raadsbesluit 17 maart 2016, vaststelling definitief ontwerp Centrumplan 
• Amendement éénrichtingsverkeer in noordelijke richting op de Prins Bernhardstraat 
• Motie nader onderzoek verkeerscirculatie parkeerterrein Kostverloren 
• Wensen en bedenkingen raadscommissie 7 december 2016 
• 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 verkeersbesluiten 
worden in onderstaande tabel omschreven. Voor specifieke argumenten per verkeersbesluit 
wordt verwezen naar de verkeersbesluiten zelf en het raadscommissievoorstel van 7 december 
2016. 
Wens / bedenking Benoemd 

door 
Omschrijving verwerking in definitieve 
verkeersbesluiten 

Voorkeur voor volledig 
éénrichtingsverkeer op 
Kostverloren 

GBW, 
CDA, CU, 
PvdA 

Tijdens de raadscommissie is zowel door de inspreker  
als door vier raadsfracties de wens voor volledig  
éénrichtingsverkeer op Kostverloren benoemd (conform  
motie 17 maart 2016). Hieruit blijkt dat er veel  
draagvlak is voor volledig éénrichtingsverkeer. In het  
raadscommissievoorstel is een andere circulatie  
omschreven die verkeerskundig nog steeds de voorkeur  
heeft. De argumenten daarvoor veranderen niet. Beide  
verkeerscirculaties zijn echter zonder zwaarwegende  
risico's op het gebied van verkeersveiligheid te  
realiseren. Daarom is verkeersbesluit nr 7  
"éénrichtingsverkeer Kostverloren", aangepast tot de  
situatie met volledig éénrichtingsverkeer. Dit geeft  
invullingen aan de wensen en bedenkingen. Gezien de in  
het raadscommissievoorstel genoemde argumenten  
wordt wel voorgesteld dit verkeersbesluit na twee  
maanden te evalueren op basis van de praktijksituatie. 

Wens voor evaluatie van 
de verkeersbesluiten na 
1 jaar, inclusief 
openstelling Prins 

SGP Bij het vaststellen van het ontwerp Centrumplan is al  
toegezegd de nieuwe verkeerssituatie na 1 jaar te  
evalueren. De volledige nieuwe verkeerssituatie wordt 1  
jaar na gereedkomen van het Centrumplan geëvalueerd. 
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Bernhardstraat Ook de openstelling van de Prins Bernhardstraat zal 
onderdeel van de evaluatie zijn. 

Route voor winkelwagens 
over Kostverloren 

CDA Een route voor winkelwagens is een sympathiek idee 
maar in de praktijk niet haalbaar en handhaafbaar. 
Voetgangers zullen in de praktijk kiezen voor de kortste 
/ meest verkeersluwe /meest comfortabele route van en 
naar het voertuig. Dit is afhankelijk van persoonlijke 
voorkeur op dat specifieke moment. Een route voor 
winkelwagens wordt niet aangelegd. 

Lager rijsnelheid op 
Kostverloren 

PvdA Parkeerterrein Kostverloren was voor het Centrumplan 
onderdeel van de 30 km zone. In theorie is door het 
aanwijzen van een woonerf het formaliseren van een 
"stapvoetse" snelheid mogelijk. Het parkeerterrein moet 
dan wel conform de kenmerken van een woonerf 
aangelegd worden. De kenmerken van een woonerf zijn 
niet inpasbaar binnen het vastgestelde ontwerp voor 
Kostverloren. Daarnaast blijkt nu ook in de praktijk 
(tijdelijke parkeersituatie) dat verkeer de snelheid 
aanpast aan het feit dat Kostverloren een parkeerterrein 
is. Ook op vergelijkbare parkeerterreinen in centra van 
andere plaatsen is geen sprake van 
snelheidsproblematiek. Er is onvoldoende reden om 
middels een verkeersbesluit een woonerf aan te wijzen. 

Duurzaamheid 
De verkeersbesluiten voorzien, in aansluiting op het definitief ontwerp Centrumplan in een 
sterke verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor fietsers en voetgangers, bij 
uitstek duurzame vervoerswijzen. 

Draagvlak 
Voorafgaand aan de vaststelling van het definitief ontwerp Centrumplan zijn belanghebbenden 
geïnformeerd over de plannen en hebben zij de mogelijkheid gekregen om te reageren op de 
plannen. Deze reacties zijn opgenomen in de reactienota en zijn betrokken in het proces naar 
het definitief ontwerp Centrumplan. Een deel van deze reacties gingen in op de 
verkeersbesluiten die nu voorliggen. Waar mogelijk zijn de wensen uit deze reacties (al dan 
niet deels) verwerkt in de nu voorliggende verkeersbesluiten. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Door het vaststellen van bijgevoegde verkeersbesluiten wordt de toekomstige verkeerssituatie 
n.a.v. het Centrumplan geformaliseerd. 

Financiële consequenties 
De bebording wordt ingekocht via het raamcontract voor de inkoop van bebording. De kosten 
worden gedekt uit het krediet voor de realisatie van het Centrumplan. 

Aanpak/uitvoering 
Na besluitvorming door het college worden de verkeersbesluiten gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Daarnaast wordt de publicatie kenbaar 
gemaakt in de Woudenberger. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum 
van de bekendmaking. 

