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Kennisnemen van: 
Het gevoerde proces rondom het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Lijnbaan 

Inleiding: 

Al geruime tijd ontvangt ons college klachten en meldingen over de verkeersveiligheid op de Lijnbaan. 
Daarom is er in 2016 een project opgestart met de bewoners om maatregelen te treffen om het gevoel van 
verkeersveiligheid voor zowel aanwonenden als de weggebruikers te verbeteren. 

Kernboodschap: 

Ons college heeft in april 2016 een informatieavond georganiseerd voor alle bewoners en omwonenden 
van de Lijnbaan (circa 650 adressen uitgenodigd). Doel van deze avond was om zoveel mogelijk informatie 
op te halen bij de bewoners over hun ervaringen met betrekking tot de verkeersveiligheid. Vervolgens is in 
november een tweede avond georganiseerd om de maatregelen te bespreken. Op deze avond waren 13 
personen aanwezig Deze mensen werden in de gelegenheid gesteld om op drie maatregelen te stemmen 
waarmee de veiligheid in hun ogen het meest zou worden verbeterd. Met een huis-aan-huis brief zijn alle 
bewoners op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de avond. 

Eind 2016 hebben wij al enkele fysieke maatregelen getroffen. Zo zijn de verkeerszuilen ter hoogte van 
Lijnbaan 2 -24 wat meer naar het midden geplaatst, hebben we het bamboe verwijderd bij de oversteek 
naar de Strengen en is hier een verkeersbord aangebracht. Voor de overige maatregelen was wat meer 
voorbereidingstijd nodig. In april heeft ons college opnieuw een huis-aan-huis-brief gestuurd om aan te 
geven welke maatregelen verder nog uitgevoerd worden: 

1. Aanbrengen van psycho bremsen (witte zigzag markeringen) en blokmarkering bij de oversteek ter 
hoogte van De Strengen. Aan de voorrangsregeling verandert niets. Overstekende fietsers en 
voetgangers hebben dus géén voorrang op overig verkeer; 



2. Verwijderen struiken bij zebrapad naar de sporthal en het aanbrengen van haaientanden bij de 
fietsoversteek; 

3. Aanbrengen witte markeringen als fietssuggestiestrook over de gehele lengte van de Lijnbaan; 
4. Aanbrengen witte puntmarkering bij verkeerszuilen, zodat deze beter zichtbaar worden voor het 

autoverkeer; 
5. Aanbrengen verkeerszuilen ter hoogte van Lijnbaan 44 en 46 en Lijnbaan 56 en 58. Deze 

verkeerszuilen worden aangebracht aan de kant van het park. De verkeerszuilen komen op 1,25m 
van de rand van het asfalt te liggen en zijn 0,50m breed. Er blijft dus nog een rijbaan van 3,25m 
breed over. Dit is breed genoeg voor alle verkeer om te passeren zonder de parkeerde auto's te 
raken. Ook brengen wij rondom deze verkeerszuilen witte puntmarkering aan om de zichtbaarheid 
te vergroten. 

Op deze laatste brief kwam reactie van de bewoners van Lijnbaan 40 t/m 66, die overigens niet bij de 
eerdere informatiebijeenkomsten aanwezig zijn geweest. 12 van de 14 bewoners van dit gedeelte van de 
Lijnbaan gaven aan het niet eens te zijn met het plaatsen van verkeerszuilen op dit wegvak. Zij gaven ten 
eerste aan dat zij niet denken dat dit de snelheid voldoende remt, daarnaast gaven zij aan te vermoeden 
hinder te ondervinden wanneer zij hun uitrit uit willen rijden. De betrokken ambtenaar is bij deze mensen 
langs gegaan en heeft uitgelegd wat de plannen van ons college waren. Dit veranderde hun standpunt niet. 

Wij hebben hierop besloten deze maatregel vooralsnog niet uit te voeren. Wel wordt er 
fietssuggestiemarkering aangebracht, waarmee de weg optisch wordt versmald. 

De personen die op de informatieavond in november 2016 aanwezig waren zijn per mail geïnformeerd over 
dit besluit. Drie van hen hebben gereageerd het niet eens te zijn met dit besluit. Ambtelijk heeft een 
vervolgoverleg met deze mensen plaatsgevonden om een nadere toelichting te geven over de wijze waarop 
dit besluit tot stand is gekomen. 

Financiën: 

De maatregelen worden gefinancierd uit de reguliere budgetten. 

