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MOTIE Vreemd 

Coenecooppootje 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, in vergadering bijeen op woensdag 23 Februari 
2022,  
 

Constaterende dat 
 Er binnen Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) maatregelen werden voorgesteld die de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en economie van Waddinxveen bevorderen; 

 Hierbij het Coenecooppootje binnen BBG als maatregel W25 is onderzocht.  

 De gemeenteraad in Waddinxveen op 17 Februari 2021 met een Raad brede motie het college 
heeft gevraagd om deze maatregel verder uit te werken binnen BBG.  

 Deze maatregel nu niet opgenomen is in het maatregelpakket wat door de BAG is voorgesteld 
aan de diverse participerende gemeenten.  

 

Overwegende dat 
 Op dit moment gestart wordt met inrichtingsplannen van de Vredenburghzone en daardoor 

haast geboden is om te voorkomen dat net aangelegde natuur moet worden aangetast. 

 De Beijerinklaan nu al regelmatig vol staat en de verkeersdruk uit Waddinxveen niet aan kan.  

 Door de groei van de woonwijk Triangel en overige bouwactiviteiten in Waddinxveen er meer 
verkeer via de Beijerinklaan Waddinxveen zal uitrijden.  

 De geschatte kosten (500.000 volgens BBG) relatief laag zijn in vergelijking met het verkeer 
oplossend vermogen. 

 Er in Waddinxveen bij bewoners uit Triangel en bedrijventerrein Coenecoop groot draagvlak is 
voor deze maatregel.  

 

Verzoekt het college 
 Nadere afstemming te hebben met de Provincie voor de aansluiting van het Triangelpootje aan 

de Zuidelijke Rondweg. 

 Verschillende alternatieven te onderzoeken als de Provincie bij haar standpunt blijft door een 
oprit/ afrit te maken op de Vredenburghlaan zodat verkeer makkelijk kan in- /uitvoegen. 

 In de uitwerking ook een ecologische corridor mee te nemen om beide zijden van de 
Vredenburghzone te verbinden. 

 De onderbouwing van beide maatregelen inclusief financiële en verkeerskundige paragraaf in 
Q4 2022 aan de raad te presenteren met een memo.  

 Bij de uitvoeringswerkzaamheden van de Vredenburghzone rekening te houden met de aanleg 
van een Coenecooppootje totdat de raad genoemde memo heeft besproken.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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