Communicatie 
De publicatie van de verkeersbesluiten in de Staatscourant wordt kenbaar gemaakt in de 
Woudenberger. 
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Bijlage(n) 
Raadscommissievoorstel wensen en bedenkingen verkeersbesluiten Centrumplan d.d. 6 
December 2016 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 1 Invalideparkeerplaatsen 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 2 Voorrangssituatie Nieuwe Poort Dorpsstraat 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 3 éénrichtingsverkeer Dorpsstraat 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 4 Laad en losplaatsen 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 5 fietspad Dorpsstraat 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 6 éénrichtingsverkeer Pr Bernhardstraat 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 éénrichtingsverkeer Kostverloren 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 8 blauwe zone 
Tekening bij verkeersbesluiten: Verkeersbesluiten centrumplan instellen 
verkeersbesluitplichtige bebording 
Tekening bij verkeersbesluiten: Verkeersbesluiten centrumplan opheffen 
verkeersbesluitplichtige bebording 
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Gemeente 
Woudenberg 

VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 1 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 

• Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
• dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 

met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 

• dat in verband met de herinrichting van parkeerterrein Kostverloren en de Dorpsstraat de 
daar aanwezige invalideparkeerplaatsen vervallen; 
dat het in het kader van de toegankelijkheid voor minder validen van groot belang is de 
invalideparkeerplaatsen op strategische locaties, op korte afstand van veelgebruikte 
bestemmingen in het centrum terug te brengen; 
dat in de Dorpsstraat ter hoogte van Dorpsstraat nr. 24 (zuidelijke zijde) één 
invalideparkeerplaats ligt; 

• dat op korte afstand van de supermarkten Aldi en Albert Heijn twee 
invalideparkeerplaatsen liggen; 

• dat aan de Dorpsstraat alleen parkeervakken aan de noordelijke zijde van de rijbaan 
worden gerealiseerd en dat aan de overzijde van de huidige invalideparkeerplaats ruimte 
is voor een strategisch gelegen invalideparkeerplaats; 

• dat middels meldingen vanuit de samenleving meermaals de wens is geuit voor meer 
invalideparkeervakken bij de supermarkten; 
dat door de toename van het totaal aantal parkeervakken op parkeerterrein Kostverloren 
ruimte is voor het terugbrengen van drie invalideparkeervakken in plaats van de huidige 
twee; 

• dat de haaks gelegen parkeervakken op parkeerterrein Kostverloren dicht bij de 
toegangen van de supermarkten liggen en aangesloten zijn op vrije ruimte voor 
voetgangers en dat hier tevens ruimte is voor extra brede vakken; 
dat het beoogde opheffen en weer instellen van invalideparkeerplaatsen het belang van 
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts. 
Dat de Dorpsstraat en parkeerterrein Kostverloren wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 
1 van de Wegenverkeerswet 1994; 

• dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
« De twee invalideparkeerplaatsen op parkeerterrein Kostverloren en de 

invalideparkeerplaats aan de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 24 op te heffen; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Aan de noordelijke zijde van de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 24 een 
invalideparkeerplaats in te stellen door plaatsing van bord E6, conform bijlage I van het 
RVV 1990; 

• Op parkeerterrein Kostverloren drie invalideparkeerplaatsen in te stellen door plaatsing 
van borden E6, conform bijlage I van het RVV 1990; 

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekeningen: 

de op te heffen invalideparkeerplaatsen zijn weergegeven op de tekening "opheffen 
verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen n r . 1 ; 

• de in te stellen invalideparkeerplaatsen zijn weergegeven op de tekening "instellen 
verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen n r . 1 ; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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Gemeente  
Woudenberg 

VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 2 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 21 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat de verkeersstromen op het kruispunt De Nieuwe Poort - Dorpstraat veranderen door 
de aansluiting van parkeerterrein Kostverloren op De Nieuwe Poort, éénrichtingsverkeer in 
westelijke richting op de Dorpsstraat en de aanleg van fietsvoorzieningen langs de 
Dorpsstraat; 
dat door bebouwing, met name aan de noordelijke zijde van het kruispunt De Nieuwe 
Poort - Dorpstraat, het zicht van verkeer op de kruisende verkeersstroom beperkt is; 
dat de Dorpsstraat - Voorstraat is aangewezen als hoogwaardige fietsroute; 
dat het vanuit verkeersveiligheid gezien wenselijk is om verkeer op de nieuwe verbinding 
De Nieuwe Poort - parkeerterrein Kostverloren voorrang te laten verlenen aan verkeer op 
de Dorpsstraat; 
dat verkeer op door het verlenen van voorrang nadrukkelijker ti jd moet nemen om verkeer 
op de Dorpsstraat te zien, wat wenselijk in verband met de ligging van de bebouwing; 
dat door het instellen van een kruispunt met geregelde voorrang, fietsverkeer op de 
hoofdfietsroute Dorpsstraat - Voorstraat comfortabel, veilig en snel het kruispunt De 
Nieuwe Poort - Dorpstraat kan passeren; 
dat het instellen van de omschreven voorrangssituatie, het belang van het verzekeren van 
de veiligheid op de weg dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts. 
Dat de Dorpsstraat en De Nieuwe Poort wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
• Tot het instellen van de verplichting tot het verlenen van voorrang op de kruisende weg 

(Dorpsstraat) op de Nieuwe Poort en de verbinding met parkeerterrein Kostverloren door 
het plaatsen van borden B7, conform bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van 
haaientanden; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Hel bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 
• de in te stellen bebording en markering is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.2; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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Gemeente 
Woudenberg 

VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 3 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat in dit definitief ontwerp is gekozen voor doorgetrokken éénrichtingsverkeer in 
westelijke richting op de Dorpsstraat tussen de Koningin Emmastraat en De Nieuwe Poort; 
dat door het instellen van éénrichtingsverkeer ruimte ontstaat voor veilige en 
hoogwaardige fietsvoorzieningen; 
dat éénrichtingsverkeer mogelijkheden biedt, conform het definitief ontwerp, om de 
Dorpsstraat te vergroenen, meer ruimte voor voetgangers te creëren en parkeren en laden 
en lossen een eenduidige plaats te geven aan de noordelijke zijde van de weg; 
dat deze gecombineerde maatregelen meer rust in het verkeersbeeld op de Dorpsstraat 
creëren wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de weg; 
dat parkeerterrein Kostverloren, ondanks het instellen van éénrichtingsverkeer goed 
bereikbaar blijft door de nieuwe doorgang vanaf De Nieuwe Poort; 
dat hierdoor tegelijkertijd een beter verblijfsklimaat in de Dorpsstraat wordt ontwikkeld en 
dat de parkeervoorzieningen toch snel en direct bereikbaar bli jven; 
dat fietsverkeer wel in twee richtingen van de Dorpsstraat gebruik kan maken door de 
aanleg van een aanliggend fietspad in oostelijke richting; 
dat deze maatregelen aansluiten bij de doelstelling voor een hoogwaardige fietsroute 
Dorpsstraat - Voorstraat; 
dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het in stand houden van de weg 
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het verzekeren van de veiligheid 
op de weg dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts. 
Dat de Dorpsstraat een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 
1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
• Éénrichtingsverkeer in westelijke richting op de Dorpsstraat tussen de Koningin 

Emmastraat en De Nieuwe Poort in te stellen door plaatsing van de borden C2, C3, D5 en 
D7, conform bijlage I van het RVV 1990; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 
• de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.3; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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Gemeente 
Woudenberg 

VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 4 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat in verband met de herinrichting van de Dorpsstraat de laad en losplaats bij de Blokker 
vervalt; 
dat het in het kader van de bedrijfsvoering van de winkels in dit deel van de Dorpsstraat 
van groot belang is de laad en losplaats op een strategische locatie, op korte afstand van 
de bestemmingen, met name de blokker, terug te brengen; 
dat de laad en losplaats bij de Blokker op vrijwel dezelfde locatie als de huidige locatie 
terug gebracht kan worden, gebruik makend van een strook op het trottoir waar geen 
leibomen worden geplant; 
dat overige formele laad en losplaatsen in de Dorpstraat op de huidige locatie in stand 
bli jven; 
dat in de praktijk bij de Albert Heijn voor een laad en losplaats aanwezig is, deze ook als 
dusdanig wordt gebruikt, maar dat deze niet formeel is aangewezen; 
dat het wenselijk is deze laad en losplaats in de nieuwe situatie te formaliseren door het 
aanbrengen van bebording; 
dat het beoogde opheffen en weer instellen van laad en losplaatsen het belang van het in 
stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts. 
Dat de Dorpsstraat en parkeerterrein Kostverloren wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 
1 van de Wegenverkeerswet 1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
De huidige laad en losplaats bij de Blokker aan de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 34 op te 
heffen; 
Een nieuwe laad en losplaats in te stellen bij de Blokker aan de Dorpsstraat ter hoogte van 
nr. 34 en 38 door plaatsing van bord E7, conform bijlage I van het RVV 1990; 
Een laad en losplaats in te stellen bij de Albert Heijn op parkeerterrein Kostverloren door 
plaatsing van bord E7, conform bijlage I van het RVV 1990; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit rnet tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekeningen: 
• de op te heffen bebording is weergegeven op de tekening "opheffen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.4; 
• de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.4; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 5 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 

« Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 

• dat in dit definitief ontwerp is gekozen voor doorgetrokken éénrichtingsverkeer in 
westelijke richting op de Dorpsstraat tussen de Koningin Emmastraat en De Nieuwe Poort; 

• dat door het instellen van éénrichtingsverkeer ruimte ontstaat voor veilige en 
hoogwaardige fietsvoorzieningen; 
dat fietsverkeer wel in twee richtingen van de Dorpsstraat gebruik kan maken door de 
aanleg van een aanliggend fietspad in oostelijke richting, aan de zuidelijke zijde van de 
weg; 
dat deze maatregelen aansluiten bij de doelstelling van een hoogwaardige fietsroute 
Dorpsstraat - Voorstraat; 
dat binnen de bebouwde kom van Woudenberg bromfietsers op de rijbaan rijden en dat 
daarom niet gekozen wordt voor een verplicht (brom)fietspad maar een verplicht fietspad; 

• dat het instellen van een verplicht fietspad aan de zuidelijke zijde van de Dorpsstraat in 
oostelijke richting het belang van het in stand houden van de weg en het waarborgen van 
de bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het instellen van een verplicht fietspad aan de zuidelijke zijde van de Dorpsstraat in 
oostelijke richting het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts, 
' Dat de Dorpsstraat een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 

1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
• Een verplicht fietspad aan de zuidelijke zijde van de Dorpsstraat in oostelijke richting in te 

stellen door plaatsing van de borden G i l en G12, conform bijlage I van het RVV 1990; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendinakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit  
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het  
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de  
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 

de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 
verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.5; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 6 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat de gemeenteraad middels een amendement heeft besloten dat de Prins Bernhardstraat 
tussen parkeerterrein Kostverloren en de Prins Clausstraat open blijft voor gemotoriseerd 
verkeer in één richting van zuid naar noord; 

• dat door het instellen van éénrichtingsverkeer gemotoriseerd verkeer de mogelijkheid 
behoud om parkeerterrein Kostverloren in noordelijke richting te verlaten; 
dat vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij een winkel aan Kostverloren ook gebruik 
kan maken van deze ontsluitingsroute; 