Vervolg: 
Begin september worden de markeringswerkzaamheden uitgevoerd en zijn de maatregelen afgerond 
Daarna zullen wij het effect van de genomen maatregelen op basis van meldingen monitoren. Om de 
discussie verder op basis van feiten te voeren, is er van vrijdag 25 augustus tot en met vrijdag 1 september 
een meting uitgevoerd, waarmee zowel het aantal passerende auto's is geteld als de snelheid van het 
passerende verkeer. Na een periode van gewenning aan de nieuwe verkeerssituatie, gaan we in het 
voorjaar van een tweede meting doen. Aan de hand van die gegevens bepaalt ons college vervolgens of 
aanvullende maatregelen nog benodigd zijn of niet 

Bijlagen: 
Bewonersbrief na informatieavond 8 november 2016, waarin we kenbaar maken welke maatregelen 
getroffen worden, geregistreerd onder 17U.21007 
Bewonersbrief in april 2017, waarin we kenbaar maken wat de voortgang van de uitvoering van het project 
is, geregistreerd onder 17U.09668 

De wnd. secretaris De burgemeester 

ir. W.J. Tempel 
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Uw kenmerk:  Uw brief van:  Datum: 20 april 2017 
 geregistreerd onder nr.: 

  
    
Ons Kenmerk  Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz.  
    
17U.09668 8413 / M. van Baaren  
 

  

 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

Beste meneer/mevrouw, 
 
Bij deze wil ik u informeren over de voortgang met betrekking tot het verkeersveiliger maken van de 
Lijnbaan. Het is al enige tijd stil geweest vanuit de gemeente, maar dat wil niet zeggen dat wij in de 
tussentijd ook stil gezeten hebben. Zoals u ongetwijfeld heeft gezien  hebben we eind 2016 al enkele 
maatregelen uitgevoerd. Zo zijn de verkeerszuilen wat meer naar het midden geplaatst, hebben we 
het bamboe verwijderd bij de oversteek naar de Strengen en is hier een verkeersbord aangebracht. 
De afgelopen tijd hebben wij de andere maatregelen verder uitgewerkt en hebben we het budget 
geregeld. Uiterlijk in juni zijn ook deze maatregelen uitgevoerd.  
 
Uit te voeren maatregelen 
Zoals wij 2016 hebben aangegeven worden enkele maatregelen nog uitgevoerd: 
 

1. Aanbrengen van psycho bremsen (witte zigzag markeringen) en blokmarkering (zie afbeelding 
1) bij de oversteek ter hoogte van De Strengen. Aan de voorrangsregeling verandert niets. 
Overstekende fietsers en voetgangers hebben dus géén voorrang op overig verkeer.”; 

2. Verwijderen struiken bij zebrapad naar de sporthal en het aanbrengen van haaientanden bij 
de fietsoversteek; 

3. Aanbrengen witte markeringen als fietssuggestiestrook over de gehele lengte van de Lijnbaan 
4. Aanbrengen witte puntmarkering (zie afbeelding 2) bij verkeerszuilen, zodat deze beter 

zichtbaar worden voor het autoverkeer 
5. Aanbrengen verkeerszuilen ter hoogte van Lijnbaan 44 en 46 en Lijnbaan 56 en 58. Deze 

verkeerszuilen worden aangebracht aan de kant van het park. De verkeerszuilen komen op 
1,25m van de rand van het asfalt te liggen en zijn 0,50m breed. Er blijft dus nog een rijbaan 
van 3,25m breed over. Dit is breed genoeg voor alle verkeer om te passeren zonder de 
parkeerde auto’s te raken. Ook brengen wij rondom deze verkeerszuilen witte puntmarkering 
aan om de zichtbaarheid te vergroten (zie afbeelding 2).  
 
 
 
 



 

 

 

  
        Figuur 2: verkeerszuil met puntmarkering 

 
 
Uw mening of reactie 
Wilt u reageren op de voorgenomen maatregelen? Stuur dan uiterlijk 7 mei 2017 een e-mail naar 
baaren.m@woerden.nl. 
 
Heeft u vragen? 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact met mij op. Dat kan 
telefonisch op 14 0348 en via de mail op bovengenoemd mailadres.  
 
 
Namens wethouder Vermeij, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 M. van Baaren  
Verkeerskundige 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
 
 

Figuur 1: oversteek bij de Strengen, de 
psycho bremse (witte zigzagstreep) wordt 
ook aan de andere kant aangebracht 

mailto:baaren.m@woerden.nl
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Uw kenmerk:  Uw brief van:  Datum: 8 december 2016 
 geregistreerd onder nr.: 
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17U.21007 8413 / M. van Baaren  
 

  

 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

Beste heer/mevrouw, 
 
 
Op dinsdag 8 november vond in het oude stadhuis een tweede bijeenkomst plaats die in het 
teken stond het verkeersveiliger maken van de Lijnbaan. In deze brief informeer ik u over die 
zaken die tijdens de bewonersavond aan de orde zijn gekomen. Ook leest u welke 
maatregelen er nog dit jaar én volgend jaar worden genomen. 
 
Top drie maatregelen 
De gemeente presenteerde tijdens de avond welke verkeersmaatregelen op korte termijn en 
welke op langere termijn kunnen worden opgepakt. En ook welke maatregelen niet haalbaar 
zijn. Eén van de bewoners presenteerde zijn visie op de Lijnbaan. Het gezamenlijk gesprek 
over de te nemen maatregelen is samengevat in een wensenlijst. De aanwezigen brachten 
vervolgens hun stem uit op die drie zaken die naar hun mening met voorrang opgepakt 
moeten worden. Dit heeft geleid tot de volgende top drie: 
 

1. Oversteek Lijnbaan naar school en cultuurhuis (10 stemmen); 
De oversteek ter hoogte van De Strengen richting de school en het cultuurhuis wordt als 
onveilig ervaren, dit komt onder meer door het bamboe. Het bamboe wordt daarom 
verwijderd. Daarnaast wordt met markering en borden duidelijk gemaakt dat hier een 
oversteekplaats is waar veel kinderen gebruik van maken.  
 

