
 
 
 
 
 
  

 

Nieuwsbrief Wijkteam 
*Korte Akkeren* 

Bron: Verkeerscirculatieplan Gouda mei 2021 

Beste bewoners van Korte Akkeren. Met deze wijkkrant willen wij u informeren over het Wijkmobiliteitsplan, 
omdat wij het belangrijk vinden dat bewoners van de wijk hierover mee moeten kunnen denken en beslissen. 
Dit is de kans voor ons, bewoners van Korte Akkeren, om mee te denken met het plan en om ervoor te zorgen 
dat het plan zoveel mogelijk aansluit op de wensen die leven in de wijk. Alle binnengekomen reacties zullen wij 
bundelen en tzt aan de gemeente Gouda overhandigen.  
. 

Verkeerscirculatieplan en wijkmobiliteitsplan 
De Gemeente Gouda heeft in mei 2021 het 
Verkeerscirculatieplan (VCP) uitgebracht. Dit plan is 
gebaseerd op het Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026. 
Aan dit plan hebben verschillende bewoners- en 
ondernemersgroepen meegewerkt. De Gemeente 
Gouda wil met het VCP het volgende bereiken • Het 
beter benutten van bestaande infrastructuur 
(straten) • Een goede balans tussen bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid, negatieve 
effecten van verkeershinder verminderen door 
stringente keuzes • Verbeteren verkeersveiligheid • 

Gebruik van de fiets vergroten door een uitstekend 
fietsklimaat • Versterken van beeld en beleving van de 
historische binnenstad • Optimaal benutten van 
parkeercapaciteit en verdelen onder gebruikers 
(parkeerregulering). Het gehele verkeerscirculatieplan is 
te vinden op: https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-
de-stad/verkeerscirculatieplan/.  
In het plan worden verschillende maatregelen 
beschreven. Uiteraard heeft dit gevolgen voor onze wijk 
Korte Akkeren.  

, 

Uitgave juni 2022 
Oplage: 3.000 st. 

Kijk voor meer informatie over het Wijkteam en onze activiteiten op onze website 
“www.wijkteamkorteakkeren.nl” of op “https://www.facebook.com/KorteAkkeren”.  
 
Wij zijn elke dinsdag op afspraak te vinden in ons kantoortje op de begane grond, 
Bernhardhof 400. 
U kunt ook contact met ons opnemen via email, info@wijkteamkorteakkeren.nl. 
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Verkeerscirculatieplan en wijkmobiliteitsplan
De Gemeente Gouda heeft in mei 2021 het Ver-
keerscirculatieplan (VCP) uitgebracht. Dit plan is 
gebaseerd op het Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026. 
Aan dit plan hebben verschillende bewoners- en 
ondernemersgroepen meegewerkt. De Gemeente 
Gouda wil met het VCP het volgende bereiken:• Het beter benutten van bestaande 
 infrastructuur straten)  • Een goede balans tussen bereikbaarheid, 
 leefbaarheid en verkeersveiligheid, negatieve   
 effecten van verkeershinder verminderen door   
 stringente keuzes 

Verkeerscirculatieplan en wijkmobiliteitsplan
• Verbeteren verkeersveiligheid  • Gebruik van de fiets vergroten door een
 uitstekend fietsklimaat • Versterken van beeld en beleving van 
 de historische binnenstad • Optimaal benutten van parkeercapaciteit en   
 verdelen onder gebruikers (parkeerregulering). 
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https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/
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MOBILITEIT is een heel breed begrip en gaat zeker 
niet alleen over auto’s. Voetgangers en fietsers zijn 
daarbij ook belangrijk en vanwege hun kwetsbaarheid 
vaak ook nog belangrijker. De komende maanden 
wordt er een WIJKMOBILITEITSPLAN voor de wijk 
Korte Akkeren opgesteld. Voorafgaande vraagt de 
gemeente uw mening over verkeersknelpunten in de 
wijk en over mogelijke ideeën om die knelpunten op te 
kunnen lossen. De gemeente maakt hiervoor een 
speciale website met een kaart van de wijk waar 
iedereen punten kan zetten op locaties waar een wens 
of klacht over is en toelichten wat er aan mankeert en 
hoe dit volgens u verbeterd kan worden. Iedereen krijgt 
zo de gelegenheid om een bijdrage te leveren.  
Waarschijnlijk heeft u de huis-aan-huis brief hierover 
van de Gemeente al ontvangen. In deze brief, die in 
heel Korte Akkeren verspreid is, wordt uitgelegd hoe de 

