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Zienswijze op Mobiliteitsplan Gouda Inspraakversie 

Gouda, 17 maart 2017 

 

Geacht College, 

 

Hierbij dienen wij onze zienswijze in op het concept Mobiliteitsplan 

zoals vastgesteld op 29 januari 2017.  

 

Deze is mede gebaseerd op een bewonersbijeenkomst en een 

bewonersenquête van het Bewonersplatform Gouda Noord en op 

de zienswijze van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.  

 

Deze zienswijze is géén standpunt van de bewonersorganisatie/ 

wijkteam namens de bewoners of namens de basisscholen. Deze 

zienswijze is een weergave van de ontvangen signalen, 

ervaringen, kennis en inzichten uit de wijk. 

 

 

Verkeersknelpunten in Gouda Noord 

 

Ook in Gouda Noord is blijkens reacties van bewoners sprake van 

onveilige verkeerssituaties of risicovolle kruispunten. Een aantal 

knelpunten wordt vaak en nadrukkelijk genoemd door bewoners 

in de enquêtes . De problematiek is overigens velerlei, van ‘slecht 

zicht’ tot ‘moeilijk oversteekbaar’ tot ‘te druk’ enz.   

 

Specifiek gaat het om de volgende locaties: 

 

 Alle kruisingen Bodegraafsestraatweg, het deel dat door 

Gouda Noord loopt dus van kruispunt Van Reenensingel – 

Goudse Houtsingel tot aan Graaf Florisweg; 

 Idem rotonde Bodegraafsestraatweg – Graaf Florisweg 

 Alle oversteekplaatsen Bodegraafsestraatweg  

 Calslaan / Mammoet parkeerterrein 

 Groen van Prinstererlaan bij het scholengebied 

 Oversteken Thorbeckelaan 

 Veel genoemd door bewoners van Gouda Noord was ook de 

verkeerssituatie op de Van Reenensingel. 

 

Graag zouden wij deze locaties als aandachtspunt genoemd willen 

zien in de definitieve Mobiliteitsvisie als aanvulling op paragraaf 

4.3 van de conceptvisie. 

 

Wat betreft de oplossingen kunnen en willen bewoners 

meedenken, dit mede gebaseerd op suggesties vanuit de wijk zelf.  

 

Paragraaf 4.3, “Routes en kruispunten” stelt overigens dat het 

daar genoemde overzicht van onveilige routes en locaties is 

gebaseerd op “Dankzij de registratie van ongevallen hebben we 

een beeld van de locaties waar veel veiligheidswinst te behalen 

is”. Op zich vinden wij het een goede zaak dat de gemeente 

hieraan aandacht besteedt, maar ook vaak door bewoners 

genoemde locaties/routes waar veel bijna-ongelukken 

plaatsvinden dienen te worden meegenomen in de aanpak.  
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Belangrijkste verkeersitems volgens bewoners Gouda 

Noord 

 

Blijkens de laatste enquête zijn belangrijk: 

 

 Fietsers: fietspaden en fietsveiligheid 

 Parkeren 

 30 km zones 

 Asociaal rijgedrag in de wijk 

 Staat wegen, onderhoud wegen en fietspaden 

 

 

 

 

Wij hopen dat u deze aandachtspunten en knelpunten in de 

definitieve mobiliteitsvisie wilt opnemen. 

 

 

Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bewonersplatform Gouda Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


