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Aanpassingen kruispunten op
Van Reenensingel en Plaswijckweg

Geplande maatregelen gemeente

Recent heeft de gemeente Gouda de 
volgende maatregelen bekend gemaakt:

• Op verschillende kruispunten langs de Van 
Reenensingel worden de verkeerslichten 
vervangen. De huidige installaties hebben 
hun technische levensduur bereikt. 

• De nieuwe verkeersregelinstallaties 
worden ’slimme’ apparaten. Die 'meten' 
waar verkeer is en regelen hoe lang en 
wanneer een verkeerslicht op groen mag. 

• De verwachting van de gemeente is dat de 
verkeersafwikkeling op de kruispunten 
duidelijk zal verbeteren (oa. Ridder van 
Catsweg, Plaswijckweg, Bloemendaalseweg).

• Er komen ook wachttijdvoorspellers voor 
fietsers. Deze zorgen er voor dat fietsers 
zien wanneer ze groen licht krijgen. 

• Op de kruising Plaswijckweg / Boegpad 
gaat de gemeente de huidige 
verkeerslichten verwijderen en de kruising 
opnieuw indelen, onder andere met 
grotere opstelplaatsen voor voetgangers.

Foto boven gemeente Gouda: vervanging VRI´s
Foto rechts wijkteam Plaswijck: plannen gemeente 
voor herinrichting kruispunt Plaswijckweg / Boegpad

Meer informatie

De werkzaamheden zijn gepland van mei tot 
en met september. 

Meer informatie is te vinden op: 
• Link website gemeente Gouda VRI's 1  

• Link website gemeente Gouda VRI's 2  

• Link website wijkteam Plaswijck mobiliteit  

Belang voor de wijk

Een betere doorstroming op de stadsring 
van Gouda was al gepland in de Mobiliteits-
visie 2020. Ook Wijkteam Plaswijck pleit al 
enkele jaren voor betere benutting van en 
doorstroming op deze belangrijke weg, dit 
mede op advies van verkeersdeskundigen. 
Wij hopen dat met deze maatregelen de 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid 
zullen verbeteren. 

De Van Reenensingel heeft immers een 
belangrijke functie in het Goudse wegennet. 
Het is daarnaast een weg die door twee 
grote wijken Plaswijck en Bloemendaal gaat, 
waar 22.000 mensen wonen. Met deze 
maatregelen kan veel verkeerswinst worden 
behaald, van de Goudse Poort tot kruispunt 
Bodegraafsestraatweg / Goverwellesingel, 
óók voor het bereiken van de A12. 
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