
Geachte Raadleden,                                                                   Woerden 31-5-2019

Wij als winkeliers en bewoners van de kop van de Voorstraat en Nieuwstraat, zijn niet echt blij met 

het vervallen van de parkeerplaatsen bij het Westdam park.

De aankondiging hiervan was ons niet bekend en was dus ook al gebeurd voordat wij hier iets tegen 

konden doen. Wij hebben ons ongenoegen al eerder gemeld bij de winkeliersvereniging en deze 

hebben jullie al eerder hier over een brief gestuurd . Tijdens de vergadering van de 

winkeliersvereniging woensdag 22 mei jl. , is hier ook over gesproken en werd ons gemeld dat er 6-6-

2019 een beslissing over wordt genomen.

Dit heeft mij er toe aangezet om de ernst van dit probleem nogmaals bij de raad onder ogen te laten 

komen, en heb contact opgenomen met raadslid Marco Hollemans. Deze is zo betrokken en kordaat 

geweest om op vrijdag 24 mei jl. met mij en een aantal mede ondernemers in gesprek te gaan en de 

situatie te komen bekijken. Daarnaast hebben wij de vraag gesteld wat kunnen wij nog doen? Deze 

heeft ons aangeraden om onze situatie nogmaals door middel van brief onder de aandacht te 

brengen.

Bij deze , willen wij onze zorgen met u delen over bereikbaarheid, omzetderving, continuïteit van 

bedrijven .

In deze brief zal u de reacties krijgen van ;

A. […]  eigenaar Kitchen2Table   Voorstraat 9

B. […] eigenaar sigarenwinkel Vliet Voorstraat 5

C. Telefix Telecom Voorstraat 4

D. Panino  Voorstraat 2

E. […] Natuurwinkel Maretak Nieuwstraat 3-5

F. […] bewoners Nieuwstraat

Hopelijk willen jullie met ons onze zorgen delen en meewerken aan een juiste oplossing om 

bereikbaarheid van onze bedrijven en woningen te kunnen waarborgen.



Geachte Raadsleden,                                                                                                                               A

Wij zijn […] en hebben al bijna 25 jaar lang de winkel eerst onder de naam Kortekaas en nu onder de 

naam Kitchen2Table. Wij zitten nu 4,5 jaar in de Voorstraat nr. 9. Wij zijn een winkel die van alles 

verkoopt van de keuken naar de tafel . Het zijn dus dingen die snel volume hebben.

Hier gaat het ons dan ook om , door het wegvallen van de parkeerplaatsen zijn er bijna geen 

mogelijkheden om  te parkeren bij onze winkel , in de Nieuw straat zijn er nog enkele plaatsen maar 

dat is bijna een lot uit de loterij om daar een leeg plekje te vinden. De grote zware dingen zijn voor 

ons vaak de omzet makers , het gaat dan om grotere bedragen van honderden euro’s . Wij moeten al 

op boxen tegen het internet waar alles met de auto naar de klant gebracht wordt. Wij moeten het 

hebben van klanten die het prettig vinden om advies te krijgen en door mensen geholpen worden , 

werkgelegenheid . Als straf krijgen deze nu dat ze met hun zware aankoop de hele stad door kunnen 

lopen. Want naast het wegvallen van de parkeerplaatsen is het gemak van de laad en los plekken bij 

de ouwe Hema komen te vervallen. Een plek waar een klant gemakkelijk gebruik van kon maken. Er is 

nu een heel streng beleid en verschillende mensen hebben hier al een bekeuring op gelopen.

Daarnaast willen wij  u laten weten dat wij niet op de hoogte zijn gebracht dat met het opknappen 

van het park er parkeerplaatsen zouden gaan vervallen.

Wij zijn tevens JURA dealer , een merk waar Woerden trots op mag zijn dat dit te verkrijgen is in 

Woerden. Dit is een merk van volautomaten koffiemachines zij zijn al jaren wereldleider op het 

gebied van volautomaat koffiemachines. Deze machines moeten een keer terug  naar Jura voor een 

servicebuurt, wij organiseren dit voor de klant en wie bij ons de machine heeft gekocht krijgt als 

services in tussentijd een leenmachine mee naar huis om toch door te kunnen blijven gaan met 

lekkere koffie.  De machines hebben wel een gewicht  tevens  verkopen wij anderen volumineuze 

artikelen zoals ; pannen sets, Serviezen, bestek cassettes, Kitchenaid keukenmixers, volautomaat 

espressomachines.

