
 

Aanvullende vragen interpellatiedebat parkeerbeleid 14 oktober 2021 
 
De fractie van Inwonersbelangen heeft de volgende aanvullende vragen op de eerdere 
vragen die gesteld zijn bij het verzoek voor een interpellatiedebat over het parkeerbeleid. 
 

1. Is het college bereid om te erkennen dat het parkeerbeleid niet heeft uitgepakt zoals 
gedacht? 

2. Hoe snel kan het college het huidige parkeerbeleid aanpassen?  
 
Toelichting op de vragen. 

1. Het is evident dat de uitwerking van het parkeerbeleid in de praktijk onevenredig 
uitpakt voor bewoners. Een deel heeft profijt, een ander deel ervaart op diverse 
manieren onevenredige nadelige gevolgen. Rechtszaken, ombudsman en bewoners 
die niet in het openbaar durven in te spreken over de ontstane situatie die is 
ontstaan, is Woerden onwaardig. Ondernemers geven duidelijk aan dat het 
parkeerbeleid nadelige gevolgen heeft voor hun klandizie. Op de inspreekavond van 
30 september is duidelijk geworden dat de bewoners en ondernemers om erkenning 
vragen dat het niet goed is gegaan. Dingen kunnen anders uitpakken als gedacht. 
Met het parkeerbeleid is dit duidelijk het geval. Er om heen draaien of om de 
gedachte van politieke beschadiging moet voorkomen worden en het daarom niet 
doen berokkent veel meer schade aan de relatie overheid, burgers en ondernemers. 

2. Het lijkt erop dat een meerderheid van de gemeenteraad wijzingen wil van het 
huidige parkeerbeleid. Voor het dagtarief van €20,- is er mogelijk een meerderheid 
om deze op te heffen. Zo ook het opheffen van de verschillende zones en tot 1 zone 
te komen voor bewoners en gasten. Waarbij ook het uitsterfbeleid en POET 
(parkeren op eigen terrein) terug gedraaid worden. Voor de ondernemers is het 
wenselijk om begin november de veranderingen doorgevoerd te hebben, vanwege 
de komende feestdagen. Voor de bewoners zou daadkracht tonen herstel in de 
overheid kunnen betekenen. Daarom de vraag of de veranderingen waartoe de raad 
besluit op 1 november in kunnen gaan.  

 
 
Fractie Inwonersbelangen, 
Hendrie van Assem 


