
Eénrichtingsverkeer Oude Tol - Goudsestraatweg
In februari/ maart 2020 heeft er een onderzoek over de 'Proefmaatregel éénrichtingsverkeer rotonde Oude Tol - Goudsestraatweg'
plaatsgevonden onder panelleden uit Reeuwijk.  Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten we u weten wat we met
de resultaten doen. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 456 van de 621 uitgenodigde panelleden uit Reeuwijk deelgenomen aan het onderzoek: een deelnemerspercentage
van 73%. Uit dit percentage kan worden afgeleid dat er een hoge betrokkenheid is onder de panelleden van 'Bodegraven-Reeuwijk
Spreekt'. Met het aantal respondenten kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan over de populatie. 

93% heeft in de periode van de

proefmaatregel gebruik gemaakt

van de Goudsestraatweg,

Raadhuisweg/ Zoutmansweg

en/of de Oud Reeuwijkseweg.

7% heeft hier geen gebruik van

gemaakt.

Top 3 doelen om gebruik te

maken van de Raadhuisweg/

Zoutmansweg zijn om bij de

woning te komen (83%), om

Bodegraven/ Gouda of andere

bestemming te bereiken (65%)

of om bij werk te komen (53%).

75% hiervan in

beide richtingen,

13% voornamelijk

in de richting van

de A12 en 3% in

de richting van de

rotonde Oude Tol.

Van de

respondenten die

gebruik hebben

gemaakt van de

wegen tijdens de

proefmaatregel,

ging 98%-99%
met de auto

Top 3 alternatieve routes
tijdens de proefmaatregel

Randweg (55%)

Oud Reeuwijkseweg
(52%)

Oude Tol (28%)

Wat gebeurt er met de resultaten?

86% staat negatief

tegenover het definitief

instellen van het gedeelte

van de Goudsestraatweg

als éénrichtingsweg. 9% is
positief.

60% staat positief tegenover de

doelstelling van de gemeente om,

door herinrichting van de

Raadhuisweg/ Zoutmansweg,

gemotoriseerd verkeer te stimuleren

de snelheid te verlagen naar 30 km.

36% is negatief.

Tijdens de proefmaatregel

éénrichtingsverkeer maakte 76%
gebruik van het gedeelte van de

Goudsestraatweg tussen de rotonde

Oude Tol en aansluiting met de

A12. 90% heeft vóór de periode

van de proefmaatregel gebruik

gemaakt van dit gedeelte van de

weg.

Op basis van de uitkomsten van uw wensen en ervaringen en de uitkomst van de metingen neemt de gemeente het
definitieve besluit over het al dan niet permanent instellen van eenrichtingsverkeer voor de Goudsestraatweg.


