
datum 24 oktober 2014. 

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Gouda

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Nederlandse gemeenten gevraagd om een plan van aanpak 
voor Veilig Fietsen op te stellen voor het eind van 2013. Voor de Fietsersbond was dat aanleiding om te onder-
zoeken hoe het met de fietsveiligheid in Gouda gesteld is. In eerdere rapporten1 van de gemeente Gouda was al 
geconstateerd dat Gouda een urgent fietsveiligheidsprobleem heeft. In de bijgevoegde notitie komt de Fietsers-
bond tot dezelfde, alarmerende conclusie. Gouda blijkt tot een van de gevaarlijkste2 fietssteden van Nederland te 
horen. 

In eerdere Goudse rapporten en in het Mobiliteitsplan Gouda, 2007 staan optimistische formuleringen over de 
verbetering van de fietsinfrastructuur, die in 2015 gerealiseerd zou moeten zijn. Als fietsers hebben we tot nu toe
weinig van die verbetering gemerkt. In het algemeen is het aantal kilometers geasfalteerd fietspad afgenomen en 
voldoet op veel plekken de breedte van de fietspaden niet aan de CROW-richtlijnen. Het toepassen van CROW- 
richtlijnen is onmisbaar voor een veilige infrastructuur. Verder heeft een aantal wijkteams geconstateerd dat de 
veiligheid voor fietsende kinderen en ouderen in hun wijk nog steeds beneden de maat is. 

Met bijgaande notitie aan u willen we onder de aandacht brengen dat het verbeteren van de fietsveiligheid gron-
dig aangepakt dient te worden. Hier ligt een duidelijke taak voor U: als gemeenteraad bent u uiteindelijk verant-
woordelijk voor de fietsveiligheid. 

Samengevat zijn onze aanbevelingen:
1. Maak tot prioriteit een substantiële verbetering van de fietsveiligheid, zodat Gouda niet meer onder het 

gemiddelde scoort;
2. Laat volgens CROW-richtlijnen en DuurzaamVeilig werken zodat de recente suboptimale3 reconstruc-

ties zich niet meer voor doen;
3. Neem de principes van de CROW-richtlijnen, Duurzaam Veilig en 'Goudafietstbeterdoor! 2007' op in 

de LIOR4; 
4. Laat u te allen tijde informeren wanneer er afgeweken wordt van de beleidsvoornemens in 'Goudafietst-

beterdoor! 2007', de CROW-richtlijnen en de LIOR.

In onze notitie maken we aannemelijk dat een belangrijk deel van de gewonde fietsers scholieren uit de naburige 
gemeenten zijn. Omdat de Gouda een centrumgemeente is, beschikt Gouda over extra inkomsten om fietsveilig-
heid voor fietsers uit de nabuurgemeenten op een gemiddeld niveau te brengen en houden.  

De Fietsersbond is gaarne bereid een en ander toe te lichten. 

Met vriendelijke groet,
namens de Fietsersbond Afdeling Gouda en Midden-Holland,

(J.A. de Hoog)

1 Goudafietstbeterdoor!, 2007 en in Fietsbalans2, 2009
2 iedere 2 weken is er in Gouda een boventallige fietsgewonde ten opzichte van gemiddelde fietsveiligheid
3 groot deel van de vrachtwagens kan niet door de kruising Buchnerweg-Bleulandweg zonder over het  voet- en fietspad te rijden; 
fietsverbinding Statenlaan-Graaf Florisweg is onveilig aangelegd; 5-tegelfietspaden op Hoofdfietsroutes, dus maar 1,5 meter breed
4  de huidige Leidraad Inrichting Openbare Ruimte voldoet niet aan de principes van Duurzaam Veilig, CROW-richtlijnen en 
Goudafietstbeterdoor! 


