
Raadsvergadering 22 februari 2022

Onderwerp: verkeersafwikkeling Westerwal

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 22 februari 2022;

Overwegingen:

1. Wanneer het bestemmingsplan Westerwal wordt aangenomen zal er bij de uitwerking 
een keuze gemaakt moeten worden voor de verkeersafwikkeling van deze 
nieuwbouwlocatie.

2. In het Parkeer- en verkeerskundige onderbouwing van 20-9-2021 wordt gekozen voor 
scenario 3

3. Tijdens de presentatieavond van 21-4-2021 is scenario E besproken. Dit zou wel de 
voorkeur hebben echter zou dit te duur zijn en onwenselijk voor de hulpdiensten.

4. Scenario E (met “harde knip”) de voorkeur heeft van de huidige bewoners
5. Het kruispunt Westerwal-IJsselvere onoverzichtelijk/gevaarlijk is voor uitrijdend verkeer.
6. Door de harde knip sluipverkeer onmogelijk wordt.
7. De hulpdiensten dit liever niet hebben, echter zijn er in Oudewater meerdere van deze 

situatie en is daarmee niet onmogelijk
8. In het gesprek van 18 januari 2022 met de huidige bewoners is overeengekomen dat 

scenario E als voorkeursvariant wordt meegenomen bij de uitwerking en dit wordt 
besproken met de hulpdiensten.

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. Bij de nadere uitwerking van het bestemmingsplan scenario E (met harde Knip) als 
voorkeursvariant mee te nemen in het plan voor het afwikkelen van het verkeer.

2. Bij de hulpdiensten benadrukken dat scenario E een grote voorkeur geniet en 
dit niet hoeft te leiden tot grotere aanrijtijden.

3. Eén jaar nadat de woningen van de Brinkers locatie gereed zijn de 
verkeersafwikkeling te evalueren met de huidige bewoners van de Westerwal 
en de nieuwe bewoners van de woningen op de Brinker locatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
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