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Deelmobiliteit
Het college zet al een aantal jaar in op het 
gebruik van deelmobiliteit en signaleert in het 
Collegewerkprogramma dat er potentie is om 
deelmobiliteit in Woudenberg verder te laten 
groeien. Het college biedt hierover beleid aan de
gemeenteraad aan in Q1 van 2024. Tegelijkertijd
telt ons dorp slechts 1 Greenwheels auto op 
13.000 inwoners, en wel aan de Plantage aan de 
uiterste westzijde van ons dorp. Een paar vragen
hierover aan het College:

1. Is het College bekend met deze ene 
opstelplaats in ons dorp voor één Greenwheels 
deelauto op 13.000 inwoners?
2. Is de gemeente betrokken geweest bij het 
uitkiezen dan wel toewijzen van deze 
opstelplaats voor een deelauto?
3. Kan de gemeente terwijl het onderzoek naar 
deelautobeleid loopt, ook alvast werken aan 
verbetering van de beschikbaarheid van 
Greenwheels (of een ander deelconcept), zodat 
er meer voertuigen voor Woudenbergers 
beschikbaar komen op meerdere plaatsen in het 
dorp, zodat ook het midden en oosten van 
Woudenberg kunnen worden bediend?

J. Bessembinders,
CDA

1.  Het college is sinds twee weken geleden 
bekend met de deelauto van Greenwheels. 
Noch het college, noch de beleidsadviseur 
Verkeer zijn hierover geïnformeerd door 
Greenwheels.

2.   De gemeente is niet betrokken geweest 
bij het uitkiezen, dan wel toewijzen van de 
opstelplaats van de deelauto van Green-
wheels. Zonder dat de gemeente hierover 
geïnformeerd is of hierover een gesprek 
met Greenwheels heeft gehad, is de deel-
auto geplaatst aan de Plantage. 

3.   Ook al was de plaatsing onverwachts, 
wij zien veel potentie voor deelmobiliteit in 
Woudenberg. Zodoende is er contact 
gezocht met Greenwheels en is de 
gemeente nu voornemens hierover in 
gesprek te gaan met in ieder geval 
Greenwheels e/o andere partijen. Er zal dan 
ongetwijfeld gesproken worden over meer 
deelauto’s op verschillende locaties 
verspreid door heel Woudenberg. Dit laatste
heeft overigens de voorkeur van in ieder 
geval het college. Daarnaast gaan wij 
gesprekken voeren met de organisatie 
Goedopweg om ideeën op te doen in het 
kader van deelmobiliteit en van andere 
gemeenten te leren. 

D. de Kruif | N. van der Tak



Rotonde Europaweg
Op 17 januari viel op de website van de 
Woudenberger te lezen dat de gemeente, na 
opnieuw een ongeval, geen reden ziet om de 
nieuwe rotonde bij de Europaweg als onveilig te 
bestempelen. Ziet het college kans om op korte 
termijn een aantal kleine maatregelen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid te doen, 
zoals het toepassen van LED- en 
signaalverlichting bij de oversteekplaatsen, 
vergelijkbaar met het Zebra-Safe systeem?

V. Holleman, SGP De rotonde Europaweg/Stationsweg West is 
een behoorlijke investering geweest voor de
gemeente. Ook is er eind vorig jaar nog een 
kleine maar kosteningrijpende maatregel 
genomen aan de rotonde voor grote en 
lange voertuigen.

LED- en signaalverlichting is tegenwoordig 
duurder dan voorheen en levert hiermee 
een nog grotere kostenpost op, op een 
budget die op dit moment ontoereikend is 
voor iedere kleine verkeersmaatregel. Op 
korte termijn betekent dit dat er geen kleine
maatregelen genomen kunnen worden om 
de verkeersveiligheid te verbeteren op of bij
de rotonde.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat het 
college signalen omtrent de rotonde ook tot 
zich krijgt. Zodoende heeft het college 
besloten de geplande evaluatie van de 
rotonde van december 2023 naar voren te 
schuiven. De gemeente zal nu op zoek gaan
naar een passend bureau om de evaluatie 
uit te voeren. Zodoende kan op dit moment 
nog niets gezegd worden over het 
specifieke moment van het uitvoeren van 
de evaluatie, maar zullen wij u uiteraard 
z.s.m. op de hoogte stellen.
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