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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Van der Griendt van de Fractie van ChristenUnie/SGP over 
Parkeren als gewoonterecht (n.a.v. schouw Dorpsstraat Harmeien na reconstructie) 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Is het college op de hoogte van meer van dergelijke situaties in de gemeente Woerden waar het 
gewoonterecht op van toepassing is of kan zijn? 

Antwoord: Situaties zoals in Harmeien doen zich bovengemiddeld vaak voor in oudere wijken, waar de 
kadastrale scheiding van openbare ruimte en privaat eigendom minder ordening kent dan in 
nieuwbouwwijken. Dit geldt voor heel Nederland en dus ook voor de gemeente Woerden. 

Vraag 2. Zo ia, welke? 
Antwoord: Er bestaat geen overzicht van dergelijke situaties. In de praktijk worden deze situaties ook pas 

bekend als er sprake is van een herinrichting van de openbare ruimte of de reconstructie van wegen. 
Daarnaast wordt de gemeente met dergelijke situaties geconfronteerd in betaald parkeergebied, omdat 
daar vaak de vraag centraal staat of er betaald moet worden voor parkeren. Parkeren op eigen erf is 
immers gratis, parkeren in de openbare ruimte niet. 

Vraag 3. Beschouwt het college dergelijke situaties zoals geconstateerd als niet gewenst? 
Antwoord: Ja. 

Vraag 4. Is het college van mening dat dergelijke situaties waar gewoonterecht ontstaat voorkomen moeten 
worden? 

Antwoord: Ja. 

Vraag 5. Zo ja, hoe wil het college hierop actie ondernemen? 
Antwoord: In voorkomende gevallen wordt gestreefd naar een pragmatische oplossing in overleg met 

betrokkenen. In een enkel geval wil men niet meewerken, dan kan - als ultimum remedium -
handhaving worden ingezet. Ook in het specifieke geval in Harmeien zijn wij voornemens om deze weg 
te volgen en eerst waarschuwend op te treden. 
Bij het beoordelen van nieuwbouwprojecten in het kader van de omgevingswet wordt onder andere 
getoetst aan de gemeentelijke parkeernorm. Hierin wordt verwezen naar standaardafmetingen waaraan 
moet worden voldaan bij de aanleg van parkeerplaatsen. Hiermee wordt het overgrote deel van 
(nieuwe) inrichtingsproblemen ondervangen. 

Vraag 6. Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: n.v.t. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 16.015017 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Krui VJ oer 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van CU/SGP inzake bevindingen schouw Dorpsstraat 

te Harmelen na de reconstructie. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten 

vóór 11 augustus 2016. Zie in dit kader ook de brief 16u.14787 namens het college inzake beantwoording artikel 40-vragen in de zomerperiode 

(DLIS). 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 
  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: maandag 11 juli 2016 17:26:19
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van CU/SGP inzake bevindingen n.a.v. schouw Dorpsstraat te Harmelen na de reconstructie



Christenunie SGP 
Woerden 

Betreft: vragen ex artikel 40 n.a.v. schouw Dorpsstraat te Harmelen na de reconstructie. 

Geacht college, 

Nadat de randwegen rond Harmelen zijn geopend heeft de Dorpsstraat en aangrenzende pleinen een 

reconstructie ondergaan. Het resultaat mag gezien worden en is prachtig. Op 2 juli is hier op 

feestelijke wijze aandacht aan gegeven. 

Op 15 juni heeft de schouw van de Dorpsstraat te Harmelen plaatsgevonden. Aanwezig waren 

ambtenaren van de gemeente Woerden en leden van Veilig Verkeer Nederland afd. Harmelen. Er is 

een verslag gemaakt, waarin de situaties zijn beschreven die samen zijn bekeken. 

Eén van de situaties die is bekeken en besproken trok de aandacht. Dat betreft de situatie van een 

auto die veelal 's avonds en in het weekend op eigen erf geparkeerd is, maar waarbij de voorkant van 

de auto deels op het trottoir staat. Een kinderwagen of rolstoel etc. kan niet passeren en moet de 

rijbaan op. De reactie van gemeentezijde is dat hier al 15-20 jaar op deze manier geparkeerd wordt 

en het parkeren een gewoonterecht geworden is. De gemeente had dan jaren geleden al moeten 

optreden. Om dit nu aan te pakken, moet er een ti jdrovend en langdurig juridisch proces worden 

aangegaan. 

De fractie ChristenUnie/SGP heeft n.a.v. deze denk- en handelswijze de volgende vragen aan het 

college: 

1. Is het college op de hoogte van meer van dergelijke situaties in de gemeente Woerden waar 
het gewoonterecht op van toepassing is of kan zijn? 

2. Zo ja, welke? 

3. Beschouwd het college dergelijke situaties zoals geconstateerd als niet gewenst? 

4. Is het college van mening dat dergelijke situaties waar gewoonterecht ontstaat voorkomen 
moeten worden? 

5. Zo ja, hoe wil het college hierop actie ondernemen? 

6. Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie ChristenUnie/SGP 

Henk van der Griendt 
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