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Voortgangsrapportage Nummer: 1 

Datum : 10 december 

2019 

Naam  Projecten Verkeer & Vervoer begroting 2019-2023  

Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever) 

Behandelend ambtenaar B. v.d. Hoven  

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd 

2019 December 2023 4 jaar 

1. Voortgang activiteiten 

In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is het besluit genomen inzake de 

Beleidsbegroting 2019 -2022. In deze begroting zijn onder Leefomgeving Programma 2  

de volgende verkeersprojecten opgenomen.  

 Fietsverbinding Oost-West  

 Parkeeractieplan  

 Nico Bergsteijnweg 

 Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 

 Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad  

 Onderzoek toenemend verkeer (motie) 

 Griftdijk 

 Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht 

 

De stand van zaken van bovenstaande projecten staat in onderstaande tabel beschreven. 

Dit is de eerste voortgangsrapportage behorende bij onderhavige projecten. 

 

 

Afgerond  Gestart  Niet gestart  

 

 

project Actie Voortgang 

Fietsverbinding Oost-

West 

 

Doel 

Een veilige en duidelijke 

fietsroute voor fietsers 

(oost-west). 

Het creëren van een fiets 

verbinding tussen oost-

west. e En zodoende de 

wijken Het Ggroene Woud 

en toekomstige wijk 

Hoevelaar te verbinden met 

de sportvelden en de regio. 

Het voorlopig ontwerp is 

gereed. Dit zal worden 

voorgelegd aan het college 

om een voorkeursvariant vast 

te stellen (november 2019). 

De raad wordt ervan in 

kennis  gesteld (januari 

2020).   

Parkeeractieplan  

 

 

Doel 

Vermindering van de 

parkeerdruk en 

verbetering van het 

woonklimaat. 

Het parkeeractieplan wordt 

gekeken naar 

mogelijkheden om extra 

parkeerplaatsen te creëren 

hierbij rekening houdend 

met andere belangen zoals 

ruimtelijke ordening, groen 

en water. 

Het parkeeractieplan staat 

gepland voor 2021.  

Nico Bergsteijnweg 

 

 

Doel 

Een verkeersveilige Nico 

Bergsteijnweg, die 

voldoet aan de gestelde 

normen.  

Vanwege een combinatie 

van groot onderhoud, 

toenemende drukte en 

geparkeerde voertuigen op 

rijbaan, is het noodzakelijk 

om de Nico Bergsteijnweg 

te herinrichten.  Tevens is 

de Nico Bergsteijnweg een 

Het voorlopig ontwerp is 

gereed. Dit zal na vaststelling 

van de voorkeursroute 

fietsverbinding Oost-West 

worden voorgelegd aan de 

raad (februari 2020).   

In Q1 2020 wordt een 

informatieavond gehouden   
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onderdeel van de 

fietsverbinding oost-west 

en wordt hierdoor 

fietsveiliger gemaakt. 

en in Q4 2020 wordt gestart 

met de fysieke 

werkzaamheden.    

Europaweg/Stationsweg-

West plus deel Laan 

1940-1945 

 

Doel 

Een verkeersveilig 

kruispunt voor alle 

verkeersdeelnemers. 

Door o.a. verkeersgroei van 

de woonwijk Het Groene 

Woud, autonome 

verkeersgroei en 

verkeersonveiligheid door 

de inrichting, is het 

wenselijk onderhavig 

project uit te voeren. 

De voorbereidingen om te 

komen tot een voorlopig 

ontwerp zijn gestart. Het 

bestek zal integraal worden 

opgestart met het WRM 

project Nijverheid.  

Rotonde N226/Schilt 

aanbrengen fietspad  

 

 

Doel 

Verbeteren 

verkeersveiligheid voor 

fietsers. 

Er ontbreekt een 

toeleidende fietsstrook naar 

de rotonde N226/Schilt 

vanaf ‘t Schilt. Hierdoor 

moeten fietsers een haakse 

bocht maken om op het 

fietspad te komen 

Afgerond. 