Omdat het (financieel) niet mogelijk is alles tegelijk te doen zijn 
alle projecten waarover al in het VCP is beslist uitgespreid over 
de totale uitvoeringstijd van 2022 tot en met 2042 en in tranches 
(plakjes) ingedeeld. Iedere tranche heeft een loopduur van circa 
5 jaar. Voor iedere volgende tranche wordt opnieuw financiering 
aangevraagd bij de gemeenteraad. Op het kaartje kunt u zien 
welke maatregelen er voor de wijk Korte Akkeren staan gepland. 
 
Een volledige beschrijving van de projecten die in de Korte 
Akkeren gepland staan in de opeenvolgend tranches vindt u op 
onze website. Hieronder staat een beschrijving van de 
maatregelen die in de periode 2022 - 2027 op de planning staan: 
 
 
. 
 

WAT ZIJN UW IDEEËN OVER MOBILITEIT IN DE WIJK KORTE AKKEREN? 
 
 

website werkt. Klachten en ideeën kunnen tussen 13 juni 
en 1 juli gemeld worden. In deze periode komen er ook 1 
of 2 inloopmomenten in het Huis van de Stad voor 
mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun 
mening op de website van de gemeente. 
 
Samen met Buurt Bestuurt volgt Wijkteam Korte Akkeren 
het maken van het Wijkmobiliteitsplan op de voet. Wij zijn 
dan ook erg benieuwd welke knelpunten en ideeën er 
vanuit de wijk worden ingebracht. 
Mocht u er niet uitkomen en geen gelegenheid hebben de 
inloopmomenten te bezoeken, stuur dan uw reactie naar 
info@wijkteamkorteakkeren.nl. Wij verzamelen alle 
reacties van bewoners en sturen die door naar de 
gemeente.  
Actuele informatie vindt u ook steeds op onze website. 
 
 

 

 

Projecten Korte Akkeren 
 

17. Afstelling verkeerslichten op 6 locaties aanpassen, meer prioriteit voor oversteekbewegingen van 
voetgangers en fietsers en minder voor doorgaand autoverkeer, gebruik van randwegen wordt zo gestimuleerd. 
Planning 1ste tranche 2022 – 2027 
 
18. Kruispunt Goudkade-Industriestraat, herinrichten met verkeerslichten, met prioriteit voor 
rijrichting Industriestraat - Goudkade (en v.v.). Planning 1ste tranche 2022 - 2027. 
 
20. Proef Nieuwe Veerstal autoluw. De proef dient uit te wijzen of overgegaan kan worden tot een 
definitieve inrichting voor een autoluwe Nieuwe Veerstal. Planning 1ste tranche 2022 - 2027 (Inmiddels heeft die 
proef plaats gevonden).  
 
42. Fietsverbinding Westergouwe-Gouda, keuze uit 1 van de 2 mogelijke tracés: spoortracé (fietspad aan 
spoorbrug) of Mallemolentracé, hoog over het Gouwekanaal. Gemeente draagt financieel bij, Provincie financiert, 
voert project uit en is verantwoordelijk voor onderhoud. Planning 2de tranche 2028 - 2032 of als reserve in de 1ste 
tranche 2022 - 2027. 
 
44. Regionale doorfietsroute Gouda-Rotterdam, opwaarderen bestaande fietsroute naar regionale kwaliteitseisen, 
Provincie meefinanciert. Planning 1ste tranche 2022 - 2027. 
 
45. Fietsstraat Jacob van Lennepkade, in het verlengde van regionale doorfietsroute Gouda-Rotterdam, valt net 
buiten herinrichtingsproject Korte Akkeren, financiële dekking nodig om fietsstraat compleet te maken. Planning 
2de tranche 2028 - 2032 of als reserve in de 1ste tranche 2022 - 2027.  
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Wat zijn uw ideeën over mobiliteit in 
de wijk korte akkeren?