• dat verkeer op deze wijze de mogelijkheid heeft parkeerterrein Kostverloren zowel via De 
Nieuwe Poort als de Prins Bernhardstraat te verlaten; 
dat daardoor de af te leggen afstanden door het dorp worden geminimaliseerd; 
dat het, vanuit het belang van verkeersintensiteiten in de wijk, niet wenselijk is de Prins 
Bernhardstraat tussen parkeerterrein Kostverloren en de Prins Clausstraat open te stellen 
voor verkeer in twee richtingen; 
dat parkeerterrein Kostverloren, ondanks het instellen van éénrichtingsverkeer goed 
bereikbaar blijft door de nieuwe doorgang vanaf De Nieuwe Poort; 

• dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het in stand houden van de weg 
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan dient; 

• dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het verzekeren van de veiligheid 
op de weg dient; 

« dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Overwegende voorts. 
Dat de Prins Bernhardstraat een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
• Éénrichtingsverkeer in noordelijke richting op de Prins Bernhardstraat tussen 

parkeerterrein Kostverloren en de Prins Clausstraat in te stellen door plaatsing van de 
borden C2 en C3, met onderborden "uitgezonderd fietsers en bromfietsers", conform 
bijlage I van het RVV 1990; 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Hel bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 
• de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.6; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 7 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2016; 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat de gemeenteraad tijdens de behandeling van het raadscommissievoorstel wensen en 
bedenkingen verkeersbesluiten Centrumplan de voorkeur heeft uitgesproken voor volledig 
éénrichtingsverkeer op Kostverloren; 
dat het van belang is parkeerterrein Kostverloren optimaal in te richten op het gebied van 
het aantal parkeervakken, een effectieve verkeerscirculatie en verkeersveiligheid; 
dat in het kader van het optimaliseren van het aantal parkeervakken is gekozen voor 
diagonaal gelegen parkeervakken en bijbehorende smalle rijlopers; 
dat door de ligging van de diagonale parkeervakken circa twee derde deel van de 
diagonale parkeervakken bruikbaar vanuit oostelijke richting bereikbaar zi jn; 
dat circa twee derde deel van Woudenberg ten oosten van het parkeerterrein ligt; 
dat door de ligging van de diagonale parkeervakken circa één derde deel van de diagonale 
parkeervakken bruikbaar vanuit westelijke richting bereikbaar zi jn; 
dat circa één derde deel van Woudenberg ten westen van het parkeerterrein ligt; 
dat op de rijlopers met krappe boogstralen en een beperkte breedte éénrichtingsverkeer 
noodzakelijk is; 
dat gezien de verdeling van de diagonale parkeervakken en de toegankelijkheid van deze 
parkeervakken uit oostelijke danwel westelijke richting, éénrichtingsverkeer zoals 
getekend in de bijlage bij dit verkeersbesluit de meest effectieve verkeerscirculatie voor de 
bezoeker van het parkeerterrein biedt; 
dat in verband met de verkeersveiligheid een trottoir wordt aangelegd aan de achterzijde 
van de panden aan de Geeresteinselaan; 
dat op door dit trottoir de daar gelegen uitritten op de rijloper met zowel één als twee 
richtingen veilig kunnen worden gebruikt; 
dat de haaks gelegen parkeervakken in de zuidwesthoek van het parkeerterrein alleen in 
en uit te rijden zijn vanuit de rijloper met één richting waardoor er een rustig 
verkeersbeeld ontstaat op de rijloper in langs het trottoir; 
dat verkeer door deze wijziging in de richting ten opzichte van het definitief ontwerp 
Centrumplan effectief en op een directe wijze naar een parkeerplaats geleid wordt en dat 
het mogelijk is om een ronde te ri jden; 
dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het in stand houden van de weg 
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het instellen van éénrichtingsverkeer het belang van het verzekeren van de veiligheid 
op de weg dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.olTicielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Overwegende voorts. 
Dat parkeerterrein Kostverloren een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

• dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
Éénrichtingsverkeer in te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit verkeersbesluit 
door plaatsing van de borden C2, C3, C4 en D5 conform bijlage I van het RVV 1990; 

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 
• de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.7; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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VERKEERSBESLUIT CENTRUMPLAN NR. 8 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg; 
Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 29 december 2015; 

• Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 
1994 (W.V.W, 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 2 1 , 24 en 26 ven het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

Overwegende, 
dat de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg op 17 maart 2016 heeft ingestemd 
met het definitieve ontwerp voor het Centrumplan, uitgaande van optie 2, conform 
bijbehorend ontwerp en toelichting; 
dat de Prins Bernhardstraat tussen parkeerterrein Kostverloren en de Prins Clausstraat in 
de huidige situatie buiten de blauwe zone ligt; 
dat dit wegvak door de vaststelling van het definitieve ontwerp het Centrumplan in feite 
onderdeel wordt van parkeerterrein Kostverloren; 
dat het dan ook voor de hand ligt, ook vanuit een logische weg voor de gebruiker van de 
weg, om de blauwe zone uit te breiden tot aan het kruispunt van de Prins Bernhardstraat 
met de Prins Clausstraat; 
dat in de huidige situatie twee parkeervakken aanwezig zijn zonder restrictie in ti jd en dat 
in de nieuwe situatie met blauwe zone acht parkeervakken beschikbaar zullen zijn met een 
parkeerduurrestrictie van twee uur van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 18:00 
uur waarbij voor de vrijdag de parkeerduurrestrictie tot 21:00 uur geldt; 
dat in de omgeving voldoende parkeervakken beschikbaar zijn voor omwonenden te 
weten: aan de Prins Clausstraat, aan de Prins Bernhardstraat, achter 
appartementencomplex Kostverloren (vergunningparkeren) en in de avonduren op 
parkeerterrein Kostverloren; 
dat de blauwe zone op de Dorpsstraat in de huidige situatie begint aan de westelijke zijde 
van het kruispunt Koningin Emmastraat - Dorpsstraat - Stationsweg West; 
dat vanuit winkeliers aan de Koningin Emmastraat de wens is geuit om de blauwe zone 
ook voor het gedeelte van de Koningin Emmastraat met winkels van kracht te laten zi jn; 

