
Pagina 1 van 80 
 

Uiteenzetting communicatie 

Parkeerbeleid 
Augustus 2021  

Gemeente Woerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 van 80 
 

I. Inleiding 
In dit document worden de verschillende stappen uiteengezet die genomen zijn ten aanzien van het 

vaststellen en het uitvoeren van het parkeerbeleid van de gemeente Woerden. Hierin staan de 

verschillende communicatiemomenten en publicaties daartoe centraal. Door middel van een 

chronologisch overzicht met daarin verwijzingen naar betreffende pagina’s en documenten is een 

overzicht gemaakt, veelomvattende en grote documenten zijn in de bijlage geplaatst. Het overzicht 

bestaat uit vier hoofdstukken, behorend bij de hoofdstappen in het proces. 

 

1. Parkeervisie tot aan informatieavond  

2. Werkgroepen tot aan vaststelling parkeerbeleid  

3. Wijziging tarieven en parkeerregime (straat parkeren) 

4. Aanpassing vergunningszones  

 

 

Belangrijke notitie bij het bovenstaande is dat er dagelijks is gereageerd op vragen en opmerkingen. 

Via een vast mailadres, telefonisch of via het zaaksysteem van de gemeente Woerden. Daarnaast is 

de projectleider in verschillende straten geweest van de binnenstad om vragen aan te horen en waar 

mogelijk oplossingen aan te bieden.  
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II. Samenvatting 
Om deze samenvatting te structureren in een chronologisch overzicht is onderstaande afbeelding 
toegevoegd. In dit overzicht staan de genomen stappen tot en met de vaststelling van het 
parkeerbeleid op 18 februari. Daarnaast zijn de vervolgstappen weergegeven met betrekking tot het 
evalueren. Alvorens het chronologische overzicht zijn de raadsvergaderingen opgesomd, de 
gemeenteraad heeft als vertegenwoordiging van de inwoners van de Gemeente Woerden een grote 
rol.  
 

 
Contactmomenten Gemeenteraad 

• Alvorens op 4 februari het raadsvoorstel is aangeleverd, is een presentatie gegeven op 16 

januari aan de gemeenteraad met daarin de uitgangspunten en de aanpak voor het 

parkeerbeleid.  

• Deze uitgangspunten en de aanpak van het parkeerbeleid zijn vastgesteld tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 12 maart 2021, door een unanieme stemming voor het 

voorstel. 

• Na deze vaststelling van uitgangspunten zijn verdeeld over 4 sessies met een werkgroep 

deze uitgangspunten verder uitgewerkt en is toegewerkt naar een advies voor de 

gemeenteraad.  

• Op 4 februari 2021 is er naar aanleiding van het doorlopen proces  een thema avond geweest 

waarop de uitkomsten van het doorgelopen proces zijn gepresenteerd.  

• Op 11 februari is er een politieke avond geweest waar door de gemeenteraad vragen gesteld 

zijn over het parkeerbeleid en waar verduidelijking is gegeven door wethouder Noorthoek. 

• Op 18 februari is het parkeerbeleid vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden. Het 

beleid is aangenomen met 4 stemmen tegen en 26 stemmen voor.  

 

Invoeren parkeerbeleid 

Na de vaststelling van het parkeerbeleid zijn met betrekking tot de uitwerking en de communicatie de 

volgende hoofdstappen genomen:  

 

• Allereerst heeft er informatieverstrekking plaatsgevonden met betrekking tot het wijzigen van 

de vergunningstarieven. Dit is gedaan door middel van het uitsturen van brieven naar de 

bewuste vergunninghouders (verschillende vergunningen). Dit is tevens gedaan voor de 

abonnementhouders. 
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• Daarna is het parkeerregime uitgewerkt, de communicatie in deze was zowel gericht op 

bewoners als op bezoekers. Met het als hoofddoel het informeren over de wijziging van de 

tarieven en de verschillende parkeerzones.  

• Vervolgens heeft de informatieverstrekking met betrekking tot het wijzigen van de 

vergunningszones plaatsgevonden. Het algemene bericht is verzonden aan alle bewoners van 

de binnenstad, verdere specificaties zijn verzonden aan de vergunninghourders. 

• Als aanvulling zijn er reminders gestuurd ten aanzien van de vergunningszones en is later 

informatie verstrekt over het opschorten van het aanwijzingsbesluit met betrekking tot 

parkeren op de Wagenstraat.  

 

Toekomst 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan een algemene informatiebrief om nogmaals het parkeerbeleid uit te 

leggen. Wat zijn de uitgangspunten, welke feiten kunnen we noemen. En wat zijn de stappen die we 

nog gaan nemen.  
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1. Parkeervisie tot aan informatieavond  
 

• Op 19 november 2019 is er een raadsinformatiebrief (opstellen nieuw parkeerbeleid) 

verschenen met daarin de beschrijving voor de te nemen stappen. Deze RIB is te vinden in 

bijlage I.  

• De parkeervisie die ten grondslag ligt aan het parkeerbeleid staat gedateerd op 16 januari 

2020. Inhoudelijk zet de parkeervisie de basis/uitgangspunten neer voor het proces van 

participatie ten aanzien van het parkeerbeleid. Ter verduidelijking van de visie is er tevens een 

presentatie gegeven aan de raad met daarin de kernpunten (16 januari 2021). Deze 

presentatie geeft tevens de planning aan van de vervolgstappen in het proces naar het 

parkeerbeleid: 

o 16 jan: Themabijeenkomst met de Raad 

o Afronden concept parkeervisie en participatieproces 

o 6 feb: Beeldvormende raadsvergadering (politieke avond) 

o Q2: Participatietrajecten 

o Binnenstad 

o Schilwijken 

o Q2: Opstellen Nota Parkeernormen 

o Zomer ‘20: Definitieve besluiten Raad 

• 4 februari 2020: Raadsvoorstel voor het vaststellen van de kaders en het participatieproces 

van het parkeerbeleid (bijlage II). Bij dit raadsvoorstel is ook een participatieplan toegevoegd 

zie daarvoor het einde van bijlage II.  

• Naar aanleiding van dit raadsvoorstel heeft een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden 

op 12 maart 2020. Als vertegenwoordiging van de gemeente heeft de gemeenteraad dit 

voorstel inzake de kaders en het participatieproces van het parkeerbeleid unaniem 

vastgesteld. 

 

 

 

Proces uiteengezet informatieavond 

 
Voor de binnenstad wordt een algemene informatieavond georganiseerd. Voor deze informatieavond 
worden uitnodigingen verstuurd naar de bewoners en pandeigenaren in de binnenstad en daarnaast 
ook naar adressen in een straal van 100 meter rond de ingangen van de binnenstad. Mensen die op 
de avond willen komen moeten zich inschrijven.  
 
Vanwege het coronavirus is de mogelijkheid om bij elkaar te komen beperkt. Daarnaast is het goed 
mogelijk dat mensen het nog spannend vinden om met een grote groep bij elkaar te komen. We willen 
daarom aanvullend op de live informatieavond op het gemeentehuis, ook de mogelijkheid creëren om 
online te participeren. Hiervoor is het volgende bedacht: 
 
Er wordt een live online uitzending via teams georganiseerd waar mensen op kunnen inschakelen. 
Tijdens deze uitzending wordt een presentatie getoond met vooraf ingesproken begeleidende spraak. 
Dit zal grotendeels dezelfde presentatie zijn als ook op de live avond op het gemeentehuis is 
gehouden. Na de presentatie wordt er een korte pauze ingelast (10 minuten tot een kwartier). In deze 
periode krijgen mensen de mogelijkheid om hun vragen via parkeerbeleid@woerden.nl toe te sturen. 
Na dat kwartier gaan we de vragen die voor het gros het meest interessant zijn behandelen.  
 
Na deze online live bijeenkomst is het mogelijk om via maptionnaire een vragenlijst in te vullen en aan 
te geven waar het parkeerbeleid op bijgestuurd moet worden.  
 
Vooral voor de kwetsbare doelgroep is het niet verstandig om naar het gemeentehuis te komen. Deze 
doelgroep is helaas ook niet in alle gevallen digitaal behendig. Voor de mensen die dat graag willen, 
willen we de mogelijkheid bieden om via een telefonisch gesprek wat zaken over te brengen. Het idee 
is dat de in een bepaald tijdvak kunnen bellen en dan een belafspraak maken. Hier ruimen we dan 
een aantal dagdelen voor in. Voor de telefoongesprekken bereiden we een vragenlijst voor.  

