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Gouda, 28 oktober 2019

Aanvullende brief over verkeerscirculatieplan: meer tijd en bewonersparticipatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Gouda,

In aanvulling op onze eerdere reactie over het 'verkeerscirculatieplan en schoolzones' sturen 
wij u na intern overleg deze aanvullende reactie. 

Deze houdt kort gezegd in dat wij ruim de tijd willen nemen om goed inhoudelijk te kunnen 
reageren op alle maatregelen in het Verkeerscirculatieplan. De plannen zijn namelijk pas kort 
geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand.

Dat geldt vooral omdat er op noorderlijk wijknivo (Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord) 
vergaande maatregelen worden voorgesteld:

• Aanpassingen Ridder van Catsweg, Plaswijckweg, Hugo de Vrieslaan, oa. een rotonde;
• Aanpassingen Bodegraafsestraatweg en de knip op de Bodegraafstraatweg;
• Fietsroute Plaswijckweg;
• Verkeersveiligheid Thorbecklaan;
• Aanpassingen Graaf Florisweg;
• Verkeersveiligheid Bloemendaalseweg;
• Fietsveiligheid Plesmanplein;
• De doorstromingsfunctie op de Van Reenensingel.

Daarnaast willen wij graag nog verder ingaan op de toegenomen geluidsoverlast van de A12 
en op eerder genoemde punten in onze zienswijze destijds op het Mobiliteitsplan. 

Wel benadrukken wij alvast dat vanuit de wijk er zeer veel reacties zijn binnengekomen om 
geen extra ontsluitingen van en naar de wijk toe te laten, dit gezien de functie van de 
Plaswijckweg, het zeer grote aantal bewoners en woningen rond deze weg en vooral de 
verkeersveiligheid rond de vele basisscholen in de wijk. 

Wij waarderen het dus dat het Verkeerscirculatieplan veel aandacht besteedt aan de mobiliteit
en verkeersveiligheid op stedelijk en wijknivo, maar 1) het is niet mogelijk om een 
volwaardige reactie te geven op zo'n korte termijn en 2) wij hopen dan ook dat de 
gemeenteraad expliciet aandacht vraagt om bewonersparticipatie een duidelijke plaats te 
geven bij de verdere uitvoering van het Verkeerscirculatieplan.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck


