
Aan de raadsleden van de gemeente Woerden, 

  

Vanavond dinsdag 13 februari wordt in de commissievergadering gesproken over het 
heffen van parkeergeld in de avonduren. Het is duidelijk dat het doel van deze 
avondheffing is om aan de ene kant bezoekers van onze binnenstad richting de 
parkeergarage te dirigeren en aan de andere kan om inkomsten te genereren. Graag wil 
ik jullie wijzen op de ingrijpende gevolgen voor bedrijven en instellingen in de binnenstad 
die in de avond actief zijn en daartegenover de twijfel die ik heb over de opbrengsten 
van dit middel. 

In de avond zijn in Woerden de horeca (café’s en restaurants), vergadercentra als 
Concordia, sportcentra als Bodystyle  en culturele instellingen als het klooster en de 
muziekschool actief. Zij zullen zwaar getroffen worden en bezoek zal afnemen als 
bezoekers in de avond parkeerheffing moeten betalen.  Zeker de bedrijven die niet direct 
rond de parkeergarage liggen zullen worden getroffen als hun bezoekers gedwongen 
worden om (te) ver weg goedkoper te parkeren. Het is raar dat hoe dichter je bij de kern 
van onze stad komt, het tarief lager wordt.  Ook vraag ik me af of de toch al onder druk 
staande koopavond op deze manier niet de kop wordt omgedraaid. Onze BIZ-vereniging 
is bezig om de koopavond nieuw leven in te blazen en door deze maatregel wordt dit 
zeer bemoeilijkt 

Een ander bezwaar tegen deze maatregel is de vraag wat het oplevert. Als ik ‘s avonds 
door de stad loop staan er voor het merendeel auto’s geparkeerd van bewoners. Ik 
betwijfel  of de opbrengsten (parkeerbelasting en boetes) opwegen tegen de kosten van 
de handhaving in de avond en vrees dat het eerder geld kost dan oplevert. 

Mijn angst is dat deze maatregel leidt tot hogere kosten en tot het wegjagen van 
bezoekers uit de binnenstad. Volgens mij willen we een bruisende, toegankelijke 
binnenstad. Het is al moeilijk om bezoekers naar de stad te trekken. Op deze manier 
jagen we onze bezoekers weg en wordt het nog meer een spookstad dan het ’s avonds 
nu al wel eens lijkt te zijn. 

Mijn hoop is dat de raad niet besluit tot de invoering van dit middel en serieus wil 
stilstaan bij deze opmerkingen en dit plan geen doorgang te laten vinden zonder een 
reële afweging van de kosten en baten. Denk niet alleen aan de kosten van handhaving 
maar van alle gedupeerden van dit voorstel. 

Met gastvrije groet, 

  

Eigenaar café Walzicht 

Voorzitter Woerdense Horecavereniging 

 

 



 

Geachte raadsleden, 

Hierbij wil ik mijn ernstige bezwaren uiten tegen uw voornemen om betaald parkeren in 
te voeren in de avonduren. Ik heb veel reguliere gasten van Concordia die mij verzekerd 
hebben dat ze géén gebruik meer van ons zullen maken mocht het besluit betaald 
parkeren goedgekeurd worden.  Zij zullen buiten Woerden hun bijeenkomsten gaan 
houden. 

Dit zal de doodsteek zijn voor het rendabel exploiteren van Concordia. 

Bezin eer gij begint en laat de slogan Woerden, stad waar het groene hart klopt niet 
veranderen in de slogan Woerden, stad waar men niet meer komt. 

U dankend voor het vertrouwen in Concordia zalen, verblijf ik met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

Concordia Woerden 

Kerkplein 7 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: wo 13-02-2013 16:02 
Onderwerp: parkeergeld in Nieuwstraat tot 22.00 uur 
Aan: raadsleden@woerden.nl;  
 
Geachte raadsleden, 
 
Mij komt zojuist ter ore dat u van plan bent parkeergeld te gaan heffen in de 
Nieuwstraat te Woerden tot 22.00 uur. 
 