2. Oversteek Lijnbaan naar sporthal (9 stemmen); 
Om het oversteken veiliger te maken, wordt de situatie aangepast zodat fietsers ook 
voorrang hebben bij het oversteken. Omdat het zebrapad nu voor de helft eindigt in een 
groenstrook, wordt dat groen verwijderd.  
 
 



3. Aanbrengen fietssuggestiemarkering (8 stemmen) 
Om fietsers een duidelijkere plaats te geven op de weg, wordt een fietssuggestiestrook 
aangebracht. De weg wordt hiermee ook optisch versmald. Een voorbeeld van een dergelijke 
fietssuggestiestrook vindt u op de Hekendorpse Buurt (zie figuur 1). De fietsstrook op de 
Lijnbaan wordt 1,50m breed. 
 
Daarnaast is afgesproken om de verkeerszuilen ter hoogte van Lijnbaan 1 t/m 26 te 
verplaatsen. Verder worden er ook verkeerszuilen geplaatst op het gedeelte van de Lijnbaan 
tussen de Strengen en de Tros. 

 
We starten zo snel mogelijk met de maatregelen 
Tijdens de avond is afgesproken om de maatregelen zo spoedig mogelijk te treffen. Deze 
maatregelen worden in de week van 12 t/m 16 december uitgevoerd:  
 

 De bamboe bij de oversteek naar de school en het cultuurhuis.  

 Het plaatsen van Nijntje-bebording bij deze oversteek (zie figuur 2). 

 De verkeerszuilen ter hoogte van Lijnbaan 2 t/m 26 worden verplaatst naar 1,50 
meter van de rand van de weg. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fietser en hebben 
de zuilen een groter snelheidsremmend effect. Het voorbehoud wat hierbij gemaakt 
wordt, is dat de zuilen losgemaakt kunnen worden van het asfalt: ze zijn vastgelijmd, 
dus tijdens de uitvoering wordt bekeken in hoeverre direct los te maken en te 
verplaatsen zijn. Mocht dat niet lukken, wordt dit begin 2017 uitgevoerd. 

 
Maatregelen die we uitvoeren in 2017 
Ter hoogte van de verkeerszuilen worden in de parkeerstroken zogenaamde varkensruggen 
(soort trottoirbanden) aangelegd, om te voorkomen dat auto’s via de parkeerstroken achter 
de verkeerszuilen langs rijden. Vanwege een lange levertijd wordt dit in het nieuwe jaar 
uitgevoerd. De overige punten uit de top drie worden ook in 2017 uitgevoerd. Om de 
oversteekplaats bij de sporthal zo aan te passen dat ook fietsers hier voorrang hebben, is 
een verkeersbesluit nodig. De totale procedure (opstellen, advisering politie, wettelijke 
termijn terinzagelegging) duurt ongeveer tien weken. Uitvoering in 2016 is daarom niet meer 
haalbaar. Om de fietssuggestiestrook aan te brengen, moet het droog en warm weer zijn 
omdat de markering anders niet hecht. Daarom worden de markeringswerkzaamheden in 
april/mei 2017 uitgevoerd. Op het gedeelte van de Lijnbaan tussen de Strengen en de Tros 
worden ook extra verkeerszuilen aangebracht. Over de exacte locatie van deze 
verkeerszuilen wordt u in 2017 geïnformeerd. 
 
Extra budget  
Voordat de maatregelen voor 2017 ingepland kunnen worden, moet eerst extra budget 
aangevraagd worden bij de gemeenteraad. De eerste gelegenheid hiervoor is op 16 februari. 
Ik verwacht dan ook dat deze werkzaamheden op zijn vroegst starten in maart 2017.  
 
Inrit Jumbo en vrachtverkeer 
Tijdens de eerste avond is ook de inrit bij de Jumbo veelvuldig als knelpunt genoemd. De 
gemeente gaat over deze locatie begin 2017 het gesprek aan met de Jumbo. Daarnaast 
heeft wethouder Vermeij met de BVO / ViTAP gesproken over de route die het vrachtverkeer 
kiest en hen gevraagd niet langer via de Lijnbaan naar Tappersheul te rijden. 
 
 
 
 
 



Heeft u vragen? 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze brief? Neem u dan contact met mij op. Dat 
kan telefonisch op 14 0348 en via de mail: baaren.m@woerden.nl.  
 
 
Namens wethouder Vermeij, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mark van Baaren 
verkeerskundige team Realisatie en Beheer 
 
  

 
 
 
  
 

Figuur 1: fietssuggestiestrook Hekendorpse 
Buurt 

Figuur 2: Nijntje-bebording 

mailto:baaren.m@woerden.nl