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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In de uitnodiging wordt aangegeven dat de avond specifiek bedoeld is voor het parkeren in de 
binnenstad en dat het beleid op hoofdlijnen al is vastgesteld door de raad. Ook wordt in de uitnodiging 
opgeroepen om je op te geven voor de review panels. Hierbij zijn de volgende dingen belangrijk: 

- In de binnenstad zijn verschillende doelgroepen aanwezig. We proberen per doelgroep een 

vertegenwoordiging te krijgen, zodat het review panel een representatieve afspiegeling is van 

de binnenstad.  

- In het review panel zijn de volgende categorieën vertegenwoordigd: 

o Stadshart 

o Horeca 

o Winkeliers 

o Bewonersplatform binnenstad 

o Bewoners 

o Maatschappelijke organisaties 

o Vastgoed 

o bewoners van de schilwijken (zijn automatisch ook lid van de klankbordgroep) 

- Degenen die zich opgeven voor de werkgroep zijn vertegenwoordigen een deel van de wijk 

- Van degenen die worden geselecteerd voor de werkgroep wordt de naam bekend gemaakt, 

zodat ze aanspreek baar zijn.  

- Daarnaast verwachten we dat de leden van het review panel ook actief ruggenspraak houden 

bij de doelgroep die ze vertegenwoordigen.  

- Mensen kunnen zich uiterlijk drie dagen na de avond aanmelden voor het review panel. Als 

we voldoende mensen hebben wordt geselecteerd op een representatieve groep.  

Communicatie 
 
Met betrekking tot het uitnodigen van bewoners/belanghebbenden is de volgende brief verzonden: 
 
Online informatieavond 
Datum:   Woensdag 17 juni 2020 
Tijd:   19.30 uur 
Locatie:  Microsoft Teams  

Via een link kunt u op de avond deelnemen aan de live-gebeurtenis. De link ontvangt 
u voorafgaand per e-mail. Het is niet nodig om Teams op uw pc te installeren. 

Aanmelden:  tot en met maandag 15 juni 
 
 
Om Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, werkt de gemeente aan een nieuw 
parkeerbeleid voor de binnenstad. Het doel van dit parkeerbeleid is om de parkeerplaatsen en 
parkeerruimte in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen. U ontvangt deze brief omdat u in of 
rondom de binnenstad woont of onderneemt.  
 
Wij nodigen u uit om u aan te melden voor een online informatieavond op woensdag 17 juni. 
Tijdens deze avond vertellen wij meer over parkeren in de binnenstad van Woerden en vragen wij om 
online uw mening te geven over het parkeren in de binnenstad.  
 
Online informatieavond parkeren in de binnenstad 
De online informatieavond gaat over het parkeren in de binnenstad van Woerden. In het eerste deel 
vertellen wij u meer over hoe wij kijken naar de toekomst van parkeren in de gemeente (parkeervisie), 
de uitgangspunten voor het parkeerbeleid en het vervolgproces. Na het informatieve deel krijgt u de 
mogelijkheid om vragen per e-mail op te sturen. Na een korte pauze geven wij antwoord op uw 
vragen. Tot slot vragen wij om na de online bijeenkomst een online vragenlijst in te vullen. Op een 
kaart kunt u ook (probleem)locaties in de binnenstad aangeven. 
 
De informatie die wij van u ontvangen is belangrijk voor het op te stellen parkeerbeleid voor de 
binnenstad van Woerden. Een werkgroep gaat hier, na de informatieavond, mee aan de slag. We 
vertellen hier meer over tijdens de informatieavond. Alvast meer weten? Zie: 
www.woerden.nl/parkeerbeleid.      
 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: parkeerbeleid@woerden.nl. Geef bij uw 
aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer door. Zo kunnen wij van te voren de juiste informatie 
naar u toesturen. Uw gegevens worden alleen voor dit project gebruikt. 
 
Kunt u niet online deelnemen, maar wilt u wel meepraten over parkeren in de binnenstad van 
Woerden? Neemt u dan contact op om een telefonische afspraak in te plannen. Dit kan door te bellen 
naar projectondersteuner (naam). Zij is van maandag t/m donderdag te bereiken tot 15.00 uur via 
(telefoonnummer).  
 
Vragen? 
Meer informatie over het parkeerbeleid dat wordt opgesteld voor Woerden vindt u op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider (naam). 
Dit kan telefonisch door te bellen naar 14 0348, of per e-mail: parkeerbeleid@woerden.nl. 
 
 

Ter aankondiging van de informatieavond zijn nog andere kanalen gebruikt:  
 

Infopagina gemeente Woerden 
 
Parkeerbeleid  
 
Om Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar te houden werkt de gemeente aan een nieuw 
parkeerbeleid voor de binnenstad en omliggende wijken. 
 
 
Parkeren in de binnenstad 
Op de online informatieavond hebben wij meer verteld over parkeren in de binnenstad van Woerden. 
Wij hebben het onder andere gehad over: 

• Onze kijk op parkeren in de gemeente (parkeervisie). 

• Uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid en het vervolgproces. 

• Uitleg over het parkeeronderzoek en een korte analyse van de uitkomsten. 
 
Na afloop van de presentatie hebben inwoners de ruimte gehad om vragen per e-mail op te sturen. Na 
een korte pauze zijn de meestgestelde vragen beantwoord. U kunt de presentatie terugkijken.   
 
 
Geef online uw mening (vragenlijst) 
Na afloop hebben alle deelnemers een link gekregen naar de online vragenlijst met vragen over 
parkeren in de binnenstad. Ook kunnen specifieke locaties op een kaart aangewezen worden. Het is 
ook mogelijk om knelpunten, kansen en oplossingen toe te lichten.   
 
Vragenlijst invullen. 
 
De vragenlijst staat open tot en met zondag 5 juli 2020. Ook kunt u zich tot en met zondag 5 juli 
aanmelden voor deelname aan de werkgroep. Zie uitklapmenu 'Werkgroep voor binnenstad' voor 
meer informatie. 
 
 
Werkgroep voor de binnenstad (eerste sessie: 14 juli) 
Na de informatieavond gaat een werkgroep aan de slag met een advies aan het college. Zij gebruiken 
hiervoor de uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

Zie uitgangspunten van gemeenteraad.pdf (106 KB). Ook wordt de input die is opgehaald tijdens de 
informatieavond meegenomen. 
 
In de werkgroep is onder andere plaats voor bewoners, ondernemers, horeca, vastgoed, 
maatschappelijke organisaties en deelnemers uit de omliggende wijken. 
 
Eerste werkgroep: dinsdag 14 juli 2020 
De eerste werkgroep vindt plaats op dinsdagavond 14 juli van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis 
(Blekerijlaan 14). De gemeente houdt zich aan de maatregelen van het RIVM. De werksessie vindt 
plaats in ruimtes waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
https://youtu.be/iE6gl0QuWbU
https://app.maptionnaire.com/nl/9036/
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/12-maart/20:00/20r-00056-raadsbesluit-inzake-kaders-en-participatieproces-parkeerbeleid-1.pdf
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De volgende werkgroepen vinden na de zomervakantie plaats. Data zijn nog niet bekend. 
 
 
Aanmelden werkgroep (uiterlijk 5 juli) 
U kunt zich aanmelden voor de werkgroep aan het eind van de vragenlijst. Of door uiterlijk zondag 5 
juli een e-mail te sturen naar: parkeerbeleid@woerden.nl.  
 
Om bij veel aanmeldingen een representatieve groep te kunnen selecteren, kan de gemeente na uw 
aanmelding om meer informatie aanvragen.  
 
 
Klankbordgroep voor de omliggende wijken (eerste sessie: 30 juni) 
Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad is al verder ontwikkeld dan voor de omliggende wijken. 
Voor de wijken rondom de binnenstad en het station gaat de gemeente de uitgangspunten nog 
vaststellen. Dit doet zij samen met vertegenwoordigers uit de betreffende wijken in een 
klankbordgroep. De gesprekken met de werkgroep en de klankbordgroep vinden in dezelfde periode 
plaats, zodat beide processen met elkaar verbonden blijven. 
 
De klankbordgroep bestaat uit twee of drie vertegenwoordigers per wijk: 

• Schilderskwartier 

• Bloemen- en Bomenkwartier 

• Staatsliedenkwartier 

• Snel en Polanen. 
 
Eerste klankbordgroep: dinsdag 30 juni  
De eerste klankbordgroep vindt plaats op dinsdag 30 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis 
(Blekerijlaan 14). De gemeente houdt zich aan de maatregelen van het RIVM. De klankbordgroep 
vindt plaats in ruimtes waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  
 
 
Aanmelden klankbordgroep (uiterlijk 25 juni) 
U kunt zich ook aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep gaat aan de slag met de 
uitgangspunten voor de omliggende wijken. Geef bij uw aanmelding aan voor welke wijk u wilt 
deelnemen. Om u aan te melden stuurt u uiterlijk 25 juni een e-mail naar: 
parkeerbeleid@woerden.nl.  
 