• dat het uitbreiden van de blauwe zone tot het begin van de Koningen Emmastraat meer 
effectieve parkeergelegenheid biedt voor de daar gelegen winkels; 
dat voor bewoners van de Koningin Emmastraat voldoende parkeergelegenheid is in de 
overige parkeervakken, op eigen terrein en op de parkeerplaats bij het Koningin 
Julianaplein; 
dat ook hier de blauwe zone met een maximum parkeerduur van twee uur zal gelden van 
maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur en de vrijdag tot 21:00 uur 
dat de blauwe zone door de uitbrieding op de Koningin Emmastraat voor het kruispunt met 
de Dorpsstraat begint en dat de blauwe zone dan ook al op de Stationsweg West zal 
moeten beginnen; 
dat het begin van de blauwe zone het westelijke uiteinde van de Stationsweg West geen 
gevolgen heeft voor parkeergelegenheid en dat de bebording door de plaatsing voor het 
kruispunt duidelijker zichtbaar zal zijn dan in de huidige situatie; 

• dat het uitbreiden van de blauwe zone op de Koningin Emmastraat en de Prins 
Bernhardstraat het belang van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de 
bruikbaarheid daarvan dient; 
dat het betrokken weggedeelte in beheer is bij deze gemeente. 

Inzien en bezwaar: 
Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het 
bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg. 



Overwegende voorts, 
' Dat de Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Stationsweg West en Koningin Emmastraat 

wegen zijn is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994; 
dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 
van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen 
verkeersmaatregel; 

BESLUITEN: 
• Het begin en einde van de blauwe zone op parkeerterrein Kostverloren naar het noorden 

te verleggen direct aan de zuidelijke rand van het kruispunt Prins Clausstraat - Prins 
Bernhardstraat en zo op dit gedeelte van de Prins Bernhardstraat een blauwe zone in te 
stellen met de maximale duur van twee uur en geldend van maandag tot en met zaterdag 
van 08:00 tot 17:00 uur en vrijdag tot 21:00 uur, door verplaatsing van borden E10 en 
E l l conform bijlage I van het RVV 1990; 

• Het begin en einde van de blauwe zone op de Dorpsstraat naar de Koningin Emmastraat 
ter hoogte van huisnummer 4 te verleggen en zo op dit gedeelte van de Koningin 
Emmastraat een blauwe zone in te stellen met de maximale duur van twee uur en geldend 
van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur en vrijdag tot 21:00 uur, door 
verplaatsing van borden E10 en E l l conform bijlage I van het RVV 1990; 
Het begin en einde van de blauwe zone op de Dorpsstraat naar de overzijde van het 
kruispunt met de Stationsweg West en Emmastraat te verleggen en zo op dit gedeelte van 
de Koningin Emmastraat een blauwe zone in te stellen met de maximale duur van twee 
uur en geldend van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur en vrijdag tot 
21:00 uur, door verplaatsing van borden E10 en E l l conform bijlage I van het RVV 1990; 

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekening: 
• de in te stellen bebording is weergegeven op de tekening "instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording", bij de aanduidingen nr.8; 

Woudenberg, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
secretaris burgemeester 
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voorstel: 16-11-2016 

Registratiekenmerk: 

Raadsvergadering van : 

Vergadering Commissie van: 
Portefeuillehouder: 
Behandelend ambtenaar: 
Afdeling 

Onderwerp / voorstel: 

178035 

6 december 2016 
G.A. de Kruif 
C. Schreurs 
Realisatie en Beheer 
Wensen en bedenkingen verkeersbesluiten 
Centrumplan 

Aan de raadscommissie. 

Voorstel 
Wij stellen u voor kennis te nemen van de verkeersbesluiten in het kader van het 
Centrumplan en indien gewenst uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken tijdens de 
raadscommissie. 

Inleiding 
Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp 
Centrumplan. Een aantal ontwerpkeuzes in het definitief ontwerp Centrumplan leiden tot 
een gebod of verbod voor verkeer. Deze zaken moeten geformaliseerd worden door 
middel van verkeersbesluiten. 
In dit voorstel en de bijlagen daarbij wordt u geïnformeerd over de verkeersbesluiten die 
het college voornemens is te nemen. Indien gewenst kunt u uw wensen en bedenkingen 
naar aanleiding van deze verkeersbesluiten kenbaar maken. Eventuele wensen en 
bedenkingen zullen door ons college worden betrokken bij het vaststellen van de 
verkeersbesluiten. 

Dit voorstel gaat achtereenvolgens in op 'het begrip verkeersbesluiten', een 
samenvatting bij ieder verkeersbesluit en bij verkeersbesluit nummer 7 en 8 een nadere 
toelichting bij deze verkeersbesluiten. De uitgebreide argumentatie is verwoord en 
verbeeld in de verkeersbesluiten en de bijbehorende tekeningen. 