 
Onderzoek toenemend 

verkeer (motie) 

 

Doel 

Inzicht krijgen in de 

verkeersstromen in de 

gemeente.  

Onderzoek naar toenemend 

verkeer en gevolgen 

wegennet. 

Rapport is afgerond en wordt 

naar de raad toe gezonden. 

Uit het rapport komen geen 

fysieke maatregelen.  

Griftdijk 

 

 

Doel 

Een missing link in het 

fietsnetwerk realiseren, 

woningproject Griftdijk 

ontsluiting.  

Aanleg fietsbrug Op dit moment 

getemporiseerd tot nader 

orde.   

Herinrichting oostelijk 

deel wijk Laanzicht 

 

Doel 

Een verkeersveilige 

klimaatrobuuste wijk 

realiseren. 

 

De wijk wordt heringericht 

omdat het riool aan 

vervanging toe is. Dit biedt 

de mogelijkheid om 

integraal naar de 

herinrichting te kijken om 

een klimaat robuuste wijk 

te ontwikkelen. Ook 

verkeersveiligheid wordt 

hierin meegenomen.  

Doorlopend project, fase 

Mesdaglaan gestart.  

 

2. Geld 

Het budget voor de onderhavige projecten is vastgelegd in de begroting 2019-2022. 

Daarnaast zal het ontwerp en kostenraming voor de volgende projecten; 
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- Nico Bergsteijnweg; 

- fiets verbinding Oost-West;  

- Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945; 

 

worden voorgelegd ter besluitvorming aan de raad.  

 

 

3. Risico’s 

 Eventuele risico’s zijn;  

- Kosten overschrijding door stijging aannemerkosten; 

- vertragingen door procedures.   

4. Organisatie 

De acties zijn ondergebracht bij de afdeling R&B en verantwoordelijk wethouder is Anita 

Vlam. 

 

Intern: afdelingen R&B, B&O en Communicatie.  

 

Extern:  

- Adviesbureaus  

- Bewoners  

 

5. Tijd  

Globaal kan een inschatting worden gegeven van de uitvoering van de projecten. 

De uitvoering van de projecten vindt gefaseerd plaats. Zodoende wordt de hinder voor de 

omgeving tot een minimum beperkt.   

 

 Fietsverbinding Oost-West na vaststelling voorkeursvariant door College van B&W 

kan worden overgegaan tot uitvoering, dit zal gefaseerd gebeuren. In dit besluit 

zitten diverse deelonderdelen van de fietsroute.  

 Parkeeractieplan uitvoering gepland in 2021 

 Nico Bergsteijnweg. Na vaststelling voorkeursvariant Fietsverbinding Oost-West, 

komt hiervoor een raadsvoorstel. Dit voorstel komt in 2020 en omhelst de 

kostenraming concept ontwerp (met marge i.v.m. inspraak belanghebbenden, en 

daaruit mogelijke aanvullingen op ontwerp) en planning van de uitvoering. 

 Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945 Hiervoor komt een 

raadsvoorstel in 2021 en uitvoering staat gepland in 2022.  

 Rotonde N226/Schilt aanbrengen fietspad uitgevoerd 

 Onderzoek toenemend verkeer (motie) uitgevoerd, naar raad in Q4 2019 

 Griftdijk: fietsbrug getemporiseerd tot nader orde. 

 Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht doorlopend 

  

 

6. Informatie / communicatie 

Informatie intern 

Zie onder 4. 

  

7. Kwaliteit 

De gemeente waarborgt de kwaliteit door beoordeling van de afdeling R&B. Daarnaast 

wordt indien nodig extern advies gevraagd. 

8. Gevraagd besluit(en) 

Worden separaat voorgelegd aan college en raad. 

9. Bijlagen 

N.v.t. 

 

 

Voor akkoord: 
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Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar 

Simone van der Marck B. v.d. Hoven  

Woudenberg  Woudenberg 

            

 