 
Vragen en/of opmerkingen? 
Stuur een e-mail naar parkeerbeleid@woerden.nl of bel 14 0348. 
 

Tevens zijn er via sociale media berichten geplaatst waarin de informatieavond wordt aangekondigd.  
 
Facebook 
Om Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, werkt de gemeente aan een nieuw 
parkeerbeleid. Het doel van dit parkeerbeleid is om de parkeerplaatsen en parkeerruimte in de 
gemeente zo goed mogelijk verdelen.  
 
Wij nodigen bewoners, ondernemers of bezoekers van Woerden graag uit om zich via onze website 
aan te melden voor de online informatieavond over parkeren in de binnenstad. 
 
Datum: woensdag 17 juni 2020 (19.30 uur)  
Locatie: Microsoft Teams (je ontvangt een link en hoeft hiervoor niets te installeren). 
Aanmelden: tot en met maandag 15 juni.  
 
Meer informatie en/of aanmelden? Zie: www.woerden.nl/parkeerbeleid   
 
Twitter 
De gemeente werkt aan een nieuw parkeerbeleid om de parkeerplaatsen en parkeerruimte in de 
gemeente zo goed mogelijk te verdelen. Op woensdag 17 juni wordt er een online informatieavond 
georganiseerd. Meer weten en/of aanmelden? www.woerden.nl/parkeerbeleid .  

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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2. Werkgroepen tot aan vaststelling Parkeerbeleid 
Zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk, wordt ook in de uitnodiging gevraagd om je in te 
schrijven als deelnemer van de werkgroep. Uiteindelijk hebben een aantal mensen zich aangemeld, 
uit deze mensen is een selectie gemaakt. Hieronder staan de verschillende groepen die hebben 
deelgenomen aan de werkgroep en hoeveel personen er per groep hebben deelgenomen.  
 

• Voorzitter stadshart (ondernemersvereniging binnenstad) 1 

• Voorzitter bewonersplatform 2 

• Vertegenwoordiging brandweer/hulpdiensten 1 

• Vertegenwoordiging Vastgoedeigenaar 2 

• Bewoner Defensie eiland 1 

• Bewoners/ondernemers binnenstad 2 

• Bewoners schilwijken (klankbordgroep) 2 

• Bewoners/ondernemers woonstraten binnenstad 3 

• Bewoner/vertegenwoordiging parkeren voor minder validen 1 
 
Onderstaand staat de volgorde van de bijeenkomsten weergegeven en de bespreekpunten die naar 
voren zijn gekomen. Van elk overleg is een verslag beschikbaar, met uitzondering van de laatste 
werkgroep bijeenkomst. Als gevolg van de laatste bijeenkomst is het advies opgesteld (deze is 
nogmaals voorgelegd bij alle werkgroep leden, voor eventuele feedback). De verslagen van de 
werkgroepen zijn niet extern gepubliceerd, wel zijn deze na elke bijeenkomst rondgestuurd.1  
 

•  2 september eerste bijeenkomst 
o ‘Wie parkeert waar’ 
o ‘Waar is er nog beschikbare ruimte?’ 

• 30 september tweede bijeenkomst 
o ‘Presentatie Stadshart –Supermarktvisie’ 
o ‘Waar is er nog beschikbare ruimte?’ 
o ‘Vergunningenbeleid’ (inclusief Wagenstraat) 
o ‘Autoluw’ 

• 14 oktober derde bijeenkomst 
o ‘Vergunningenbeleid’ : voorlopig besluit (inclusief Wagenstraat) 
o ‘Autoluw’ 
o ‘Betaald parkeerregime’ 
o ‘Deelmobiliteit’ 

• 18 november vierde bijeenkomst 
o ‘Specifieke situaties, waaronder Nieuwstraat en Wagenstraat’ 
o ‘Parkeren op eigen terrein’ 
o ‘Fietsparkeren’ 
o ‘Advies werkgroep’ 

 
 
Het advies van de werkgroep is meegestuurd met de kadernota parkeerbeleid en is ingediend als stuk 
naar de gemeenteraad (aan het eind van dit hoofdstuk volgt een opsomming met daarin de links naar 
de betreffende stukken).  
 
Tussen de laatste werkgroep bijeenkomst en het vaststellen van het parkeerbeleid hebben nog een 
aantal terugkoppelmomenten plaatsgevonden.  
 

• Op 11 januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Vestingraad (BIZ Stadshart, 
Horeca Woerden, Woerden Marketing, Cultuur 5, Rijngracht Comité, Bewoners Binnenstad 
Woerden)  

• Op 21 januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het Stadshart 
(ondernemingsvereniging van de binnenstad).  

• Op 2 februari zijn alle aanwezigen van de informatieavond die in juni 2020 plaatvond met 
aanvulling van uitgenodigde bewonersplatform, stadshart en vestingraad nogmaals 
uitgenodigd.  

 

 
1 Verslagen kunnen worden opgevraagd en toegestuurd wanneer wenselijk.  
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• Op 4 februari is het beleid gepresenteerd aan de gemeenteraad, vervolgens is er op 11 
februari een politieke avond geweest waarbij er antwoorden zijn gegeven op (technische) 
vragen.  

• Op 18 februari is het parkeerbeleid op de raadsavond aangenomen (met 27 voor en 4 tegen 
stemmen).  

 
Onderstaande link verwijst naar de raadsvergadering daaraantoe zijn alle stukken toegevoegd die 
behoren tot het parkeerbeleid en daarmee ook openbaar beschikbaar zijn. 
 
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00  
(zie onder punt 11).  
Documenten: 

• Voorgeschiedenis Parkeerbeleid  

• Amendementen parkeerbeleid  

• Gewijzigd Raadsvoorstel 

• Raadsbesluit Parkeerbeleid Woerden 2021 

• Raadsbesluit Parkeerverordening 2021 

• Raadsbesluit Kaders en participatieproces parkeerbeleid 12 maart 2020 

• Advies werkgroep binnenstad  

• Advies schilwijken Woerden 2020 

• Kadernota parkeerbeleid 

• Financiële hoofdstukken  

• Beantwoording van Technische vragen verschillende partijen.  
 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00
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3. Wijziging Parkeerregime en Tarieven op straat  
 
Onderstaand overzicht heeft enige overlap met de bovenstaande opsomming. Het geeft echter een 
goed beeld van de overloop van de verschillende fases in elkaar. In het eerste gedeelte is punctueel 
en naar datum uiteengezet welke communicatie er heeft plaatsgevonden. Daarna volgt in 
chronologische volgorde een overzicht van die communicatie middels uitdraaien en bewijsstukken. 
 
 

2021: Communicatie omgeving 
- 11-1: informatiesessie stakeholders Vestingraad  
- 20-1: persbericht ‘Nieuw parkeerbeleid stap dichterbij uitvoering’  
- 21-1: informatiebijeenkomst voor Stadshart ondernemers 
- 02-2: informatiebijeenkomst bewoners 
- 18-2: vaststelling Kadernota Parkeerbeleid Woerden door gemeenteraad 
- 24-2: brief naar alle vergunninghouders 
- 10-3: bericht in Woerdense Courant (gemeentepagina) 
- 22-3: brief naar alle abonnementhouders 
- 14-4: bericht in Woerdense Courant (gemeentepagina) 
- 19-4: poster, folder & social media campagne opgezet i.s.m. met Stadshart 
- 22-4: informatie op www.woerden.nl/parkeerbeleid geactualiseerd 
- 22-4: aankondiging ‘Let op: parkeertarieven wijzigen per 3 mei’ op infozuil Europabaan 
- 26-4: brief met informatie over zones en tarieven verstuurd aan bewoners/gebruikers binnenstad 
- 27-4: persbericht ‘Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei’ 
- 28-4: per mail informatieberichten naar collega’s, leden werkgroep en Klankbordgroep, alle 
ondernemersplatforms, alle wijk- en dorpsplatforms, naar toerisme en andere intermediairs 
- 29-4: bericht in nieuwsbrief Werk in Woerden 
- 29-4: start social media campagne met Stadshart 
- 30-4 verspreiding folders naar ondernemers (i.o.m. Stadshart) voor uitdelen aan klanten 
- 30-4: verspreiding flyers naar Handhaving 
- 02-5: plaatsing 25 posters ESH Media door de stad met aankondiging/verwijzing 
- 03-5: bij ingangen woonstraten plaatsing bordjes ‘Let op: alleen dagtarief € 20’, nieuwe zonebordjes, 
apparaten aangepast/omgezet 
- 03-05: aangepaste aankondiging ‘Let op: parkeertarieven zijn gewijzigd’ op infozuil Europabaan 
- 03-05: plaatsing 2 tekstwagens (zwart) en 2 attentieborden (wit) nabij ingangen binnenstad 
 