Korte intro 'verkeersbesluiten' 
Een verkeersbesluit is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken 
te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. De 
regels voor verkeersbesluiten zijn vastgelegd in de wegenverkeerswetgeving, namelijk in 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW. Een verkeersbesluit 
is niet voor alle verkeerstekens nodig. Alleen voor verkeerstekens die een gebod of een 
verbod aangeven is een verkeersbesluit nodig. Met andere woorden: de basis is dat 
verkeer volledige vrijheid heeft (binnen de kaders van de wegenverkeerswet), wanneer 



een wegbeheerder deze vrijheid beperkt is een verkeersbesluit nodig. Voorbeelden 
hiervan zijn een verplichte ri jr ichting, een laad en losplaats en bloembakken op de weg 
waardoor een weg feitelijk wordt afgesloten voor verkeer. Voorbeelden van situaties 
waar geen verkeersbesluit voor nodig is zi jn: het aanbrengen en opheffen van 
parkeervakken, het in stand houden van tweerichtingsverkeer en een bord doorlopende 
weg (informatiebord). Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van 
werkzaamheden is geen verkeersbesluit nodig. 

Voor alle gemeentelijke wegen is het college van burgemeester en wethouders bevoegd 
om verkeersbesluiten te nemen. De enige uitzondering hierop is het vaststellen van de 
grenzen van de bebouwde kom. Dit laatste is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 
meeste plaatsingsbeslissingen van verkeerstekens zullen tot ge- of verboden leiden en 
zijn daarmee dan mede op rechtsgevolg gericht. Deze plaatsingsbeslissingen voldoen dan 
ook aan het Awb-besluitbegrip zoals neergelegd in artikel 1:3 Awb. Er staat dan ook 
bezwaar en beroep open tegen ieder verkeersbesluit. 

NB: voor situaties waar verkeersregels niet wijzigen kan en mag geen verkeersbesluit 
worden genomen. Zo blijft het éénrichtingsverkeer in de Prins Bernhardstraat tussen Aldi 
en Albert Heijn in stand. Hier wordt geen nieuw verkeersbesluit voor genomen. Ditzelfde 
geld voor de laad en losplaats bij de Aldi en tweerichtingsrijbanen op Kostverloren en 
overige zaken die conform de huidige verkeersregels in stand blijven. 

Centrale vraag 
Heeft uw raadscommissie wensen of bedenkingen ten aanzien van de bijgevoegde 
verkeersbesluiten in het kader van het Centrumplan? 

Beoogd resultaat (wat) 
Een peiling van de standpunten in de gemeenteraad over de verkeersbesluiten 
Centrumplan, mede in relatie tot de aangenomen motie en het aangenomen 
amendement, om zo het inzicht te vergroten in het draagvlak van deze 
verkeersbesluiten. 

Kader 
• Raadsbesluit 17 maart 2016, vaststelling definitief ontwerp Centrumplan 
• Amendement éénrichtingsverkeer in noordelijke richting op de Prins 

Bernhardstraat 
• Motie nader onderzoek verkeerscirculatie parkeerterrein Kostverloren 
• Wegenverkeerswet 1994 (WVW) 
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) 
• Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

Argumenten 
De uitgebreide argumentatie is verwoord en verbeeld in de verkeersbesluiten en de 
bijbehorende tekeningen. Per verkeersbesluit is onderstaand een korte samenvatting 
weergegeven. Bij verkeersbesluit nummer 7 en 8 is vanwege de complexiteit van deze 
verkeersbesluiten een toelichting weergegeven. Ook wordt ingegaan op twee 
ontwerpwijzigingen die niet verkeersbesluitplichtig zijn, maar wel de parkeercapaciteit en 
verkeersveiligheid optimaliseren. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 1 Invalideparkeerplaatsen 
Samenvatting: dit verkeersbesluit voorziet in het terugbrengen van 
invalideparkeerplaatsen in de nieuwe situatie wanneer het Centrumplan gereed is. Op 
Kostverloren wordt één invalideparkeerplaats toegevoegd. 
Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 2 Voorrangssituatie Nieuwe Poort Dorpsstraat 
Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt dat verkeer dat vanaf De Nieuwe Poort of 
Kostverloren komt, voorrang moet verlenen aan (fiets)verkeer op de Dorpsstraat. Dit in 
het kader van de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Verkeer vanuit met name 
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Kostverloren heeft door bebouwing beperkt zicht op verkeer in de Dorpsstraat en wordt  
door deze voorrangsregeling gedwongen het kruispunt rustig te benaderen.  
Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 3 éénrichtingsverkeer Dorpsstraat 
Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt het éénrichtingsverkeer op de Dorpsstraat 
inclusief de bebording die daarvan afgeleid is, zoals de verplichte rijrichtingen op het 
kruispunt Dorpsstraat - De Nieuwe Poort. 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 4 Laad en losplaatsen 
Samenvatting: dit verkeersbesluit voorziet in het terugbrengen van laad en losplaatsen in 
de nieuwe situatie wanneer het Centrumplan gereed is. De laad en losplaats bij de Albert 
Heijn wordt geformaliseerd. 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 5 fietspad Dorpsstraat 
Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt de verplichte status voor fietsers van het 
aanliggend fietspad langs de zuidelijke zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hier om een 
fietspad in oostelijke richting. 
Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 6 éénrichtingsverkeer Pr Bernhardstraat  
Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt het éénrichtingsverkeer op de Prins  
Bernhardstraat tussen Kostverloren en de Prins Clausstraat in noordelijke richting.  
Hiermee wordt invulling gegeven aan het amendement van 17 maart 2016.  
Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 éénrichtingsverkeer Kostverloren 
Toelichting: in onder andere de raadsvergadering van 16 maart 2017 zijn zorgen geuit 
over de voorgestelde verkeerscirculatie op parkeerterrein Kostverloren. Tijdens de 
raadsvergadering is een motie aangenomen waarin aangegeven wordt dat de 
rijrichtingen op Kostverloren nog niet worden vastgesteld bij de vaststelling van het 
definitief ontwerp Centrumplan. Daarbij is het college aanbevolen te onderzoeken of er 
een rijrichting gevonden kan worden die gebruiksvriendelijker en duurzamer is. 
De volgende knelpunten met betrekking tot de verkeerscirculatie op Kostverloren zijn 
benoemd: 

1. Het drukke punt voor de ingangen van de supermarkten. 
2. Het beperkte zicht bij het uitrijden van de uitritten en de garages achter de 

woningen aan de Geeresteinselaan. 
3. De wens om bij een hoge parkeerdruk een ronde over het parkeerterrein te 

kunnen rijden. 
Daarbij zijn diverse voorstellen gedaan voor een wijziging van de verkeerscirculatie. 
Onderstaand wordt de verkeerssituatie nader onderbouwd en wordt een wijziging 
toegelicht. 

