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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00466 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 19 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : J.E. Rateland 

Tel.nr. : 8342 

E-mailadres : rateland.j@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Meerjarig OnderhoudsProgramma (MOP) 2020-2023 Openbare Ruimte - versie voor Strategische 
Heroriëntatie 

 

Kennisnemen van: 
Het Meerjarig OnderhoudsProgramma (MOP) 2020-2023 Openbare Ruimte - versie voor Strategische 
Heroriëntatie. 
 

Inleiding: 
Voor de openbare ruimte is voor de jaren 2020 - 2023 een Meerjarig OnderhoudsProgramma (MOP) 
opgesteld. In dit document staat beschreven hoe, waar en wanneer de beschikbare middelen voor het 
beheer van de Openbare Ruimte zullen worden ingezet. Hierbij ligt de focus op het uitvoeren van groot 
onderhoud, vervanging en reconstructies.  
 

Kernboodschap: 

Het MOP Openbare Ruimte 2020 – 2023 is anders dan u normaal van ons gewend bent. Dit MOP is een 
uitwerking van de beschikbare middelen met een groot voorbehoud. De gemeente Woerden staat aan de 
vooravond van het maken van grote strategische keuzes. Het traject dat de naam Strategische 
Heroriëntatie (SH) draagt is bepalend voor de planning van de werkzaamheden in volgende jaren. Alle 
projecten die nog niet gestart zijn of waarvoor de participatie niet of pas net gestart is zijn in afwachting op 
de resultaten van de SH (najaar 2020) on hold gezet.  
 

De kwalificatie on hold betekent dat de voorbereiding en participatie van deze projecten tijdelijk wordt 
gepauzeerd in afwachting op de resultaten van de Strategische Heroriëntatie. Deze actie heeft vooralsnog 
bepekte financiële gevolgen voor de gemeente. Echter vraagt het een zorgvuldig communicatietraject 
richting de stakeholders, platforms en bewoners die teleurgesteld gaan zijn in de pauzering. Deze signalen 
bereiken ons op dit moment al wekelijks. 
 

Financiën: 
Het MOP is geraamd binnen de begroting 2020 en de doorgeschoven investeringen 2020 zoals 
vastgesteld. 
 

Vervolg: 
Na vaststelling wordt het MOP 2020-2023 gedeeld met de wijk- en dorpsplatforms. Het MOP wordt met de 
nutsbedrijven gedeeld, omdat zij in veel van de projecten betrokken zijn. Het MOP wordt gepubliceerd via 
de reguliere kanalen (facebook en website). Na de Strategische Heroriëntatie volgt een nieuw MOP voor de 
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periode 2021-2024.  
 

Bijlagen: 
Meerjarig OnderhoudsProgramma 2020-2023, geregistreerd onder Corsanummer: 20.008540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEERJARIG ONDERHOUDSPROGRAMMA 2020-2023 
Tot aan de Strategische Heroriëntatie 

 

 
 

“Samenwerken aan het leefbaar houden van onze openbare ruimte” 
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1 Meerjarig OnderhoudsProgramma Openbare Ruimte 
In de planning voor de projecten worden de volgende kleuren gebruikt: 

 

 

1.1 Harmelen 

 

Project Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

Begraafplaats Leidsestraatweg Groot onderhoud (relatie met beleidsplan begraafplaatsen) ON HOLD 

Burgemeester Timmermanslaan Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  ON HOLD  

De Joncheerelaan Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. (na Hof v. Harmelen)  ON HOLD 

Koningshof Gecombineerd groot onderhoud verharding, verlichting en groen         

Molenbuurt fase 3 Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.    ON HOLD 

 

1.2 Kamerik 

 

Project Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

Bedrijventerrein Handels-/ Nijverheidsweg Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  ON HOLD 

De Kanis Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.          

Keur, Verlaat, Hoefslag  Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. ON HOLD 

Overstek en Waterstoep Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.   ON HOLD 

Van Teylingenweg/Mijzijde Groot onderhoud (gefaseerd)   
 ON HOLD 

 

  

  Voorbereiding   Uitvoering   Project afgerond 
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1.3 Woerden 

 

Project Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

Algemeen (diverse locaties) Groot-onderhoud aan beweegbare bruggen.      

Achterstraat Omvorming woonerfgebied (relatie met verkeersuitwerking binnenstad).   ON HOLD 

Baanstraat e.o. Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  ON HOLD 

Barwoutswaarder (de straat) Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  ON HOLD 

Begraafplaats Hogewal Restauratie begraafplaats, subsidie van Provincie Utrecht en RCE.          

Beschoeiing Singel (Bastions + Oostdam) Vervangen beschoeiing en verbeteren historische structuur.         
  

  

Bloemenkwartier uitvoering Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  
  ON HOLD 

Eendrachtsstraat Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  
 

 
   

Fagellaan Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.      

Frans Halsstraat Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.  ON HOLD 

Gedempte Binnengracht Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.    ON HOLD 

IJsseloord, Lekoord  Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.   ON HOLD 

Parallelweg oost en west Gecombineerd groot onderhoud verharding en groen.         

Kromwijkerdijk Gecombineerd groot onderhoud verharding, oevers en groen.   ON HOLD 

Maasoord Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. ON HOLD  

Nassaukade Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.        

Nieuwendijk Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. ON HOLD 

Oostsingel/Oostlaan/Exercitieveld Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.         

Oudelandseweg parallel Gecombineerd groot onderhoud verharding en groen.          

Park Molenvliet Gecombineerd (klein) onderhoud verharding, sportfaciliteiten en groen.       
 

Steinhagenseweg en Snelfietspad Ongelijkvloerse kruising, omleggen weg en snelfietspad, relatie Snellerpoort.   ON HOLD 

Woerden-West Verbeteren verkeersdoorstroming Holland-/ Waardsebaan, Boerendijk en verder.          

 

1.4 Zegveld 

 

Project Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

De Meije Ophoging van kade en groot-onderhoud openbare ruimte, afspraak met HDSR   
 

  

Slotenbuurt Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.          
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