Sindsdien 

- Veelvuldig direct contact met bewoners, ondernemers en bezoekers n.a.v. vragen en kinderziektes 
- Vervolg social media campagne: diverse ‘blauwe tegeltjes’ die door Stadshart zijn gemaakt, zijn 
gepost op de social media accounts van de gemeente, met toelichting en links 
- 06-5: Brief bezorgd bij bewoners en ondernemers aan Leidsestraatweg (vanaf centrum tot aan hoek 
Baanstraat) over opschorten betaald parkeren Leidsestraatweg 
- 11-5: Artikelen RTV Utrecht en AD Woerden met interview wethouder (naam) gepubliceerd 
- 12-5: Nieuw persbericht ‘Verantwoording nieuw parkeerbeleid’ verstuurd 
- 19-5: Publicatie themapagina ‘Parkeren in het centrum’ in Woerdense Courant 

 
 
Afdrukken / voorbeelden Communicatiemiddelen 
 
 

- 20-1: persbericht ‘Nieuw parkeerbeleid stap dichterbij uitvoering’  

 
 
 
 
 
 

Persbericht  
Woerden, 20 januari 2021 
 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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Nieuw parkeerbeleid stap dichterbij uitvoering 
 
Nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad en omliggende wijken moet Woerden leefbaar, veilig 
en bereikbaar houden. In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid wordt invulling gegeven aan 
de parkeervisie, stijgen de tarieven op straat, blijven de tarieven voor parkeergarages gelijk en 
gaat betaald parkeren gelden vanaf 10.00 uur in plaats van 9.00 uur. 
Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties is gewerkt aan een advies. 
Woerden wil een toegankelijke en gastvrije gemeente zijn. Met dit voorstel van het college aan 
de raad zetten we de eerste stap naar de vaststelling van dit beleid.  
 
De gemeenteraad stelde begin 2020 de parkeervisie vast. Daaruit bleek dat de raad het belangrijk 
vindt dat er samengewerkt wordt met een klankbordgroep. Met daarin inwoners, ondernemers en 
andere betrokkenen. Na de algemene informatievond van 17 juni 2020 is dan ook een Werkgroep 
Centrum opgericht (binnenstad) en een Klankbordgroep Schilwijken. Het advies en de uitgangspunten 
van deze werkgroepen zijn gebruikt voor de invulling van het nieuwe parkeerbeleid 
Wethouder (naam) is blij met hoe de inspraak is geregeld: “Het parkeerbeleid is tot stand gekomen na 
goede participatie. Met als doel de binnenstad aantrekkelijk te houden voor ondernemers, 
consumenten en bewoners. Die participatie houden we ook vast in de uitvoeringsfase. Dat is een 
goede zaak.”  
 
Doelstellingen parkeerbeleid 
De werkgroepen willen de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid over meerdere jaren tot 
uitvoering brengen. Daarom hebben zij een aantal doelstellingen opgesteld, te weten: 
 
1. Het gebied binnen de centrumring aanwijzen als autoluw ‘kerngebied’.  
2. De parkeergarages primair beschikbaar stellen voor bezoekers van winkels en horeca. 
3. Woonstraten uitsluitend beschikbaar stellen aan bewoners en haar bezoek. 
4. Het middel ‘parkeerregulering’ kunnen inzetten op locaties waar de parkeerdruk hoog is. 
5. Het inrichten van mobiliteitshubs en goede fietsparkeervoorzieningen mogelijk maken. 
6. Gemeente op te laten treden als gebiedsregisseur mobiliteit. 
7. Zoeken naar mogelijkheden voor een parkeervoorziening net buiten de binnenstad, gedacht wordt 

aan het stationsgebied. 
 
Hoe gaan we dat bereiken?  
We willen dit bereiken door het parkeren te concentreren in parkeergarages waardoor het aantal 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte op termijn kan worden beperkt. De resterende 
parkeerplaatsen, wijzen we dan primair aan voor laad- en loszones, gehandicaptenparkeerplaatsen en 
deelmobiliteit.  
 
Vervolgproces 
Het nieuwe beleid vraagt nog veel uitwerking. Daarom stelt het college voor om na de vaststelling 
door de raad het parkeerbeleid per wijk rondom het centrum uit te werken. Hiervoor doorlopen we dan 
eenzelfde traject als in de binnenstad. Dus we houden een algemene informatieavond (per wijk) en we 
stellen een klankbordgroep in. Gezien de huidige parkeerproblematiek wordt voorgesteld dat we dit 
jaar starten met de Stationsomgeving en daarna met het Bloemenkwartier.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
Contactpersoon voor de pers 
 
Communicatie gemeente Woerden:  
(naam), (telefoonnummer) (mail). Overige persvragen:  communicatie@woerden.nl of bel 14 0348 
en vraag naar de persvoorlichter. 
 
* Wethouder (naam) is graag bereid tot het geven van een toelichting.  
 
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 
 

mailto:communicatie@woerden.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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- 24-2: brief naar alle vergunninghouders: voorbeeld brief Bewoners-vergunninghouders 

 
 
Onderwerp: Nieuwe tarieven parkeervergunningen Woerden  

 

 

Uw Kenmerk: 
 

 Uw brief van:   Datum: 23 februari 2021 
 geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

Documentnr.:D/21/010373 Behandeld door      / doorkiesnummer:  

Zaaknr.: Z/21/008644 (naam)/   

     

     

Geachte vergunninghouder(s), 
 

Uw parkeervergunning loopt per 1 april 2021 af. U kunt uw parkeervergunning binnenkort verlengen 
via www.parkeerservice.nl/woerden. Met deze brief informeren we u over de nieuwe parkeertarieven. 
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 ingestemd met een tariefsverhoging voor de 
parkeervergunningen voor het komende vergunningsjaar.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Voor u als bewoner is het belangrijk te weten wat dit voor u betekent. De parkeertarieven voor 
bewoners voor het nieuwe vergunningsjaar zijn als volgt vastgesteld: 
 

Eerste bewonersvergunning: € 192,00 per stuk 

Tweede bewonersvergunning: € 384,00 per stuk 

 
Waarom deze verhoging? 
De parkeerdruk in het centrum en ook in meerdere wijken rond het centrum is hoog. Mede daardoor 
staat ook de leefbaarheid in Woerden onder druk. Om hier oplossingen voor te vinden, heeft de 
gemeente samen met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De 
gemeenteraad heeft met de beleidsplannen ingestemd. Met de nieuwe tarieven geven we invulling 
aan de beleidsplannen. 
 
Heeft u vragen? 
Voor vragen over deze informatie kunt u een bericht sturen naar parkeerbeleid@woerden.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
(naam) 
Projectleider Parkeerbeleid 
 

- 10-3: bericht in Woerdense Courant (gemeentepagina) 

 
 

http://www.parkeerservice.nl/woerden
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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- 22-3: brief naar alle abonnementhouders 

 
 
Onderwerp:   

Nieuwe tarieven abonnementen parkeergarage 

 

Uw Kenmerk: 
 

 Uw brief van:   Datum: 24 maart 2021 
 geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

Documentnr.:D/21/014276 Behandeld door       / doorkiesnummer:  

Zaaknr.: Z/21/011487 (naam) /   

     

     

Geachte abonnementhouder(s), 
 
 
U heeft een abonnement voor parkeergarage Castellum in Woerden. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft onlangs de nieuwe voorwaarden voor de parkeergarage vastgesteld. Hierin zijn 
ook de nieuwe tarieven voor de abonnementen opgenomen. 
 
Met deze brief informeren we u over de nieuwe tarieven voor abonnementen in de parkeergarage. 
Deze tarieven zijn geldig vanaf het moment dat u uw abonnement moet verlengen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
Voor u als abonnementhouder kan het betekenen dat uw abonnement ofwel goedkoper wordt, ofwel 
gelijk blijft, ofwel duurder wordt. Dit is afhankelijk van welk abonnement u heeft.  
 

