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Aanvullende vragen interpellatiedebat Uitvoering parkeerbeleid 14.10.2021 – Deel 2 

Per vraag is er een inleiding 

Teksten raadsvoorstel Parkeerbeleid 2021 en verder (Z/21/007100 / D/21/008131) en Kadernota 

Parkeerbeleid Woerden (18 januari 2021) komen niet overeen. 

Inleiding 

Het eerste punt van het gevraagde besluit van het raadsvoorstel Parkeerbeleid 2021 en verder luidt: 

- De Kadernota Parkeerbeleid Woerden vast te stellen. 

In de kadernota valt te lezen: ‘De parkeerplaatsen aan de Wagenstraat en de Nieuwstraat zijn 

tijdens winkeltijden primair bedoeld voor de kort parkerende bezoekers van winkels. Tussen 

10.00 en 18.30 uur zijn op deze parkeerplekken daarom bewonersvergunningen niet geldig. Voor 

bewoners van beide straten zal een goed alternatief dat financieel acceptabel is beschikbaar 

moeten komen’. 

In de kadernota valt te lezen: ‘In de parkeergarages wordt primair het bezoekende publiek van 

het centrum, kort en lang parkerend, gefaciliteerd. Voor deze bezoekers moet het aantrekkelijk 

zijn om in de parkeergarage te parkeren’. 

In het raadsvoorstel valt te lezen: ‘(Wagenstraat) In de Kadernota Parkeerbeleid Woerden is nu 

opgenomen dat op de parkeerplaats Wagenstraat tijdens winkeltijden (exclusief) kortparkeerders 

staan en geen bewoners, bezoek van bewoners, werknemers of ‘dagjesmensen'’.  

Vragen: 

1. Zijn het raadsvoorstel en de Kadernota Parkeerbeleid Woerden door dezelfde personen 

geschreven?  

2. Wat bedoelt het college met de term primair in de Kadernota? 

3. Is het college van mening dat de term primair betekent dat er ook nog secundaire en tertiaire 

mogelijkheden zijn? Zo nee, waarom niet? 

4. Vindt het college dat de termen primair en exclusief eigenlijk niet op hetzelfde onderdeel van 

een beleidsterrein van toepassing kunnen zijn? Waarom wel/niet?  

5. In de Kadernota Parkeerbeleid Woerden staat dat over een aantal zaken nog geen consensus 

bereikt is. Wat heeft de gemeenteraad van Woerden met het vaststellen van die Kadernota 

eigenlijk vastgesteld? 

Onderzoek verkeersstromen binnenstad Woerden 

Inleiding 

Er is in september 2019 een parkeeronderzoek in de binnenstad van Woerden gedaan. 

Vragen: 

6. Is er voor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid 2021 ook een onderzoek gedaan naar 

de verkeersstromen in de binnenstad van Woerden? Zo ja, dan zouden wij daarvan graag een 

kopie ontvangen. Zo nee, waarom is een dergelijk onderzoek niet gedaan?  

7. Is er voor aanvang van het nieuwe parkeerbeleid 2021 een prognose gemaakt welk effect het 

nieuwe parkeerbeleid zou hebben op de verkeersstromen, de bezoekersaantallen en het 
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parkeergedrag van bezoekers, inwoners en ondernemers? Zo ja, dan zouden wij daarvan 

graag een kopie ontvangen. Zo nee, waarom is een dergelijke prognose niet gedaan? 

Uitsterfregeling parkeervergunningen 

Inleiding 

In de uitleg die onder het hierboven genoemde raadsvoorstel staat, valt het volgende te lezen:  

‘1.4 Bestaande parkeervergunningen worden gerespecteerd. In de kadernota Parkeerbeleid 

Woerden zijn de kaders opgenomen hoe om te gaan met bestaande parkeervergunningen binnen het 

centrum, waarbij onderscheid is gemaakt in woonstraten en het autoluwe gebied. In de uitwerking 

zal worden aangegeven op welke wijze binnen de daarvoor gestelde kaders het aantal 

parkeervergunningen zal worden beperkt. Basis daarvoor is dat bij verhuizing of wijziging van 

kenteken beperking zal plaatsvinden.’ 

In de kadernota valt te lezen: ‘In de autoluwe binnenstad respecteren we de huidige 

parkeervergunningen als bekend bij invoering van dit beleid, maar worden er geen nieuwe 

vergunningen meer uitgegeven. Nieuwe bewoners en bedrijven komen niet meer in aanmerking voor 

een nieuwe parkeervergunning op straat. Ook bij het vervangen van de auto komt het parkeerrecht 

op straat te vervallen. In plaats daarvan komt er dan het recht op maximaal één abonnement voor de 

parkeergarage voor een geregistreerde chauffeur van een huishouden c.q. bedrijf .’ 

8. Is het college van mening dat het bestaande vergunninghouders voorafgaand aan de 

raadsvergadering van 18 februari 2021 voldoende heeft geïnformeerd over de wijzingen in 

de parkeervergunningen? Waarom wel/niet? 

9. Is het college van mening dat door in zowel het raadsvoorstel als de kadernota aan te geven 

dat bestaande vergunningen worden gerespecteerd voldoende duidelijk is gemaakt dat er 

een uitsterfbeleid in gang werd gezet? Waarom wel/niet? 

10. Is het college van mening dat wanneer er voor inwoners van de gemeente Woerden een 

(parkeer)recht komt te vervallen, zij daarvan persoonlijk in een participatieproces van op de 

hoogte moeten worden gesteld? Waarom wel/niet?  

POET (Parkeren Op Eigen Terrein) 

Inleiding 

In bijna iedere voortuin zou in principe een auto geparkeerd kunnen worden. Toch geldt niet iedere 

buitenruimte die in eigendom is van een binnenstadbewoner of -ondernemer als POET-plaats. 

Vragen: 

11. Heeft de gemeenteraad op enig moment criteria voor de POET voorgelegd gekregen? Zo ja, 

wanneer? Zo nee, waarom niet? 

12. Wat zijn de criteria om wel of niet voor POET aangewezen te worden? 

Namens Woerden&Democratie, Reem Bakker 