Projecten Korte Akkeren

is en toelichten wat er aan mankeert en hoe dit 
volgens u verbeterd kan worden. Iedereen krijgt zo 
de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Waar-
schijnlijk heeft u de huis-aan-huis brief hierover 
van de Gemeente al ontvangen. In deze brief, die 
in heel Korte Akkeren verspreid is, wordt uitgelegd 
hoe de website werkt. Klachten en ideeën kunnen 
tussen 13 juni en 1 juli gemeld worden. In deze pe-
riode komen er ook 1 of 2 inloopmomenten in het 
Huis van de Stad voor mensen die hulp nodig heb-
ben bij het invullen van hun mening op de website 
van de gemeente.

Samen met Buurt Bestuurt volgt Wijkteam Korte 
Akkeren het maken van het Wijkmobiliteitsplan 
op de voet. Wij zijn dan ook erg benieuwd welke 
knelpunten en ideeën er vanuit de wijk worden 
ingebracht. Mocht u er niet uitkomen en geen 
gelegenheid hebben de inloopmomenten te 

bezoeken, stuur dan uw reactie naar  
info@wijkteamkorteakkeren.nl. Wij verzamelen 
alle reacties van bewoners en sturen die door  
naar de gemeente. Actuele informatie vindt u  
ook steeds op onze website.
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Langs het water lopen is gewoon fijn en in het 
groen op de dijk langs het Gouwekanaal wordt 
dan ook druk gewandeld, al of niet met hond of 
kinderen. Maar de verbinding met de Rotterdam-
seweg is niet fijn. Daar moet je een stuk over het 
fietspad lopen met soms veel fiets- en bromver-
keer. Met de bouw van de appartementengebou-
wen ‘De Gouwe’ en ‘De IJssel’ op de plek van de 
voormalige Professor Gunningmavo komt daar 
verandering in met de aanleg van een nieuw voet-
gangersbrug!

Wij hadden graag gezien dat ook de Rotterdam-
se weg, net als de KWweg, een 30 kilometerweg 
wordt met aan de Weidebloemzijde een trottoir en 
het fietsverkeer weer op de rijbaan. Het resultaat 
van de keuze van max. 50 km op de Rotterdam-
seweg is dat de nieuwe doorfietsroute uit Wester-
gouwe over de van Baerlestraat zal gaan en dat 
die straat ingericht wordt als fietsstraat. De door-
fietsroute zal hiermee tweemaal de Rotterdamse-
weg over moeten steken. Dat vinden wij onveilig, 
onlogisch, onpraktisch en bovendien worden de 
aanlegkosten daarvan waarschijnlijk ook nog eens 
onnodig hoog.

Verder pleit wijkteam Korte Akkeren om de toe-
name van vrachtautoverkeer op de KWweg te 
beperken door contractueel vast te leggen dat 
vrachtautoverkeer van en naar bedrijventerrein 

Mozaiek Wonen 
financiert een nieuw 
voetgangersbrug

Opmerkingen van het Wijkteam bij de plannen

Woningbouwvereniging Mozaïek Wonen gaat in het 
verlengde van de Tesselschadestraat een voetgangers-

brug aanleggen. Daar zullen niet alleen de toekomstige 
bewoners van ‘De Gouwe’ en ‘De IJssel’ veel plezier aan gaan 
beleven maar ook alle andere wijkbewoners die daar graag 
wandelen, al of niet met hond of kinderen.  
Dank u wel Mozaïek Wonen!

  

Opmerkingen van het Wijkteam bij de plannen 
Wij hadden graag gezien dat ook de Rotterdamse weg, net als de KWweg, een 30 kilometerweg wordt met aan 
de Weidebloemzijde een trottoir en het fietsverkeer weer op de rijbaan. Het resultaat van de keuze van max. 50 
km op de Rotterdamseweg is dat de nieuwe doorfietsroute uit Westergouwe over de van Baerlestraat zal gaan en 
dat die straat ingericht wordt als fietsstraat. De doorfietsroute zal hiermee tweemaal de Rotterdamseweg over 
moeten steken. Dat vinden wij onveilig, onlogisch, onpraktisch en bovendien worden de aanlegkosten daarvan 
waarschijnlijk ook nog eens onnodig hoog. 
 