Eerste bewonersabonnement (goedkoper) € 192,00 per stuk 

Daluren abonnement (duurder) € 500,00 per stuk 

Normale abonnement (gelijk gebleven) € 800,00 per stuk 

 
Waarom nieuwe tarieven? 
De parkeerdruk in het centrum en ook in meerdere wijken rond het centrum is hoog. Mede daardoor 
staat ook de leefbaarheid in Woerden onder druk. Om hier oplossingen voor te vinden, heeft de 
gemeente samen met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De 
gemeenteraad heeft met de beleidsplannen ingestemd. Met de nieuwe tarieven geven we invulling 
aan de beleidsplannen.  
 
Heeft u vragen? 
Voor vragen over deze informatie kunt u een bericht sturen naar parkeerbeleid@woerden.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
(naam) 
Projectleider Parkeerbeleid 
 
 
 
 
 
  

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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- 14-4: bericht in Woerdense Courant (gemeentepagina) 
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- 19-4: poster, folder & social media campagne opgezet i.s.m. met Stadshart 

 
Poster (A0): 3 – 10 mei via ESH op 25 plekken in en rond Woerden, ontwerp: Stadshart 
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Folder (met infographic op pag.3): verspreid via Stadshart ondernemers om uit te delen aan publiek 
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Social media tegels (enkele voorbeelden van grotere serie), ontwerp: Stadshart  
 

   
 

   
 
 
 
 
 

- 22-4: informatie op www.woerden.nl/parkeerbeleid geactualiseerd incl. Veelgestelde vragen (Q&A) 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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- 22-4: aankondiging ‘Let op: parkeertarieven wijzigen per 3 mei’ op infozuil Europabaan 

 
22-4 t/m 03-5: 
 

 
 
 
 
03-5 t/m 16-5: 
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- 26-4: brief met informatie over zones en tarieven verstuurd aan bewoners/gebruikers binnenstad 

 
 
Onderwerp: Wijziging parkeertarieven   

 

 

Uw Kenmerk: 
 

 Uw brief van:   Datum: 26 april 2021 
 geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

Documentnr.:D/21/018117 Behandeld door       / doorkiesnummer:  

Zaaknr.: Z/21/007100 (naam)   

     

     

Geachte heer en/of mevrouw, 
 

 

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden heeft gemeente Woerden gewerkt 
aan een nieuw parkeerbeleid voor de stad. Het beleid moet bijdragen aan een toegankelijke en 
gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Een uitwerking is dat er vanaf 3 mei as. 
nieuwe parkeertarieven gelden in de binnenstad. Het nieuwe parkeerbeleid en de adviezen die 
daartoe zijn opgesteld, kunt u op woerden.nl/parkeerbeleid nalezen. 
 
Participatie 
Bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid was participatie het sleutelwoord. Op 3 juni 2020 
hebben we alle bewoners van de binnenstad middels een brief uitgenodigd voor het bijwonen van een 
online informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 juni 2020 en is door ruim 120 
mensen bijgewoond. In deze informatiebijeenkomst hebben we u opgeroepen een vragenlijst in te 
vullen, waarin u knelpunten en kansen kon aangeven. Tevens kon u zich opgeven voor een werkgroep. 
Deze vragenlijst is ook gedeeld op de verschillende sociale media van de gemeente. 
 
De werkgroep, waarin inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben deelgenomen, 
heeft in vier zeer intensieve avonden een advies opgesteld voor het College van Burgemeester en 
Wethouders. Dit advies is met een enkele uitzondering in volledige consensus door de werkgroep 
uitgebracht. Het advies is in z’n geheel overgenomen in het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente 
Woerden.  
 
Het concept parkeerbeleid is besproken met de vestingraad, het BIZ stadshart en alle aanwezigen bij 
de eerste informatieavond hebben een uitnodiging gehad voor een tweede informatieronde. Ook deze 
ronde werd door veel mensen bijgewoond. Uiteindelijk is het parkeerbeleid inclusief de nieuwe 
tarieven door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 18 februari 2021 heeft de 
gemeenteraad het parkeerbeleid inclusief tarieven vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan om  
een jaar na invoering een evaluatie uit te voeren. Het college heeft op 23 maart 2021 het 
aanwijzingsbesluit en de algemene voorwaarden voor de parkeergarage vastgesteld. 
 
3 mei: nieuwe parkeertarieven  
Voor de binnenstad is een aantal veranderingen reeds ingegaan: de tariefswijzigingen van 
vergunningen en abonnementen. De betreffende inwoners of gebruikers hebben hierover in maart 
een brief ontvangen. De veranderingen voor parkeren op straat en in de garages in de binnenstad gaan 
in per 3 mei 2021. De nieuwe parkeertarieven moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de 
juiste parkeerplaats kan parkeren. Daarom wordt bijvoorbeeld het parkeren in bewonersgebieden 
voor andere parkeerders dan de bewoners en hun bezoekers ontmoedigd. 
 
Website 
Op woerden.nl/parkeerbeleid vindt u onder meer de nieuwe tijden, maximale parkeerduur en 
tarieven. 
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Wat betekent dit voor bewoners in zone A? 
In zone A geldt het betaald parkeren van 10:00 uur tot en met 18:30 uur. De maximale parkeerduur 
verandert en wordt maximaal 30 minuten. Hiermee wordt de doorstroming gestimuleerd. Het regime 
en venstertijden van de afsluiting in de Rijnstraat blijft gelijk. Na 18:30 uur is het vrij parkeren in uw 
zone. Het uurtarief op straat wordt € 0,25 per 6 minuten.  
 
Een vergunning van bewoners in zone A is geldig in zone B. Op termijn gaan de voorwaarden voor de 
vergunning wijzigen. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. Verder is het vanaf heden mogelijk om 
een abonnement voor de parkeergarage aan te schaffen tegen een gelijk tarief als de vergunning op 
straat. 
 
U kunt als bewoner van zone A daarnaast een bezoekersregeling aanvragen. Hiermee kunt u uw bezoek 
laten parkeren in zone B tegen een gereduceerd tarief (€ 0,25 per uur, betaling geschiedt per minuut), 
met een plafond van € 75,- per kalenderjaar.  
 
Wat betekent dit voor bewoners in zone B? 
In zone B geldt het betaald parkeren van 10:00 uur tot en met 18:30 uur. De maximale parkeerduur 
verandert en wordt maximaal 120 minuten. Na 18:30 uur is het vrij parkeren in uw zone. Het uurtarief 
op straat wordt € 0,25 per 6 minuten.  
 
Een vergunning van bewoners in zone B is geldig in zone B. Op termijn gaan de voorwaarden voor de 
vergunning wijzigen. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. Verder is het vanaf heden mogelijk om 
een abonnement voor de parkeergarage aan te schaffen tegen een gelijk tarief als de vergunning op 
straat. 
 
U kunt als bewoner van zone B daarnaast een bezoekersregeling aanvragen. Hiermee kunt u uw bezoek 
laten parkeren in zone B tegen een gereduceerd tarief (€ 0,25 per uur, betaling geschiedt per minuut), 
met een plafond van € 75,- per kalenderjaar. 
 
Wat betekent dit voor bewoners in zone C? 
In zone C geldt het betaald parkeren van 10:00 uur tot en met 22:00 uur. Er is geen maximale 
parkeerduur meer. Na 22:00 uur is het vrij parkeren in uw zone. 
 
In zone C geldt per 3 mei uitsluitend een dagtarief op straat. Dit betekent dat als u hier parkeert, u 
ongeacht de duur van de parkeeractie € 20,- moet betalen. U kunt in zone C geen vergunning of 
abonnement voor de parkeergarage aanschaffen, conform het collegebesluit en raadsinformatiebrief 
20R.00581.  
 
U kunt als bewoner van zone C wel een bezoekersregeling aanvragen. Hiermee kunt u uw bezoek laten 
parkeren in zone C tegen een gereduceerd tarief (€ 0,25 per uur, betaling geschiedt per minuut), met 
een plafond van € 75,- per kalenderjaar. 
 
Wat betekent dit voor bewoners in zone D? 
In zone D geldt het betaald parkeren van 10:00 uur tot en met 22:00 uur. Er is geen maximale 
parkeerduur meer. Na 22:00 uur is het vrij parkeren in uw zone. 
 
In zone D geldt per 3 mei uitsluitend een dagtarief op straat. Dit betekent dat als u hier parkeert 
(zonder bewonersvergunning of bezoekersregeling), u ongeacht de duur van de parkeeractie € 20,- 
moet betalen. Indien u een vergunning heeft, verandert er vooralsnog niets. Op termijn worden de 
voorwaarden voor de vergunning aangepast. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.   
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U kunt als bewoner van zone D een bezoekersregeling aanvragen. Hiermee kunt u uw bezoek laten 
parkeren in zone D tegen een gereduceerd tarief (€ 0,25 per uur, betaling geschiedt per minuut), met 
een plafond van € 75,- per kalenderjaar. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen, kijk dan op www.woerden.nl/parkeerbeleid, hier kunt u de meest gestelde vragen 
vinden en andere relevante informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
(naam) 
Projectleider parkeerbeleid 
 
  

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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- 27-4: persbericht ‘Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei’ 

 
 
 
 
 
 

Persbericht  
Woerden, 26 april 2021 
 
 

Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei 
 
Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden een nieuw parkeerbeleid voor 
de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen moeten bijdragen aan een toegankelijke en 
gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Een uitwerking is dat er vanaf 3 
mei as. nieuwe parkeertarieven gelden in de binnenstad.  
 