In het kader van het optimaliseren van het aantal parkeerplaatsen op Kostverloren is 
gekozen voor diagonaal gelegen parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen vooruit 
rijdend maar vanuit één richting worden ingereden (achteruit rijdend is de andere 
richting ook mogelijk maar niet iedereen zal dit willen toepassen). 
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Twee derde deel van de parkeerplaatsen (blauw) is vooruit rijdend vanuit de oostelijke 
zijde van Woudenberg bereikbaar. Twee derde van de kern Woudenberg ligt ten oosten 
van het Centrum en zal veelal vanuit oostelijke richting over de Dorpsstraat naar het 
Centrum rijden. Eén derde deel van de parkeerplaatsen (rood) is vooruit rijdend vanuit 
de westelijke zijde van Woudenberg bereikbaar. Eén derde van de kern Woudenberg ligt 
ten westen van het Centrum en zal veelal vanuit oostelijke richting over De Nieuwe Poort 
naar het Centrum rijden. 
In het ontwerp zijn daarnaast twee typen rijlopers toegepast: 

1. Smalle rijlopers in één richting met krappe bochten en een beperkte breedte. 
2. Brede rijlopers in twee richtingen met ruimte bochten en met meer ruimte voor 

verkeer in combinatie met parkeermanoeuvres. 
De smalle rijlopers zijn primair bedoeld de bezoeker naar de eerstvolgende vrije 
parkeerplaats te leiden. De brede rijlopers zijn bedoeld voor het bereiken van een 
parkeerplaats maar ook voor veilig en comfortabel het leiden van verkeer naar de andere 
zijde van de parkeerplaats (bijvoorbeeld van de Nieuwe Poort naar de parkeerplaatsen bij 
de Hema). Door de ligging van gebouwen en eigendomsgrenzen is het alleen mogelijk de 
ruim opgezette rijloper aan de noordelijke zijde van het parkeerterrein aan te leggen. 
Aan de zuidelijke zijde zijn de noodzakelijke boogstralen niet inpasbaar. 
In relatie tot de functies van de smalle en brede rijlopers is een volledige 
éénrichtingscirculatie gezien vanuit veiligheid en effectiviteit niet gewenst. 
De smalle rijloper die achter de panden aan de Dorpsstraat naar de ingangen van de 
Supermarkten loopt zal dan ook een relatief beperkte hoeveelheid verkeer verwerken, 
wat zorgt voor een rustiger verkeersbeeld bij de ingangen van de supermarkten. 
Wanneer gekozen wordt voor een volledige éénrichtingscirculatie zal de hoeveelheid 
verkeer op deze locatie veel groter zi jn. 
Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Motivatie aanpassing zuidwestelijk gedeelte Kostverloren (geen verkeersbesluit) 
Vervolg aandachtspunten verkeerscirculatie Kostverloren: 
2. Het beperkte zicht bij het uitrijden van de uitritten en de garages achter de 

woningen aan de Geeresteinselaan. 
3. De wens om bij een hoge parkeerdruk een ronde over het parkeerterrein te 

kunnen rijden. 
In het definitief ontwerp Centrumplan waren in de zuidwestelijke hoek van Kostverloren 
diagonaal gelegen parkeerplaatsen ingetekend. In het kader van het optimaliseren van 
de verkeersveiligheid is een aanpassingsvoorstel opgesteld waarbij de diagonaal gelegen 
parkeerplaatsen worden aangepast tot haaks gelegen parkeerplaatsen en 
parkeerplaatsen langs de rijloper. Hierdoor kan verkeer alleen in en uit parkeren via de 
rijloper die langs de Takko loopt. Er vinden geen parkeermanoeuvres plaats op de 
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hoofdtoegang tot de parkeerplaats. Dit verbetert de verkeersveiligheid op de relatief 
drukke hoofdtoegang tot de parkeerplaats, zorgt voor een rustiger verkeersbeeld en 
maakt het uitrijden van de daar gelegen garages en uitritten eenvoudiger. Langs deze 
garages en uitritten wordt een trottoir van minimaal 1,5 meter aangelegd. 
Ten opzichte van definitief ontwerp Centrumplan wordt de rijrichting op de rijloper langs 
de Takko omgedraaid. Hierdoor is het beter mogelijk om bij hoge parkeerdruk een ronde 
over het parkeerterrein te rijden en kan verkeer gezien vanaf De Nieuwe Poort direct 
naar beschikbare parkeerplaatsen ri jden. 
Voor deze ontwerpwilziqing wordt verwezen naar de tekening "Verkeersbesluiten  
centrumplan instellen verkeersbesluitplichtige bebording". 

