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Het GVVP 
De gemeente Culemborg is bezig met 
het maken van een Gemeentelijk Ver-
keers– en Vervoersplan. Dit GVVP is een 
beleidsplan dat de verkeersstructuur 
voor minimaal de komende 20 jaar vast-
legt. Dat is niet alleen nodig om redenen 
van milieu en duurzaamheid maar voor-
al omdat Culemborg geen toekomstbe-
stendige verkeersstructuur heeft. 
 

Het GVVP  biedt kansen 
Dit is een uitgelezen kans om te zorgen 
dat Culemborg  een verkeersstructuur 
krijgt  waarbij leefbaarheid en veiligheid 
centraal staan.  
De eerste fase (inventarisatie) is afge-
rond.  In juni fase 2 en afronding  GVVP 
rond oktober dit jaar (aldus wethouder 
Reus). 
 

Onthutsend zoveel reacties 
1270 online reacties over de verkeers-
knelpunten zijn binnengekomen. Het 
grootste  aantal reacties had betrekking 
op het fietsverkeer: onveilig door te veel 
autoverkeer dat ook nog eens te hard 
rijdt. De inwoners hebben duidelijk ge-
maakt dat een andere verkeersstructuur 
noodzakelijk is.  Een structuur  waarbij 
de fietser topprioriteit heeft.  

Belangrijkste knelpunten 
De belangrijkste knelpunten zijn de Prijs-
seweg, J v Riebeeckstraat, Vianense 
Poort, O v Reesweg, Ovonde en Weid-
steeg incl. kruising met Oostersingel.  

Fietsersbond en Klankbordgroep 
De Fietsersbond Culemborg neemt als 
belanghebbende deel aan de Klankbord-
groep. De gemeente Culemborg overlegt 
met de Klankbordgroep over “hoe en 
wat”. De Fietsersbond kan hier haar 
ideeën kwijt hoe Culemborg voor de kor-
te en lange termijn fietsvriendelijk en 
toekomstbestendig ingericht moet wor-
den.  En dat is hard nodig, zo blijkt. 
 
Wat wil de Fietsersbond Culemborg? 
Culemborg als echte fietsstad. Het aan-
tal fietsers groeit hard. Culemborg is ont-
worpen om fietsstad te zijn.  
Prioriteit heeft de fietsstraat van Parijsch 
Zuid naar het centrum. Essentieel daar-
voor zijn de bestaande knip op de Prijs-
seweg en afsluiten van de Vianense 
Poort voor autoverkeer. 
Ook meebouwen aan fietsstad Culem-
borg?  Wij horen graag jullie ideeën!! 
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