 De belangrijkste veranderingen per 3 mei 2021 zijn: 
 

• Voor bezoekers aan de binnenstad gaat betaald parkeren op straat pas om 10.00 uur ‘s 
ochtends in. 

• Verder blijft het (lang)parkeren in de parkeergarage het voordeligst. Men betaalt hier maandag 
t/m zaterdag tussen 8.00 en 18.30 uur € 0,20 per 6 minuten (dagkaart € 16.-). Maandag t/m 
donderdag tussen 18.30 en 0.00 uur betaalt men € 0,10 per 6 minuten. 

• Parkeren in de garage is gratis op vrijdagavond en zaterdagavond tussen 18.30 tot 0.00 uur, 
en op zondag. Ook ’s nachts van 0.00 tot 8.00 uur is de garage gratis.   

• Er geldt voortaan een maximale parkeerduur van 30 minuten in de Rijnstraat en de 
Nieuwstraat.  

• Voor de overige straten in het centrum, inclusief de Wagenstraat, geldt een maximale 
parkeerduur van 120 minuten.  

• U betaalt in het centrum (hart binnenring-Achterstraat-binnenring) tussen 10.00 en 18.30 uur 
voortaan € 0,25 per 6 minuten (uitgezonderd zondag). In de parkeergarage is parkeren dus 
goedkoper. 

• Parkeren in de woonstraten (buiten het centrum) is tussen 10.00 en 22.00 uur uitsluitend 
mogelijk met een bewonersvergunning, bezoekersregeling of een dagkaart à € 20,-.  

 
De nieuwe parkeertarieven moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats 
kan parkeren. Daarom wordt bijvoorbeeld het parkeren in bewonersgebieden voor andere parkeerders 
dan de bewoners en hun bezoekers ontmoedigd. Op termijn wijzigen ook de voorwaarden voor de 
vergunning. Hierover volgt te zijner tijd bericht. 
 
Participatie 
De nieuwe parkeertarieven zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid dat de gemeenteraad 
heeft vastgesteld op 18 februari jl. Bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid was participatie het 
sleutelwoord. Een werkgroep Binnenstad en een klankbordgroep Schilwijken werden ingesteld om 
adviezen uit te brengen. Op 3 juni 2020 zijn alle bewoners van de binnenstad middels een brief 
uitgenodigd voor het bijwonen van een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op 17 juni 2020 
en is door ruim 120 mensen bijgewoond. Hierbij zijn deelnemers opgeroepen een vragenlijst in te 
vullen, waarin men knelpunten en kansen kon aangeven. Tevens kon men zich opgeven voor de 
werkgroep Binnenstad. De vragenlijst is ook gedeeld op de verschillende sociale media van de 
gemeente.  
 
Werkgroep Binnenstad 
Voor de werkgroep Binnenstad zijn bewoners en ondernemers geselecteerd die samen het gehele 
binnenstadgebied vertegenwoordigden. Ook zijn er twee bewoners uit de schilwijken aangeschoven 
om de samenhang te bewaken, want aanpassingen in het centrum hebben direct effect op de 
schilwijken en andersom. De werkgroep heeft in vier zeer intensieve avonden een advies opgesteld 
voor het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies is met een enkele uitzondering in 
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volledige consensus door de werkgroep uitgebracht. Het advies is in z’n geheel overgenomen in het 
nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Woerden. 
 
Schilwijken 
Het nieuwe parkeerbeleid richt zich niet meer alleen op de binnenstad, maar ook op de wijken 
daaromheen. Voor de klankbordgroep Schilwijken zijn bewoners en ondernemers geselecteerd die de 
diverse schilwijken vertegenwoordigden. Deze klankbordgroep heeft een advies uitgebracht over de 
uitgangspunten van het parkeerbeleid voor de schilwijken: de wijken om de binnenstad heen. Voor de 
schilwijken verandert er in de praktijk nu nog niets. De uitgangspunten worden nader uitgewerkt in 
samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. De raad heeft wel al besloten de 
uitwerking te starten bij het Stationsgebied en vervolgens het Bloemenkwartier. 
 
Gemeenteraad  
Het concept parkeerbeleid is besproken met de vestingraad, het BIZ stadshart en alle aanwezigen bij 
de eerste informatieavond hebben een uitnodiging gehad voor een tweede informatieronde. Ook deze 
ronde werd door veel mensen bijgewoond. Uiteindelijk is het parkeerbeleid inclusief de nieuwe 
tarieven door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 18 februari 2021 heeft de 
gemeenteraad het parkeerbeleid inclusief tarieven vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan om 
een jaar na invoering een evaluatie uit te voeren. Het college heeft op 23 maart 2021 het 
aanwijzingsbesluit en de algemene voorwaarden voor de parkeergarage vastgesteld. 
 
Uitdagingen 
Het opstellen van een nieuw parkeerbeleid voor Woerden was hard nodig. Het bestaande 
parkeerbeleid had geen duidelijk kader, weinig relatie met de nota parkeernormen, de binnenstadvisie 
of de verkeersvisie en voldeed niet meer aan de tijd van nu. Het mooie historische karakter van de 
binnenstad brengt steeds vaker uitdagingen met zich mee. De hoeveelheid openbare ruimte in 
Woerden is beperkt. We willen er meer kwaliteit: meer groen, meer ruimte voor trottoirs en voor 
kinderen om veilig te spelen. Dat vraagt om na te denken over én regie te voeren op het gebruik van 
de beschikbare ruimte, en een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen en 
wensen. Eén van die functies is parkeren. Het nieuwe parkeerbeleid draagt bij aan enerzijds een 
toegankelijke en gastvrije gemeente en anderzijds aan een stad die leefbaar, veilig en bereikbaar blijft. 
 
Website 
Op woerden.nl/parkeerbeleid vindt u de nieuwe tijden, maximale parkeerduur en tarieven. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contactpersoon voor de pers 
 
Communicatie gemeente Woerden:  
(naam), (Telefoonnummer), (mail)  
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 

 
 
  

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
mailto:borsboom.g@woerden.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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- 28-4: per mail informatieberichten naar collega’s, leden werkgroep en Klankbordgroep, alle 
ondernemersplatforms, alle wijk- en dorpsplatforms, naar toerisme en andere intermediairs 

 
Met voor elke groep (in totaal 4) een verklarende begeleidende mail en een bijlage (voor allen gelijk) 
 

- Beste collega’s, 
Namens het projectteam Parkeerbeleid en projectleider (naam)informeren we je over het nieuwe 
parkeerbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld en de nieuwe parkeertarieven voor de 
binnenstad die vanaf 3 mei 2021 gaan gelden. In de bijlage vind je het bericht dat wij verspreiden naar 
belanghebbenden zoals wijkplatforms en ondernemersplatforms.  
Deze week zal er tevens een persbericht over uitgaan. De projectpagina woerden.nl/parkeerbeleid is 
geactualiseerd, daar is meer informatie te vinden. Verder verschijnen er deze en volgende week in de 
openbare ruimte op diverse plekken borden, tekstwagens en andere aankondigen.  
Heb je vragen over bovenstaande of over de bijlage, mail dan naar parkeerbeleid@woerden.nl. 
 

- Beste leden van de werkgroep Binnenstad en klankbordgroep Schilwijken, 
Namens het projectteam Parkeerbeleid informeren wij u over het nieuwe parkeerbeleid. Hierover heeft 
u uw advies heeft uitgebracht, waarvoor dank. Het beleid is door de gemeenteraad vastgesteld. In de 
bijlage vindt u het bericht dat wij verspreiden naar belanghebbenden zoals wijkplatforms en 
ondernemersplatforms. Ook leest u in het bericht over de nieuwe parkeertarieven voor de binnenstad 
die vanaf 3 mei zullen gelden.  
Deze week zal er tevens een persbericht uitgaan. De projectpagina woerden.nl/parkeerbeleid is 
geactualiseerd, daar vindt u meer informatie. Verder verschijnen er deze en volgende week in de 
openbare ruimte op diverse plekken borden, tekstwagens en andere aankondigen.  
Heeft u vragen over bovenstaande of over de bijlage, mail dan naar parkeerbeleid@woerden.nl. 
 