Na aankoop of in geval van service wil een klant graag dichtbij de auto even kort parkeren. Voor het 

laden en lossen. Niet alleen voor onze klanten maar ook de dierenwinkel en de natuurwinkel 

/supermarkt en de anderen collega’s.  Dit is nu niet meer mogelijk. Ja in de parkeergarage. Maar die 

afstand is te groot voor de zware volumineuze artikelen. Dit gaat ons zeker omzet kosten. Wij zien nu 

al een achteruit gang in omzet na het wegvallen van de parkeerplaatsen.

Natuurlijk hebben we de mond vol met alles groen en minder auto’s in de binnen stad. Maar 

realiseert u zich wel dat die binnen stad alleen met auto of fiets bereikbaar is! Openbaar vervoer 

naar de binnenstad?? Is er niet. Als het regent blijven de fietsers weg. Geen Omzet.

Heeft u zelf wel eens geprobeerd, in uw pauze, geld pinnen bij de ABN-AMRO, of een broodje halen 

bij Panino. Eerst auto parkeren in de parkeergarage dan snel uw boodschap en weer terug naar de 

auto. Sorry uw pauze is om.

Exercitieveld, hier wordt later dit jaar ook de parkeerplaatsen weg gehaald. Waar komen deze 

plaatsen terug voor het winkelcentrum en binnenstadsbewoners?? 

Heeft u de winkels en binnenstadsbewoners geïnformeerd dat  al deze parkeerplaatsen gaan 

verdwijnen? 



Daarnaast vergeten jullie dat er veel vergrijzing is onder de bewoners hoe prettig is het niet voor hun 

als zij met stok, rollator of zonder hulpmiddelen makkelijk bij het centrum kunnen komen. Het 

parkeerbeleid is er op gericht lang parkeren in de parkeergarages, maar deze staan niet voordelig ten 

aanzien van de koop van de Voorstraat. Er staan verschillende panden leeg in ons gedeelte, wij zitten 

al 3 jaar tegen een leeg pand aan te kijken, daar wordt je niet vrolijk van. Het lijkt mij als gemeente 

toch belangrijk dat ondernemers kommen en blijven. Parkeerbeleid is hierbij een belangrijke tool. De 

consument is als water en stroomt waar de minstens tegenstand is.

Ons dringende verzoek is dan ook graag zoveel mogelijk parkeerplaatsen bij de kop van de 

Voorstraat/Nieuw straat terug te plaatsen en het laden lossen voor consumenten voor bij de ouwe 

Hema weer toe te laten .

Vriendelijke groet,

[…]

Kitchen2Table  Voorstraat 9 3441 CA Tel 0348-412465  info@kitchen2table.

Geacht college,                                                                                                   B
 
In de afgelopen maanden hebben we een fantastisch mooi opgeknapt park 
gekregen. Tevens ben ik heel erg blij met de plannen zoals de hoge wal.
Complimenten voor al dit werk voor een mooi en net woerden.
 
Bij het opknappen van het park zijn tot mijn verbazing wel heel veel parkeerplekken 
verloren gegaan aan deze kant van de stad. En er is niets voor teruggekomen.
Heel erg bijzonder om te ontdekken dat eerst parkeerplaatsen worden verwijderd en 
daarna pas wordt nagedacht over wat we er nog mee kunnen. Echt een grote fout in 
mijn ogen.
 
Vanaf het moment dat de parkeerplaatsen weg zijn heb ik gelijk de gevolgen ervaren.
 
De gevolgen zijn voor mij heel erg duidelijk in de volgende punten:
 

         Minder aanloop naar mijn winkel; vooral de klanten die even snel een boodschap komen 
doen.
         Klanten die melden dat het parkeren nu wel heel lastig is bij mijn winkel in de buurt.
         Minder omzet van 5 %         Minder kans op nieuwe ondernemers in de lege 
winkelpanden in “ons” gedeelte van de voorraad



 
Ik hoop dat u als college de nood ziet en dat er heel snel geschakeld moet worden 
want ; een klant kwijt raken is veel makkelijker dan er een nieuwe klant erbij krijgen.
 
