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Onderwerp:

Kaders en participatieproces parkeerbeleid

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;
gelezen het voorstel d.d.

4 februari 2020

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
Artikel 108 juncto artikel 147

b e s l u i t:
1. Stem in met de missie:
Het leefbaar, veilig en bereikbaar houden van de stad en de afzonderlijke kernen. Voor de
verschillende doelgroepen betekent dit:
- Een goede leefkwaliteit voor de inwoners;
- Gastvrijheid voor bezoekers;
- Economische vitaliteit van de detailhandel en horeca;
- Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
2. Stem in met de visie:
- De schaarse (parkeer)ruimte zo eerlijk mogelijk verdelen;
- Het parkeren voor bezoekers en bewoners waar mogelijk faciliteren;
- Een parkeerdruk van hoger dan 85% zien te voorkomen;
- Betaalbare parkeeroplossingen, zowel voor de gemeente als voor de gebruiker;
- Inzetten op duurzame vormen van mobiliteit (waaronder fiets en deelmobiliteit);
- Flexibel inrichten om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.
3. Stem in met de volgende uitgangspunten voor het parkeerbeleid:
- Het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw ‘kerngebied’;
- De parkeergarages primair beschikbaar te stellen voor bezoekers van winkels en horeca;
- Woonstraten uitsluitend beschikbaar te stellen aan bewoners en haar bezoek;
- Het middel ‘parkeerregulering’ in te kunnen zetten op locaties waar de parkeerdruk hoog
is;
- Het inrichten van mobiliteitshubs en goede fietsparkeervoorzieningen mogelijk te maken;
- Op te treden als gebiedsregisseur mobiliteit;
- Zoeken naar mogelijkheden voor een parkeervoorziening net buiten de binnenstad.
4. Stem in met de wijze van participatie:
- Voor de binnenstad:
o Een algemene informatieavond te organiseren om problemen op te halen;
o Een review panel te formeren met stakeholders (maximaal 16 personen);
o In drie tot vier avonden deze groep een advies uit te laten brengen aan het

college over het parkeerbeleid in de binnenstad.
tijdens alle bijeenkomsten nadrukkelijk participatie op de in dit raadsvoorstel
beschreven uitgangspunten toe te staan en daarbij te toetsen of de
uitgangspunten door de participanten worden onderschreven;
o hierover aan de raad te rapporteren en indien nodig bij het definitieve
raadsvoorstel omtrent het Parkeerbeleid wijzigingen voor te stellen in de
uitgangspunten voor het parkeerbeleid, mede gelet op de uitkomst van het
participatieproces in de schilwijken.
Voor de schilwijken:
o Met enkele bewoners per (geselecteerde) wijk een klankbordgroep te formeren
van ongeveer 16 personen;
o Samen met deze groep in twee (indien nodig drie) sessies het voorgestelde
participatietraject en de uitgangspunten aanscherpen;
o Advies uit te brengen aan het college over de wijze van participatie in
schilwijken.
o Advies uit te brengen aan het college over de te hanteren uitgangspunten voor
het parkeerbeleid in de schilwijken.
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 12 maart 2020