- Beste (voorzitters, secretarissen of contactpersonen van) wijk- en dorpsplatforms in de 
gemeente Woerden, 

Namens het projectteam Parkeerbeleid informeren we u over het nieuwe parkeerbeleid dat de 
gemeenteraad van Woerden heeft vastgesteld en de nieuwe parkeertarieven voor de binnenstad die 
vanaf 3 mei gaan gelden. Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de informatie die wordt 
gedeeld. In de bijlage vindt u het bericht dat wij verspreiden naar belanghebbenden zoals wijk- en 
dorpsplatforms en ondernemersplatforms. We nodigen u allen van harte uit de informatie te delen op 
de manier die bij uw platform past. 
De gemeente zet zich in voor brede communicatie van de nieuwe informatie. Zo stond er onder meer 
woensdag 14 april op de info-pagina van de Woerdense Courant een kort artikel over de nieuwe 
parkeertarieven. De projectpagina woerden.nl/parkeerbeleid is geactualiseerd, daar vindt u meer 
informatie. Deze week zal er tevens een persbericht uitgaan. Verder verschijnen er deze en volgende 
week in de openbare ruimte op diverse plekken borden, tekstwagens en andere aankondigen. Dit 
alles om bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te 
informeren. 
Heeft u vragen over bovenstaande of over de bijlage, mail dan naar parkeerbeleid@woerden.nl. 
 

- Beste ondernemers(platforms), 
Namens het projectteam Parkeerbeleid informeren wij u over het nieuwe parkeerbeleid dat de 
gemeenteraad van Woerden heeft vastgesteld en de nieuwe parkeertarieven voor de binnenstad die 
vanaf 3 mei gaan gelden. Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de informatie die wordt 
gedeeld. In de bijlage vindt u het bericht dat wij verspreiden naar belanghebbenden zoals wijk- en 
dorpsplatforms en ondernemersplatforms. We nodigen u allen van harte uit de informatie te delen op 
de manier die bij uw platform en/of onderneming past. 
De gemeente zet zich in voor brede communicatie van de nieuwe informatie. Zo stond er onder meer 
woensdag 14 april op de info-pagina van de Woerdense Courant een kort artikel over de nieuwe 
parkeertarieven. De projectpagina woerden.nl/parkeerbeleid is geactualiseerd, daar vindt u meer 
informatie. Deze week zal er tevens een persbericht uitgaan. Verder verschijnen er deze en volgende 
week in de openbare ruimte op diverse plekken borden, tekstwagens en andere aankondigen. Dit 
alles om bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te 
informeren. 
Heeft u vragen over bovenstaande of over de bijlage, mail dan naar parkeerbeleid@woerden.nl. 
 
Bijlage: 

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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- 29-4: bericht in nieuwsbrief Werk in Woerden 
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- 29-4: start social media campagne met Stadshart 

 
Zie de blauwe tegels onder 19-4; social media tegels 
 
 
 
 

- 30-4 verspreiding folders naar ondernemers (i.o.m. Stadshart) voor uitdelen aan klanten 

 
Zie de folder (A4 gevouwen, 3 pagina’s) onder 19-4: folder met infographic 
 
 
 
 

- 30-4: verspreiding flyers naar Handhaving 

 
Flyer A5 dubbelzijdig met infographic 
 

  
 
 
 
 

- 02-5: plaatsing 25 posters ESH Media door de stad met aankondiging/verwijzing 

 
Zie de poster onder 19-4: poster (A0) 
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- 03-5: bij ingangen woonstraten plaatsing bordjes ‘Let op: alleen dagtarief € 20’, nieuwe zonebordjes, 
apparaten aangepast/omgezet 

 

 
 
 
 
 

- 03-05: aangepaste aankondiging ‘Let op: parkeertarieven zijn gewijzigd’ op infozuil Europabaan 

 
Zie 22-04: aankondiging ‘Let op: parkeertarieven zijn gewijzigd’ 03-5 t/m 16-5 
 
 
 
 

- 03-05: plaatsing 2 tekstwagens (zwart) en 2 attentieborden (wit) nabij ingangen binnenstad 
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- 06-5: Brief bezorgd bij bewoners en ondernemers aan Leidsestraatweg (vanaf centrum tot aan hoek 
Baanstraat) over opschorten betaald parkeren Leidsestraatweg 

 
Aan: bewoner(s)/gebruiker(s) 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten de parkeertarieven aan de 
Leidsestraatweg te Woerden op te schorten. Dit betekent dat er tot nader order geen sprake is van 
betaald parkeren zoals dat per 3 mei 2021 is ingegaan aan de Leidsestraatweg tot aan de Baanstraat. 
Op dit moment onderneemt de gemeente hiertoe de benodigde acties.  
Bij het nemen van het parkeerbesluit over de Leidsestraatweg is onvoldoende rekening gehouden met 
de ondernemers aan de Leidsestraatweg. Gemeente Woerden werkt per direct aan een nieuw 
voorstel. Dit heeft als doel dat begin juli 2021 weer sprake is van een vorm van betaald parkeren aan 
de Leidsestraatweg. Dit voorstel zal de gemeente an de bewoners en ondernemers in de 
Leidsestraatweg voorleggen. Hopelijk leidt dit tot een breed gedragen voorstel. Binnenkort ontvangt u 
een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst hierover.  
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en wethouders, 
 
(naam) 
Projectleider parkeerbeleid 
 
 
 
 

- 11-5: Artikelen RTV Utrecht en AD Woerden met interview wethouder Noorthoek gepubliceerd 

 
Zie overzicht met links naar publicaties aan het einde van dit document. 
 
 
 
 

- 12-5: Nieuw persbericht ‘Verantwoording nieuw parkeerbeleid’ verstuurd 

 
 
 
 
 
 

Persbericht  
Woerden, 12 mei 2021 
 
 

Verantwoording nieuw parkeerbeleid 
 
Op 3 mei zijn de nieuwe parkeertarieven op straat ingegaan in het centrum van Woerden en de 
Leidsestraatweg. De nieuwe parkeertarieven zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid 
dat in februari 2021 door de raad is vastgesteld na een uitvoerig participatietraject.  
 
Maatregelen zijn nodig 
Woerden groeit hard en ontwikkelt zich door. Deze groei leidt tot een toenemende parkeerdruk, zowel 
in de binnenstad als in de schilwijken en verder. Dit leidt bij nieuwbouwlocaties onder andere tot 
discussies over de gewenste parkeernormen en parkeerregulering. Met het oog op de oplopende 
parkeerdruk, ook met name in de woonstraten, zijn maatregelen nodig.  
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Voormalig parkeerbeleid voldeed niet 
Het voormalige parkeerbeleid van Woerden richtte zich alleen op de binnenstad, had geen duidelijk 
kader en voldeed niet meer aan de tijd van nu. Ook had het weinig relatie met de nota parkeernormen, 
de binnenstadvisie of de verkeersvisie. Het nieuwe parkeerbeleid is ontwikkeld om bij te dragen aan 
een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. 
 
Doel nieuwe parkeerbeleid 
Met het nieuwe parkeerbeleid wordt onder meer beoogd: 
1. Het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw ‘kerngebied’; 
2. De parkeergarages primair beschikbaar te stellen voor bezoekers van winkels en horeca; 
3. Woonstraten primair beschikbaar te stellen aan bewoners en haar bezoek; 
4. Parkeerregulering in te zetten op locaties waar de parkeerdruk hoog is; 
5. Zorgen voor meer mobiliteitsmogelijkheden en goede fietsparkeervoorzieningen; 
 
Woonstratentarief  
Om woonstraten zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan de bewoners en hun bezoek, zijn per 3 
mei de parkeertarieven op straat aangepast. Hiervoor is voor bezoekers in de woonstraten een 
dagtarief ingesteld van € 20,-. Daarnaast zijn de tarieven binnen de centrumring verhoogd naar € 2,50 
per uur. Daarmee wordt het aantrekkelijker om in de parkeergarage te parkeren als bezoeker van het 
centrum. Daar is het parkeertarief immers € 2,00 per uur of minder. 
 
Tot 10 uur gratis op straat 
Daarnaast wil Woerden gastvrij en toegankelijk zijn. Daartoe is ’s morgens tot 10.00 geen betaald 
parkeren in de binnenstad en is op vrijdagavond en zaterdagavond het parkeren in de parkeergarage 
gratis. Meer informatie over de tijden en tarieven vindt u op woerden.parkeerservice.nl/tarieven/.  
 