Verder pleit wijkteam Korte Akkeren om de toename van vrachtautoverkeer op de KWweg te beperken door 
contractueel vast te leggen dat vrachtautoverkeer van en naar bedrijventerrein Kromme Gouwe aan- en af dienen 
te rijden via de Nieuwe Gouwe Oostzijde en de Industriestraat.  
Met de verdere groei van Westergouwe zal de KWweg nog drukker worden. De KWweg zal wel ingericht worden 
als 30 kilometergebied. Daarbij zien wij graag midden eilanden komen op alle kruispunten, zodat voetgangers en 
fietsers veilig per rijbaan kunnen oversteken. 
En dan is er nog het rare kruispunt Herenstraat, Walvisstraat, Bosweg. Auto’s komende uit de Herenstraat rijden 
daar bijna automatisch op de verkeerde weghelft waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De oplossing zit in een 
geheel nieuw kruispunt. Tja, en dat is lastig want het huidige kruispunt is zo oud nog niet. 
Gelukkig zal het kruispunt Industriestraat / Onder de Boompjes / KWweg, bij de Praxis eindelijk worden 
aangepakt en voorzien worden van stoplichten (verkeerslichten). 
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Woningbouwvereniging Mozaïek Wonen gaat in het 
verlengde van de Tesselschadestraat een 
voetgangersbrug aanleggen. Daar zullen niet alleen de 
toekomstige bewoners van ‘De Gouwe’ en 'De IJssel’ 
veel plezier aan gaan beleven maar ook alle andere 
wijkbewoners die daar graag wandelen, al of niet met 
hond of kinderen. Dank u wel Mozaïek Wonen!  
 
 
 

Kromme Gouwe aan- en af dienen te rijden via de 
Nieuwe Gouwe Oostzijde en de Industriestraat. 
Met de verdere groei van Westergouwe zal de 
KWweg nog drukker worden. De KWweg zal wel 
ingericht worden als 30 kilometergebied. Daarbij 
zien wij graag midden eilanden komen op alle 
kruispunten, zodat voetgangers en fietsers vei-
lig per rijbaan kunnen oversteken. En dan is er 
nog het rare kruispunt Herenstraat, Walvisstraat, 
Bosweg. Auto’s komende uit de Herenstraat rijden 
daar bijna automatisch op de verkeerde weghelft 
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De oplos-
sing zit in een geheel nieuw kruispunt. Tja, en dat 
is lastig want het huidige kruispunt is zo oud nog 
niet. Gelukkig zal het kruispunt Industriestraat / 
Onder de Boompjes / KWweg, bij de Praxis ein-
delijk worden aangepakt en voorzien worden van 
stoplichten (verkeerslichten).
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Waar kan ik vragen stellen over dit project? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef uw emailadres aan het wijkteam Korte Akkeren door 

 
 

 Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door GoudaPot 

Het Wijkteam heeft groen hoog in het vaandel staan en zoekt doorlopend naar mogelijkheden om meer groen voor 
bewoners te creëren waar in gewandeld en gespeeld kan worden. Zo stelde het Wijkteam in 2016 de gemeente 
Gouda de vraag of het Ruige Weteringpad niet doorgetrokken zou kunnen worden langs het Gouwekanaal tot aan 
de punt bij de windmolen en over het terrein van het afvalbrengstation naar de Goudkade.  
Dit om de wandelmogelijkheden door het groen rond de wijk Korte Akkeren uit te kunnen breiden. In vergelijking 
met andere wijken in Gouda zijn die mogelijkheden in en rond Korte Akkeren namelijk gewoon slecht en onder de 
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Rondje Goudkade - Vrijheidspad  

  

 

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-
mailen naar gemeente@gouda.nl. 
U kunt ook een melding maken via de app Slim melden Gouda of via de pagina Melding maken openbaar gebied. 
Alle meldingen voor verkeer en mobiliteit worden doorgestuurd naar het wijkmobiliteitsplan. 
 