In al de jaren (ruim 25 jaar)  dat ik hier actief ben als ondernemer heb ik het nog nooit 
zo stil ervaren in dit gedeelte en ik weet zeker dat als deze trend zich voortzet ik niet 
nog eens 20 jaar ga volhouden .
 
Mijn roep aan u is;
 
College kom in actie om hier een hele snelle oplossing voor te bedenken;
 

         Nieuwstraat omzetten naar kort parkeren
         Parkeerplaatsen creëren in de strook bij het park achter de nieuwstraat.

 
Dank voor de moeite om mijn reactie te lezen.
 
Een hartelijke groet,
 
[…]

Telfix Telecom <baris@telfix.nl>

                                                                                                                               C

Sinds de parkeerplaatsen weg zijn hebben wij van verschillende klanten 
al klachten gekregen hoe moeilijk het is om even een pakketje op te 
halen of afleveren. Ook voor mijn eigen klanten die afspraak maken met 
ons om hun toestellen achter te laten voor een reparatie of pasfoto. 
Sinds deze parkeerplaatsen dus weg zijn hebben wij zeker tot 20% minder 
inloop waardoor dit ook effect heeft op onze omzet. Ben er sinds juli 
2017 bezig hier in Woerden en kan je wel zeggen dat ik nog nooit al die 
tijden zo een omzet heb gehad. Hiervoor heb ik in diverse dorpen en 
steden gewerkt en wat mij dus is opgevallen dat we in woerden geen 
parkeerschijven hebben of beter gezegd geen kort parkeren! Ik probeer nu 
de laatste tijd klanten op te bellen om ze aan te geven dat ze weer 
welkom zijn voor hun abonnementen te verlengen en hoor zo vaak dat de 
klanten nu rechtstreeks doorrijden naar Bodegraven omdat ze daar niet 
perse hoeven te betalen voor parkeren of hebben kort parkeren. Ik zou 
een voorstel willen maken aan de mensen van gemeente woerden die hier 
over gaan. Hoelang willen zij nog zo doorgaan houden zij nog wel 
rekening met de ondernemers in de winkelstraat? er zijn alleen al bij 
ons gedeelte van de straat 6 winkel panden leeg. Graag actie ondernemen 
anders gaan wij het niet zo lang redden hier!



Panino,                                                                                                               D

Wij hebben klanten die snel een broodje of pizzapunt willen kopen bij 
ons. Heel vaak hebben wij ook last van de Handhaving waardoor onze 
klanten wel eens boete krijgen en hierdoor ook niet meer terug komen. 
Sinds de parkeerplaatsen ook nog weg is gehaald hebben wij bijna geen 
inloop meer zoals wij dit eerder hadden. Wij zouden het enorm fijn 
vinden als er parkeerplaatsen terug komen en liefst in de nieuwstraat 
kort parkeren zodat wij als ondernemers hier in Woerden nog onze tokko's 
kunnen draaien.

Natuurwinkel Woerden

Met lede ogen hebben wij aangezien hoe de parkeerplaatsen aan het 
Westdampark zijn opgeofferd ten gunste van uitbreiding van dit park.                         E
Toegegeven, het is heel mooi geworden, maar voor ons winkeliers aan de 
Nieuwstraat is het min of meer een ramp.
Wij runnen daar al 14 jaar een biologische supermarkt, die het behalve 
van bewoners van de hele stad Woerden (inclusief Kamerik en Zegveld) ook 
moet hebben van inwoners van omliggende gemeentes (zoals Linschoten, 
Oudewater, Montfoort, Nieuwerbrug, etc.). En hoewel de lokale bevolking 
vooral op de fiets naar onze winkel komt, zal duidelijk zijn dat ook een 
substantieel deel van onze klanten met de auto komt, mede vanwege de 
hoeveelheid boodschappen die zij bij ons doen.
Voor deze klanten is zelden of nooit parkeerruimte beschikbaar in de 
Nieuwstraat. Vandaar dat zij gebruik maakten van de parkeerplaatsen bij 
het Westdampark. Eventueel konden wij dan bij veel boodschappen even 
meelopen om deze in de auto te laden.
Helaas is het nu aan de orde van de dag dat wij van (voormalige) klanten 
horen dat zij niet meer naar ons toekomen, omdat ze geen idee hebben 
waar nog te parkeren en met tassen vol boodschappen naar de 
parkeergarage lopen voor velen geen optie is. Ook voor degenen die snel 
even een paar inkopen bij ons willen komen doen, is dit geen optie. 
Gevolg: duidelijk waarneembare omzetderving en dat in een tijd waarin 
het voor kleinere retailers toch al moeilijk is het hoofd boven water te 
houden!



