
 

Motie Verkeerssituatie in de Nieuwstraat in Parkeerbeleid 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, gehoord de 

beraadslagingen over raadsvoorstel 19R.00205 parkeren Westdampark – Oostsingel in 

Woerden; 

Constaterende dat:  

1. Veel winkeliers in het centrum van Woerden voor een groot deel van hun omzet 

afhankelijk zijn van klanten die per auto zijn komen; 

2. Er een breed gedragen wens is Woerden centrum als bloeiend en aantrekkelijk 

winkelgebied met een breed assortiment en ruimte voor de individuele ondernemer te 

behouden; 

3. Het verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Nieuwstraat en 

westzijde van de Voorstraat hier druk op legt; 

4. In de visie Binnenstad en de concept Strategienota Verkeer aandacht is voor de 

specifieke situatie van de Nieuwstraat. 

Overwegende dat: 

1. Voor een groot aantal winkeliers op deze locaties het belangrijk is dat klanten snel en op 

korte afstand van de auto artikelen op kunnen halen en brengen; 

2. De aanwezige parkeerplaatsen vaak voor langere tijd bezet zijn; 

3. De ondergrondse parkeermogelijkheden van Woerden centrum op te grote afstand liggen 

om aan overweging 1 te voldoen; 

4. Er actief gehandhaafd wordt op het (illegaal) kort parkeren op de Westdam voor de 

pinautomaat.  

Verzoekt het College: 

1. De parkeersituatie in de Nieuwsstraat specifiek aandacht te geven in het op te stellen 

Parkeerbeleid en hierbij rekening te houden met het karakter van dit winkelgebied, waar 

klanten veelal kort parkeren voor hun winkelbezoek, en gebruik maken van afhaal-, laad- 

en losmogelijkheden. 

2. Het voorstel voor het parkeerbeleid dat hier gevoerd gaat worden tot stand te laten 

komen in overleg met bewoners en ondernemers in de nabijheid van dit gebied. En gaat 

over tot de orde van de dag, 

Namens, 

CDA, Job van Meijeren 
VVD, Florian Bos 
LijstvanderDoes, Jaap van der Does 
CU-SGP, Daphne van der Wind  
D66, Tom Boersma 
STERK Woerden, Rianne Vrolijk 
  



 

Toelichting 

Aan de kop van de Voorstraat (westzijde) en in de Nieuwstraat zijn een groot aantal 

winkeliers gevestigd die grote artikelen verkopen (bijv. keukenapparatuur, babyartikelen, 

etc.), artikelen die mensen snel willen halen (broodjes, rookwaren, etc.) en waar artikelen 

weer aangeboden worden voor reparatie of terugzending. Zij hebben direct het effect 

bemerkt van het verdwijnen van de 22 parkeerplaatsen bij het Westdam park. Dit heeft sinds 

de plaatsen verdwenen zijn een zeer merkbaar, negatief effect op de omzet. 

Naast de wens voor terugkomst van parkeerplaatsen (zie hiervoor Rv 19r.00205) is er een 

breed gedragen behoefte aan mogelijkheden voor kort parkeervoorzieningen dichtbij. Deze 

motie geeft het college de opdracht dit mee te nemen in het Parkeerbeleid.  


