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De commissie bezwaarschriften is bij Verordening ingesteld als adviescommissie van de raad, het 
college en de burgemeester van de gemeente Woerden. Dit doet de commissie op afstand en geheel 
op onafhankelijke basis. Gelet hierop dient er gepast afstand gehouden te worden van de commissie, 
zodat de beantwoording van deze vragen via Juridische Zaken loopt.   
Onderstaand treft u onze antwoorden aan.  
  
1. Hoeveel bezwaren zijn er tot dusver bij u ingediend met betrekking tot het nieuwe 
parkeerbeleid in de binnenstad van Woerden? 
Dit zijn er circa 40. De bezwaren richten zich tegen het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 
2021’’ en de "Uitvoeringsregels parkeren gemeente Woerden 2021’’ d.d. 15 juli 2021 . Dat zal ook 
het onderwerp van de hoorzitting zijn, die op 12 oktober a.s. zal plaatsvinden. In een aantal gevallen 
gaat het om één brief die is ingediend door meerdere bezwaarmakers. Deze bezwaren zijn overigens 
ingediend bij het college, de commissie vervult de rol van adviescommissie. 
  
2. Namens hoeveel belanghebbenden zijn die bezwaren ingediend? 
Tussen de 150 en 200. Doordat meerdere bezwaarmakers handtekeningen hebben opgehaald bij 
bewoners en daardoor handtekeningen (mogelijk) dubbel zijn ingediend, volstaan we met een 
indicatie.  Of een bezwaarmaker ook daadwerkelijk belanghebbende is, wordt overigens door de 
commissie beoordeeld. 
  
3. Indien het aantal bezwaren met betrekking tot dit nieuwe parkeerbeleid zo veel hoger ligt dan 
gebruikelijk is, heeft dat effect op de procedure en zo ja op welke manier? 
Dit heeft in principe geen effect op de procedure. In elk geval dienen er  praktische zaken geregeld te 
worden, zoals een grote ruimte,  meer tijd voor de hoorzitting en afspraken ter plekke over de 
woordvoering. Uiteraard is altijd mogelijk, zeker bij gecompliceerde zaken, dat de commissie besluit 
tot nader onderzoek of andere bevoegdheden uit haar verordening. Hierover vallen op dit moment 
nog geen uitspraken te doen. 
  
4. Hoe voorkomt u dat door het hoge aantal bezwaren het individuele bezwaar ondersneeuwt en 
niet de aandacht krijgt die het verdient? 
Alle bezwaarschriften worden door de commissie beoordeeld.  
  
5. Ik heb gehoord dat u maximaal drie personen gaat toelaten tot de mondelinge zitting, is dit 
juist? Indien dat het geval is kunt u uitleggen waarom dit is en kunt u aangeven waarom dat 
volgens u recht doet aan het recht van iedere inwoner om een eigen klacht in te dienen en een 
procedure te starten?  
Dat was het geval in verband met de coronamaatregelen, en heeft inderdaad in een eerdere brief 
gestaan. Door het loslaten van meerdere maatregelen ontstaat er meer ruimte voor in beginsel alle 
bezwaarmakers. Bezwaarmakers krijgen hier binnenkort nog nader bericht over.  
  
6. In hoeverre heeft het grote aantal bezwaren tegen het nieuwe parkeerbeleid invloed op uw 
objectiviteit ten aanzien van dat nieuwe parkeerbeleid? Dit heeft geen invloed. De commissie is te 
allen tijde onafhankelijk en objectief in haar advisering. De leden van de commissie zijn niet in dienst 
van de gemeente en hebben geen betrokkenheid bij (de totstandkoming van) besluiten.  
 