Verkeerscirculatie Kostverloren in relatie tot motie van 17 maart 2017 
Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2016 is een motie aangenomen waarin 
aangegeven wordt dat de rijrichtingen op Kostverloren nog niet worden vastgesteld bij de 
vaststelling van het definitief ontwerp Centrumplan. Daarbij is het college aanbevolen te 
onderzoeken of er een rijrichting gevonden kan worden die gebruiksvriendelijker en 
duurzamer is. De argumentatie voor de nu voorgestelde oplossing is onder 
Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 weergegeven. 
Met dit voorstel hebben wij de motie geïnterpreteerd als opdracht om nog eens 
nadrukkelijk te bezien wat de beste verkeerscirculatie op Kostverloren is. Als bijlage bij 
deze motie was ook een afbeelding gevoegd met een voorstel voor een volledige 
éénrichtingscirculatie op Kostverloren. Deze afbeelding hebben wij gezien als suggestie 
voor een optimale verkeerscirculatie. Wij zijn van mening dat, gezien de argumenten 
onder Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7, de inrichting en verkeerscirculatie zoals nu 
voorgesteld het meeste recht doet aan de verschillende belangen: 

1. het belang van het veilig uitrijden van de garages en uitritten aan de 
Geeresteinselaan (door oplossing met t rot toir) , 

2. het belang van veiligheid en een rustig verkeersbeeld voor de toegangen van de 
supermarkten, 

3. het belang van een passende vormgeving van bochten (boogstralen) en 
wegbreedtes, 

4. het belang van het optimaliseren van het aantal parkeervakken, 
5. het belang van het kunnen rijden van rondes over het parkeerterrein bij drukte, 
6. het belang van de positionering van de diagonale parkeerplaatsen ten opzichte 

van de herkomst van verkeer (oost of west), 
7. het belang van het faciliteren van verkeer dat direct een parkeerplaats zoekt en 

het faciliteren van verkeer dat aan de overzijde van Kostverloren een 
parkeerplaats zoekt, 

8. de veiligheid bij het in en uit parkeren in de zuidwestelijke hoek van Kostverloren. 
De voorgestelde verkeerscirculatie als bijlage bij de motie biedt een verkeerskundig 
minder goede oplossing als het gaat om de belangen 2, 3 en 7. Vanwege belang nummer 
3 zouden voor het realiseren van deze verkeerscirculatie (motie), parkeervakken moeten 
vervallen om de hoofdverkeersstroom met de juiste doorstroming door deze bochten te 
leiden (verbreding van deze bochten). Daarmee scoort deze verkeerscirculatie ook 
minder goed op belang nummer 4. 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 8 blauwe zone 
Toelichting: Dit verkeersbesluit past de blauwe zone aan, aan de nieuwe inrichting in het 
kader van het Centrumplan. De aangepaste blauwe zone loopt tot aan de Prins 
Clausstraat zoals weergegeven op onderstaande kaart. 
Ondernemers aan de Koningin Emmastraat gevraagd de blauwe zone uit te breiden tot 
en met de daar gelegen winkels. Dit leidt tot een aangepast blauwe zone zoals 
weergegeven op onderstaande kaart. 
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Prins Clausstraat Koningin Emmastraat 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

Extra parkeerplaats Dorpsstraat (geen verkeersbesluit) 
Tijdens de behandeling van het definitief ontwerp Centrumplan in de gemeenteraad is de 
wens uitgesproken voor een extra parkeerplaats aan de Dorpsstraat tussen De Nieuwe 
Poort en de Prins Bernhardstraat. Deze wens is verwerkt in de technische tekeningen. De 
extra parkeerplaats wordt gerealiseerd. In een later stadium, voorjaar 2017, wordt in 
combinatie met de drank en horecawet, APV, aangevuld met een verkeersbesluit 
bekeken of deze parkeerplaatsen in het zomerseizoen vrij kunnen blijven voor extra 
terrasruimte voor de daar gelegen horeca. 
Voor deze ontwerpwilziging wordt verwezen naar de tekening "Verkeersbesluiten  
centrumplan instellen verkeersbesluitplichtige bebording". 

Duurzaamheid 
De verkeersbesluiten voorzien, in aansluiting op het definitief ontwerp Centrumplan in 
een sterke verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor fietsers en 
voetgangers, bij uitstek duurzame vervoerswijzen. 

Draagvlak 
Voorafgaand aan de vaststelling van het definitief ontwerp Centrumplan zijn 
belanghebbenden geïnformeerd over de plannen en hebben zij de mogelijkheid gekregen 
om te reageren op de plannen. Deze reacties zijn opgenomen in de reactienota en zijn 
betrokken in het proces naar het definitief ontwerp Centrumplan. Een deel van deze 
reactie gingen in op de verkeersbesluiten die nu voorliggen. Waar mogelijk zijn de 
wensen uit deze reacties (al dan niet deels) verwerkt in de nu voorliggende 
verkeersbesluiten. 

Financiële consequenties 
De bebording wordt ingekocht via het raamcontract voor de inkoop van bebording. De 
kosten worden gedekt uit het krediet voor de realisatie van het Centrumplan. 

Aanpak/uitvoering 
Indien de raadscommissie wensen en bedenkingen wenst kenbaar te maken kan dat 
tijdens de commissievergadering. Eventuele wensen en bedenkingen zullen door ons 
college worden betrokken bij het vaststellen van de verkeersbesluiten. 
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Na besluitvorming door het college worden de verkeersbesluiten gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Daarnaast wordt de publicatie kenbaar 
gemaakt in de Woudenberger. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes 
weken na de datum van de bekendmaking. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 
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- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 3 éénrichtingsverkeer Dorpsstraat 
- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 4 Laad en losplaatsen 
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- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 éénrichtingsverkeer Kostverloren 
- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 8 blauwe zone 
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verkeersbesluitplichtige bebording 
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verkeersbesluitplichtige bebording 
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