Link gemeente online: 
https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/wijkmobiliteitsplannen/wijkmobiliteitsplan-korte-
akkeren/#:~:text=Voor%20Korte%20Akkeren%20maken%20we,verbeterpunten%20van%20inwoners%20en%
20organisaties. 
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https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6876eee23a08406991bf6d842cc6508a 
 

Wilt u voortaan ook de digitale nieuwsbrief en andere post digitaal van 
ons ontvangen? En is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons? Geef uw 
e-mailadres dan eenvoudig hier door: info@wijkteamkorteakkeren.nl. 
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 Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door GoudaPot 

Het Wijkteam heeft groen hoog in het vaandel staan en zoekt doorlopend naar mogelijkheden om meer groen voor 
bewoners te creëren waar in gewandeld en gespeeld kan worden. Zo stelde het Wijkteam in 2016 de gemeente 
Gouda de vraag of het Ruige Weteringpad niet doorgetrokken zou kunnen worden langs het Gouwekanaal tot aan 
de punt bij de windmolen en over het terrein van het afvalbrengstation naar de Goudkade.  
Dit om de wandelmogelijkheden door het groen rond de wijk Korte Akkeren uit te kunnen breiden. In vergelijking 
met andere wijken in Gouda zijn die mogelijkheden in en rond Korte Akkeren namelijk gewoon slecht en onder de 
maat. Het ‘Rondje Goudkade’ kan de wijk Korte Akkeren een heel aantrekkelijk wandelrondje geven en een 
groene oeverstrook van 600 meter lang om te kunnen zonnen, vissen en te genieten van de schepen en van het 
water en het omringende landschap.  
 

Rondje Goudkade - Vrijheidspad  

  

 

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-
mailen naar gemeente@gouda.nl. 
U kunt ook een melding maken via de app Slim melden Gouda of via de pagina Melding maken openbaar gebied. 
Alle meldingen voor verkeer en mobiliteit worden doorgestuurd naar het wijkmobiliteitsplan. 
 
Link gemeente online: 
https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/wijkmobiliteitsplannen/wijkmobiliteitsplan-korte-
akkeren/#:~:text=Voor%20Korte%20Akkeren%20maken%20we,verbeterpunten%20van%20inwoners%20en%
20organisaties. 
 
Interactieve kaart online: 
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6876eee23a08406991bf6d842cc6508a 
 

Wilt u voortaan ook de digitale nieuwsbrief en andere post digitaal van 
ons ontvangen? En is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons? Geef uw 
e-mailadres dan eenvoudig hier door: info@wijkteamkorteakkeren.nl. 

 

Het Wijkteam heeft groen hoog in het vaandel 
staan en zoekt doorlopend naar mogelijkheden 
om meer groen voor bewoners te creëren waar in 
gewandeld en gespeeld kan worden. Zo stelde het 
Wijkteam in 2016 de gemeente Gouda de vraag of 
het Ruige Weteringpad niet doorgetrokken zou 
kunnen worden langs het Gouwekanaal tot aan 
de punt bij de windmolen en over het terrein van 
het afvalbrengstation naar de Goudkade. Dit om 
de wandelmogelijkheden door het groen rond 
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Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Geef uw emailadres aan het wijkteam Korte Akkeren

de wijk Korte Akkeren uit te kunnen breiden. In 
vergelijking met andere wijken in Gouda zijn die 
mogelijkheden in en rond Korte Akkeren name-
lijk gewoon slecht en onder de maat. Het ‘Rondje 
Goudkade’ kan de wijk Korte Akkeren een heel 
aantrekkelijk wandelrondje geven en een groene 
oeverstrook van 600 meter lang om te kunnen 
zonnen, vissen en te genieten van de schepen en 
van het water en het omringende landschap.

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de 
gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. 
U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. 
U kunt ook een melding maken via de app Slim 
melden Gouda of via de pagina Melding maken 
openbaar gebied. Alle meldingen voor verkeer 
en mobiliteit worden doorgestuurd naar het 
wijkmobiliteitsplan.

Wilt u voortaan ook de digitale nieuwsbrief en andere post digitaal van ons ontvangen?  
En is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons? Geef uw e-mailadres dan eenvoudig hier door:  
info@wijkteamkorteakkeren.nl

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door GoudaPot.

Link gemeente online:  
https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-
stad/wijkmobiliteitsplannen/wijkmobiliteits-
plan-korte-akkeren/#:~:text=Voor%20Korte%20
Akkeren%20maken%20we,verbeterpunten%20
van%20inwoners%20en%20organisaties. 

Interactieve kaart online:  
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=6876eee23a08406991bf6d842c-
c6508a