Ik vindt het belachelijk en ben hier fel op tegen. 
Het huidige parkeergeld tot 20.00 uur is al vrij vreemd omdat winkels om 18.00 
uur sluiten. 
 
Met mijn fotocursussen die ik 's-avonds geef heb ik een groot probleem naar 
mijn cursisten toe. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Dies Groot Fotografie & Inlijstservice 
 
 
(huwelijks)reportages/portret/groepsfoto's, fotocollecties, cursussen & workshops, 
apparatuur & accessoires, fotoreizen, (in)lijsten & passe-partouts,  
boeken & kaarten,  
apparatuurverhuur, occasions, geheugenkaart-rescue, fine-art printservice, 
verrekijkers, digitalisering foto's/negatieven/dia's/smalfims/videobanden,  
adviezen 
.  

 



-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: wo 13-02-2013 17:20 
Onderwerp: parkeerbeleid 
Aan: raadsleden@woerden.nl;  
 
Geachte raadsleden, 
  
Hierbij willen wij onze zorg uitspreken over het voorgenomen beleid met betrekking tot 
betaald parkeren in de binnenstad. 
De voorgenomen verlenging van het tijdvak betaald parkeren (in de avond), teneinde 
meer inkomsten voor de gemeente te genereren, is zeer nadelig voor de bezoekers en 
gebruikers van Het Klooster aangezien veel van de activiteiten van het Klooster 's 
avonds plaatsvinden. Deze maatregel heeft dan ook een nadelig effect op onze 
bedrijfsvoering die juist gericht is op activiteiten voor zoveel mogelijke mensen. Ook 
mensen die niet op de fiets of te voet kunnen komen.  
Wij verzoeken u dringend om de gevolgen van verlenging van het tijdvak betaald 
parkeren in de binnenstad goed in kaart te brengen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Leontien Wiering 
Directeur Het Klooster 

 

 



-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: wo 13-02-2013 17:45 
Onderwerp: betaald parkeren 
Aan: raadsleden@woerden.nl;  
 
Geachte raadsleden, 
 
Wij hebben begrepen dat er plannen zijn, om ook in de avonduren 
betaald parkeren in te voeren. Het gebied waar dit van toepassing 
wordt, raakt ook ons als Albert Heijn. Als winkel, zijn wij voor vrij 
parkeren voor onze klanten. En zullen wij altijd bezwaar hebben tegen 
het invoeren van betaald parkeren. 
Daarbij komt, dat er bij onze concurrenten een vrij parkeren beleid 
gehanteerd wordt. En door de invoering van betaald parkeren in de 
avonduren, dit een groot gevolg heeft voor onze klanten die bij ons 's 
avonds boodschappen doen. En wij klanten gaan kwijt raken aan 
supermarkten waar ze gratis kunnen parkeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Albert Heijn - winkel 1439 
Wagenstraat 24 
3441 BM Woerden 
T: 0348-419391 
F: 0348-430625 
 
This email and any attachments may contain information that is proprietary, 
confidential and/or privileged and for the sole use of the intended  
recipients(s) only. 
If you are not the intended recipient, please notify the sender by return 
email and delete all copies of this email and any attachments. Ahold and/or  
its subsidiaries shall neither be liable for the inaccurate or incomplete  
transmission of the information contained in this email or any attachments, nor 
for any delay in its receipt. To the extent this email is intended to create any 
legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any 
other entity within the Ahold Group. 

 
 



-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: wo 13-02-2013 18:11 
Onderwerp: Betaald parkeren 
Aan: raadsleden@woerden.nl;  
 
Beste, 
 
Ik ben absoluut tegen de plannen om betaald parkeren in het centrum tot 000 
snachts in te voeren dit is niet goed voor onze onderneming. Bij voorbaat dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 Restaurant de Dukdalf 

 
 


