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Aanleiding 
We hebben na de vakantieperiode de invoering van het parkeerbeleid en de voorbereiding van de evaluatie 
weer opgepakt. Op 14 september 2021 vond een technische briefing plaats over de voortgang. Deze memo, 
toegezegd door de wethouder, geeft u inzicht in de voortgang van de invoering van het parkeerbeleid en de 
eerste resultaten van het beleid.  
 
Parkeerbeleid is ingevoerd 
Het parkeerbeleid, zoals vastgesteld op 18 februari 2021 met de kadernota Parkeerbeleid Woerden 
(D/21/008153) is nu volledig ingevoerd. Op het regime in de Wagenstraat na. Daar mogen vergunninghou-
ders uit zone A en B parkeren, behalve op zaterdag tot na de uitspraak in bezwaar. Met deze aanpassing 
komen we tegemoet aan de indieners van de bezwaren. De bezwaarschriftencommissie bereidt momenteel 
de procedure voor. We hebben het verzoek tot aanleveren van stukken inmiddels binnen en bereiden dit 
nu voor. De zitting van de bezwaarschriftencommissie staat gepland op 12 oktober. 
 
In gesprek met betrokkenen 
De afgelopen periode hebben we met verschillende ondernemers en bewoners gesproken die bezwaar 
hebben tegen het nieuwe beleid. Het blijkt dat de bezwaren vaak breder liggen dan alleen het nu inge-
voerde parkeerbeleid. In de Molenstraat gaat het bijvoorbeeld ook over het laad- en losverkeer. Bij onder-
nemers in de Rijnstraat over het parkeren in de straat en het niet werken van de paal in de straat. Waar 
mogelijk brengt de projectgroep deze punten elders in de organisatie onder de aandacht.  
Met onder meer het Stadshart en bewoners zijn we constructief in gesprek over de wijze waarop het beleid 
uitwerkt en de wensen die ze hebben om onbedoelde effecten weg te nemen. 
 
Zo hebben we een aantal suggesties ontvangen die we nu bekijken, zoals het voorlopig toekennen van een 
aantal plaatsen op de Wagenstraat aan vergunninghouders uit zone B en het uitstellen van het uitsterfbe-
leid.  
 
Beleid werkt 
De eerste cijfers laten zien dat de vooraf gestelde doelen worden behaald. De parkeergarage wordt beter 
benut. De woonstraten zijn rustiger en er 

Ontwikkeling aantal vergunningen en abonnementen 2021 

 
Aantal Parkeer-
plaatsen 

Soort vergun-
ning 

1 feb. 1 aug. 9 sep. Verschil 

STRAAT 872 
     

Zone A 20 1e bewoners 32 36 31 -3,1% 

  
2e bewoners 2 4 4 100,0% 

  
Bedrijf 5 6 5 0,0% 
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Ontwikkeling aantal vergunningen en abonnementen 2021 

 
Aantal Parkeer-
plaatsen 

Soort vergun-
ning 

1 feb. 1 aug. 9 sep. Verschil 

Zone B 88 1e bewoners 274 172 157 -42,7% 

Wagenstraat 129 2e bewoners 32 16 13 -59,4% 

  
Bedrijf 23 22 21 -8,7% 

Zone B1 45 1e bewoners 
  

18 
 

  
2e bewoners 

  
2 

 

Zone D 590 1e bewoners 333 371 372 11,7% 

  
2e bewoners 38 53 53 39,5% 

  
Bedrijf 22 23 25 13,6% 

Forenzen 
  

27 27 29 7,4% 

Bezoekersregeling 
 

Bewoners 319 592 610 191,2% 

  
Bedrijven 12 27 30 250,0% 

CASTELLUM 550 
     

Bew abo 
  

61 
 

150 145,9% 

24 uur abo 
  

19 
 

24 26,3% 

Daluren 
  

32 
 

41 28,1% 

Totaal garage 
  

112 
 

215 92,0% 

 
 
 is minder zoekverkeer. Het aantal straatvergunningen in zone A en B is met meer dan 35% afgenomen en 
er zijn 113 abonnementen in de parkeergarage bij gekomen. 
 