Wij zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen als er ter plaatse 
zoveel mogelijk parkeerplaatsen zouden terugkomen. En dan liefst daar, 
maar ook aan de Nieuwstraat, alleen voor kort parkeren.
Tenslotte het volgende: achter onze panden (Ravelijnsingel) bevindt zich 
een "brandgang". Zolang wij hier een winkel runnen, is ons verteld dat 
deze dag en nacht vrij moet blijven met het oog op de eventuele inzet 
van hulpdiensten. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Met het verdwijnen 
van de parkeerplaatsen is het illegaal parkeren op dit pad hand over 
hand toegenomen. Wij hebben dit bij de afdeling Handhaving gemeld en 
inmiddels wordt er beter gecontroleerd. Een van de opties lijkt nu dat 
dit pad gebruikt gaat worden voor het bereiken en verlaten van nieuwe 
parkeerplaatsen op wat nu nog een groenstrook is. Dat zou betekenen dat 
de vrachtwagens die onze winkel komen bevoorraden, niet meer (achteruit) 
het terrein achter de panden Nieuwstraat 1,3,5 op kunnen rijden teneinde 
zonder overlast voor het overige verkeer te kunnen laden en lossen. Ook 
nu er veel illegaal geparkeerd wordt, moeten zij al regelmatig op de 
doorgaande (rond-)weg of het daarlangs gelegen fietspad blijven staan, 
met soms ronduit gevaarlijke situaties tot gevolg. Wij verzoeken u dan 
ook dringend er bij het vaststellen van de plannen rekening mee te 
houden dat zowel wij als de naast ons gevestigde Discus 
dierenspeciaalzaak veilig bevoorraad kunnen blijven worden.

Met vriendelijke groet,
[…]

Natuurwinkel De Maretak
Nieuwstraat 3-5
3441 EA  Woerden

[…]

Beste mensen,
 Graag wil ik via deze mail jullie aandacht vestigen op de parkeerproblemen/overlast 

Nieuwstraat. Dit is voor al erg vervelend geworden sinds het  parkeerterrein aan de 
Oostsingel  volledig is opgeofferd aan de uitbreiding van het park. Sindsdien is het 
voor de bewoners in en rond de Nieuwstraat erg problematisch, zeg maar 
onmogelijk, geworden de auto te parkeren. Zelfs op zondagen is het bijna niet meer 
mogelijk een plaats te vinden.Mijn vraag is of de beloofde parkeerplaatsen direct aan 
de overkant van het oude parkeerterrein  nog gerealiseerd worden? Daarnaast zou 
het een goed idee zijn om een met de gemeente te overleggen over de mogelijkheid 
om in bepaalde straten alleen te laten parkeren voor vergunninghouders, want zo 
kan het niet langer. Een streven van de gemeente moet toch zijn dat het wonen in 
het centrum leefbaar  te houden?

 Een bijkomend probleem is de parkeeroverlast van bezoekers van de verschillende 
restaurantjes in de Nieuwstraat. Dit was er al tot op zekere hoogte (mensen zijn te lui 



om een stukje te lopen en parkeren hun auto’s op de stoep), maar nu er echt geen 
parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn wordt steeds erger. Ook dit zou eens kunnen 
worden aangekaart bij de gemeente. Misschien extra controles of paaltjes tegen 
foutparkeerders?

 Een derde bron van irritatie zijn de bezorgfietsen en fietsen van werknemers van 
Sakura Sushi. Deze worden nu aan de overkant van de straat gezet, maar blokkeren 
vaak de stoep. Een mogelijkheid zou zijn deze aan de achterkant van het blok neer te 
zetten, bij de achteruitgang van Sakura. Kan dit misschien eens besproken worden.

Dit waren dan even wat opgespaarde irritaties die zeker niet alleen van mij zijn. In 
gesprekken met de buren blijken deze algemeen te leven. Ik hoop dat u deze zaken eens 
kunt aankaarten met de verantwoordelijken, want zo gaat het echt niet meer.

Met vriendelijke groet,
[…], Nieuwstraat […]


	Telfix Telecom <baris@telfix.nl>

