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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Hendrie van Assem van de fractie van 
Inwonersbelangen over parkeren Defensie-eiland 

Beantwoording van de vragen: 

1. Waarom is de gelegenheid om te parkeren aan de kant van het kasteel onmogelijk gemaakt? 

Het parkeren langs het Kasteel is niet onmogelijk gemaakt. Op die plek zijn tijdelijke parkeervakken voor 
langsparkeren aangelegd. Het bord dat in het voorjaar van 2015 is geplaatst geeft aan dat het verboden is 
om stil te staan (stopverbod aan de wegzijde waar het bord geplaatst is). Dat geldt niet voor de vakken aan 
de overzijde van de weg. 

2. Hoe kunnen de nieuwe bewoners van het eiland op ordentelijke wijze hun nieuwe woning 
betrekken? 

De eerdergenoemde parkeervakken zijn met name bedoeld voor leveranciers en bezoek van bewoners om 
te kunnen parkeren. Daarnaast hebben alle bewoners de beschikking over een parkeerplaats in een eigen 
parkeervoorziening. Afgezien van gebouw Citadel heeft nagenoeg iedereen op bouwdeel Noord de nieuwe 
woning betrokken. Eind februari worden de huurappartementen in gebouw Citadel opgeleverd. De 
verhuurder zorgt voor een verhuiscoördinator, die zorgt dat de verhuiswagens op een ordentelijke manier 
naar de woning kunnen rijden. 

3. Waarom wordt er ondanks de wetenschap van drukte bij verhuizingen boetes uitgedeeld? 

Het is niet de bedoeling dat bekeuringen worden uitgedeeld aan mensen die hun auto in de parkeervakken 
hebben geparkeerd. Dit blijkt per abuis wel af en toe gebeurd te zijn. Door ons wordt inzet gepleegd om te 
voorkomen dat dit opnieuw plaatsvindt.Dit wordt met Handhaving opgenomen. Om de vrije doorgang te 
kunnen garanderen wordt wel verbaliserend opgetreden tegen automobilisten die hun auto buiten de 
vakken parkeren of het stopverbod negeren. Dat wordt voornamelijk gedaan om ervoor te zorgen dat de 
hulpdiensten onbelemmerd het eiland kunnen bereiken. Daarnaast zal worden bekeken of de bebording ter 
plaatse verduidelijkt kan worden. 

4. Is een blauwe zone met maximale parkeertijd een mogelijkheid? 

Ja, dit is een mogelijkheid. Gezien het tijdelijk karakter van de huidige inrichting is een blauwe zone niet 
ingesteld. 

5. Is betaald parkeren een mogelijkheid? 

Ja, in de toekomstige situatie zal hier het regime van betaald parkeren worden doorgevoerd. Op het 
middendeel en zuidelijk deel van het eiland worden enkele parkeerplaatsen op maaiveld aangelegd, 
voorzien van een parkeerautomaat. Daarnaast komt er een openbare parkeergarage voor bezoekers. Daar 
geldt ook betaald parkeren. In de huidige situatie wordt betaald parkeren niet ingesteld vanwege het 
tijdelijk karakter. 



6. Hebben de bewoners van het eiland parkeermogelijkheid voor hun gasten?parkeren? 

De eerdergenoemde parkeervakken zijn met name bedoeld voor bezoekers. Voor zover dit niet toereikend 
is, moeten bezoekers uitwijken naar elders in de binnenstad, tot het moment dat straks op het middendeel 
speciale parkeergelegenheid voor bezoekers is aangelegd: een openbare parkeergarage en betaald 
parkeren op maaiveld. 

7. Welke mogelijkheden ziet het college om deze situatie voor nu en voor de toekomst te 
verbeteren? 

Zoals gezegd zullen in de toekomstige situatie meerdere mogelijkheden bestaan voor het parkeren voor 
bezoekers. De tijdelijke situatie kent haar beperkingen vanwege de bouwactiviteiten. Onderzocht zal 
worden of de bebording verduidelijkt kan worden. Daarnaast wordt Handhaving extra geïnstrueerd hoe te 
handhaven. Verder wordt de parkeersituatie in de komende bouwperiode voortdurend in de gaten 
gehouden. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 16.002207 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J MBA V.J.H. Molkenboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: woensdag 3 februari 2016 08:55 
Aan: raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake pakeren 

Defensie-eiland 
Bijlagen: inwonersbelangen inzake parkeren defensie eiland.pdf 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand t ref t u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie Inwonerbelangen inzake 
parkeren Defensie-eiland. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 
beantwoorden, te weten vóór 4 maart 2016. 

C7- 0 3 FEB. 2016 
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laat uw stem bore»a 

ARTIKEL 40 VRAGEN 
Parkeren Defensie-eiland 

2 februari 2016 

Inleiding 
Heel langzaam komt de voltooiing van het noordelijk deel van het Defensie-eiland in 
zicht. Binnenkort zullen de laatste bewoners van de Citadel hun intrek nemen. Dit 
betekent dat ook de inpandige garage voor deze bewoners volledig benut kan worden. 

Sinds kort is het niet meer mogelijk voor gasten op het eiland te parkeren. Deze mensen 
moeten om te kunnen parkeren in de omgeving of in de stad een plek zoeken (zie foto). 

Vragen 
1. Waarom is de gelegenheid om te parkeren aan de kant van het kasteel onmogelijk 

gemaakt? 
2. Hoe kunnen de nieuwe bewoners van het eiland op ordentelijke wijze hun 

nieuwe woning betrekken? 
3. Waarom wordt er ondanks de wetenschap van drukte bij verhuizingen boetes 

uitgedeeld? 
4. Is een blauwe zone met maximale parkeertijd een mogelijkheid? 
5. Is betaald parkeren een mogelijkheid? 
6. Hebben de bewoners van het eiland parkeermogelijkheden voor hun gasten? 

parkeren? 
7. Welke mogelijkheden ziet het college om deze situatie voor nu en voor de 

toekomst te verbeteren? 

Namens de fractie van Inwonersbelangen, 

Hendrie van Assem 
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