Boetes 
Het aantal boetes ligt iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Hieruit zou opgemaakt kunnen worden 
dat bezoekers van de binnenstad het nieuwe beleid beter begrijpen dan uit de berichten in de media blijkt. 
Mogelijk zijn de cijfers wat vertekend, doordat de handhaving de eerste twee weken na invoering coulant is 
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geweest en met name heeft gewaarschuwd. Om een goed beeld te vormen is het daarom van belang om 
de cijfers over een langere periode te monitoren. 
 
Knelpunten worden aangepakt 
Op dit moment werken we aan kleine bijstellingen in het beleid, om knelpunten op te lossen. Hiervoor zoe-
ken we steeds naar structurele oplossingen, die algemeen toepasbaar zijn. Uitgangspunt is dat deze passen 
binnen de uitgangspunten en het advies van de werkgroep. 
 
 Het betreft de onderstaande aanpassingen: 
 

▪ Ingevoerd 

▪ Elektrisch opladen kan met vergunning in alle zones 

▪ Uitrijkaarten Defensie eiland ook voor bedrijven 

▪ Check op APV voor verstrekken vergunning of abonnement (om o.a. de lengte en hoogte van 
voertuigen te checken) 

▪ Gereed voor invoering 

▪ Stop&Go plaatsen (begraafplaats, cafetaria en VVV) 

▪ Laad- en losplaatsen bij theater Het Klooster 

▪ Trouw en Rouw voor Opstandingskerk 

▪ Ontheffing voor werkzaamheden 

▪ Geen tweerichtingen laad- en losverkeer in de Molenstraat in de toekomst 

▪ In voorbereiding  

▪ Kortparkeren zone B van 2 naar 3 uur 

▪ Verwijderen bordjes 20,- en vervangen door “alleen dagkaart” o.i.d. 

▪ Gelijk tarief bedrijfsabonnement in garage gelijk trekken en straatvergunning 

▪ Promotiecampagne in samenwerking met Stadshart 
 
Ook is de opdracht voor het parkeeronderzoek verstrekt. Dat onderzoek vindt in tegenstelling tot eerder 
genoemd eerder plaats. Namelijk voor de afsluiting van de A12 in plaats van erna. De uitkomsten worden 
meegenomen in de evaluatie van begin volgend jaar. 
 
Dagkaart 
 

Vergelijking Dagtarief 

D Dagkaart € 20,00 

A en B Fictief € 21,25 

Parkeergarage € 16,00 

 
 
 
 
Over de dagkaart van €20,- in zone D is afgelopen periode een negatief beeld ontstaan. Onderstaande tabel 
maakt een objectieve beoordeling van het tarief mogelijk. Hierin is het dagtarief in zone D afgezet tegen 
het dagtarief in de parkeergarage en, fictief, in zone A en B. Fictief, omdat er in zone A en B geen een hele 
dag geparkeerd mag worden. Zoals zichtbaar in de tabel is het dagtarief in zone D inderdaad duurder dan in 
de parkeergarage, maar goedkoper dan het fictieve dagtarief in zone A en B.  
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Het beleid is erop gericht om parkeren en zoekverkeer van bezoekers in de woonstraten te voorkomen en 
het gebruik van de parkeergarage te vergroten. Beiden worden op dit moment gerealiseerd. Steeds meer 
mensen parkeren op de juiste plek. 
 
 
Communicatie 
We sturen binnenkort een brief aan alle bewoners van de binnenstad, waarin we uitleg geven over de ach-
tergrond van het parkeerbeleid. Wat doel het ervan, hoe dit tot stand is gekomen en hoe er over is geïnfor-
meerd. Vervolgens schetsen we de lopende aanpassingen en dat begin volgend jaar een evaluatie volgt. 
 
Samen met het Stadshart ontwikkelen we een campagne om bezoekers de binnenstad te verleiden tot een 
bezoek aan de binnenstad en aan te geven dat er volop betaalbare parkeergelegenheid is. 
 
Tenslotte blijft het meldpunt parkeerbeleid@woerden.nl beschikbaar en handelen we daar binnenko-
mende vragen en opmerkingen af. 
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