Leidsestraatweg 
In het parkeerbeleid is aangegeven dat de Leidsestraatweg van de Westdam tot aan de Baanstraat 
valt onder zone D. Doel van deze zone is om daar waar mogelijk, de parkeerplaatsen beschikbaar te 
houden voor bewoners. Bezoekers kunnen alleen betalen met een dagkaart van € 20,-. De 
ondernemers in de Leidsestraatweg zou de gemeente meenemen in het participatietraject voor de 
schilwijken, maar de Leidsestraatweg is abusievelijk nu al in de uitvoering meegenomen. Met het 
informeren van de bewoners en gebruikers voor de invoering van de nieuwe parkeertarieven, heeft dit 
tot veel commotie geleid bij de ondernemers. De gemeente heeft daarom op 4 mei besloten om het 
betaald parkeren in de Leidsestraatweg te gaan herzien. Vooruitlopend daarop is betaald parkeren in 
de Leidsestraatweg tijdelijk opgeschort. Ook vindt binnenkort een informatieavond plaats voor 
betrokken bewoners en ondernemers op dat deel van de Leidsestraatweg. 
 
Wijziging verrast velen 
De gemeente is er zich van bewust dat de invoering van zo’n grote wijziging van de parkeertarieven 
bij de opstart tot onverwachte en soms onaangename verrassingen heeft geleid. Ondanks de grote 
inspanning om zoveel mogelijk partijen in de voorbereiding te betrekken, en ondanks het delen van 
informatie op veel verschillende manieren, is de boodschap niet overal geland. Daarnaast is 
geconstateerd dat niet bij alle parkeer-apps de juiste informatie op de app beschikbaar was. 
 
Gemeente ruimhartig bij beoordeling t/m 8 mei 
Met name het parkeren in de zogenaamde woonstraten voor een dagtarief van € 20 (in parkeerzone C 
& D, het gebied Defensie-eiland en de woonstraten tussen stadshart en singel) heeft tijdens de 
invoering van de nieuwe tarieven voor verrassingen gezorgd bij de parkeerders. De gemeente werkt 
hard aan het behandelen van alle vragen en meldingen, beoordeelt deze zeer serieus per individuele 
zaak. Daar waar mogelijk zal de gemeente ruimhartig zijn. Dit heeft betrekking op de periode tussen 
de invoering op 3 mei tot en met zaterdag 8 mei. 
 
Uitgangspunten beoordeling meldingen 
In principe hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten: 
• Mensen die hebben geparkeerd in zone C of D en aangeven niet te hebben geweten dat er € 20,- 
euro betaald moest worden, maar enkele minuten geparkeerd stonden of gelijkwaardig, kunnen 
éénmalig restitutie aanvragen;  
• Mensen die zich op 3 en 4 mei via Parkmobile hebben aangemeld, waar de teksten verkeerd 
stonden in de app, en daardoor teveel hebben betaald, kunnen restitutie aanvragen;  
• Mensen die binnen de centrumring hebben geparkeerd (zone A of B) en de verkeerde zone hebben 
geselecteerd, kunnen éénmalig restitutie aanvragen. 

https://woerden.parkeerservice.nl/tarieven/
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Restitutieverzoek 
Deze uitgangspunten hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op de periode tussen de invoering op 
3 mei tot en met zaterdag 8 mei. Restitutie kan worden aangevraagd bij ParkeerService Woerden: 
www.woerden.parkeerservice.nl onder Contact > Restitutieverzoek of via de rechtstreekse link 
woerden.parkeerservice.nl/contact/restitutieverzoek/. 
 
Daarnaast is, zoals hierboven is aangegeven, betaald parkeren in de Leidsestraatweg tijdelijk 
opgeschort. Mocht men daar alsnog per app betalen, dan kan men restitutie aanvragen. Het laten 
wijzigen van de apps vraagt helaas veel proceduretijd. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Contactpersoon voor de pers 
 
Communicatie gemeente Woerden:  
(naam), (telefoonnummer), mail 
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 

 
 
 
 

- 19-5: Publicatie themapagina ‘Parkeren in het centrum’ in Woerdense Courant 

 

http://www.woerden.parkeerservice.nl/
https://woerden.parkeerservice.nl/contact/restitutieverzoek/
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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Verslag bijeenkomst eerste ervaringen Parkeerbeleid Woerden 
Datum: 25 mei 2021  
Aanwezigen: (Leden werkgroep)  
Agenda (zie verslag in bijlage) 

- Aanleiding bijeenkomst 

- Kennismaking 

- Thermometer 

- Implementatie nieuw parkeerbeleid 

- Aandachtspunten 

- Vervolg 

- Afsluiting 

25-05 Bijeenkomst werkgroep bespreken eerste bevindingen en rafelranden  
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27- 5 Bericht gemeente infopagina Woerdense Courant 27 mei 
 
 
Geschrokken van de prijs van uw parkeerkaartje? Zo vraagt u geld terug 
In de binnenstad van Woerden gelden sinds 3 mei nieuwe tarieven. Het nieuwe parkeerbeleid is 
ontwikkeld om bij te dragen aan een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en 
bereikbare stad. Voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers.  
We hebben gemerkt dat het nieuwe parkeerbeleid nog niet voor iedereen duidelijk is. Zo hadden veel 
mensen niet in de gaten dat u op de centrumring en in de straten daarbuiten alleen een dagkaart kunt 
kopen en dus €20,- betaalt. Ook als u maar heel kort parkeert. Ook in verschillende parkeer-apps is 
het verwerken van het nieuwe beleid niet helemaal goed gegaan.  
 
Restitutieverzoek 
Denkt u dat u onterecht te veel heeft betaald? Vraag dan uw geld terug. Dat kan eenmalig voor 
parkeertransacties tussen 3 mei tot en met 26 mei 2021.  
Het terugvragen gaat snel en makkelijk op https://woerden.parkeerservice.nl. Ga naar de website, klik 
op de knop Contact met uitklapmenu en kies Restitutieverzoek. Geef aan wat u is overkomen en vul 
daarbij meldcode 00 in. Het indienen kost u zo’n 3 minuten tijd. En we behandelen uw verzoek zo snel 
mogelijk.  
Hebt u geen beschikking over internet of vindt u het lastig om zelf te doen? Vraag familie, vrienden of 
buren om hulp of neem contact op met Parkeerservice Woerden via 033-247 3000. 
 
Veelgestelde vragen 
In de editie van vorige week van deze krant las u op pagina 9 een volledige pagina met informatie 
over Parkeren in het centrum. We vullen deze de komende weken aan, net als hieronder. 
Hoe zit het nu precies met parkeren aan het Plantsoen? 
Op het parkeerterrein aan het begin van het Plantsoen (hoek Oostdam, tegenover Friendly’s) kunt u 
parkeren voor €2,50 per uur (maximaal 120 minuten). Dit parkeerterrein is zone B. Alle 
parkeerplekken die verder aan het Plantsoen liggen, vallen onder zone D. Hier is dus alleen te 
parkeren met een dagkaart à €20,-. 
Mag ik met mijn bewonersvergunning op de Wagenstraat parkeren? 
De bedoeling is dat bezoekers van het centrum op het parkeerterrein aan de Wagenstraat parkeren, 
net als op het parkeerterrein aan het Plantsoen. Daarom zijn deze terreinen zone B (€2,50 per uur), 
en níet zone D (dagkaart €20,-). Maar nog niet overal is de nieuwe zone-informatie verwerkt. Op dit 
moment kunnen bewoners met vergunning in zone A of B ook nog in zone D staan, en andersom. 
Over wijzigingen ontvangen bewoners binnenkort meer informatie.  
 
 
 
 
 

Vragen en antwoorden over de nieuwe parkeertarieven 

Al die parkeerregels, hoe zit het nou precies? 

De website voor alle informatie over de nieuwe parkeertarieven in Woerden is: 

https://woerden.parkeerservice.nl. Op deze website van ParkeerService vindt u meer informatie over betaald 

parkeren op straat, kunt u een vergunning, abonnement of bezoekersregeling aanvragen en vindt u 

overzichtelijk alle parkeertarieven. 

Wat doe ik als de parkeergarage verder weg is van waar ik moet zijn? 

Parkeergarage Castellum heeft twee toegangen, via de Meulmansweg en via de Molenstraat. Wat dat betreft is 

de parkeergarage zeer goed gesitueerd en is de gehele zone A en B op loopafstand van de parkeergarage. We 

begrijpen dat dit niet voor iedereen de perfecte oplossing is. Iedereen parkeert de auto graag dichtbij. Helaas is 

dit met steeds meer auto’s, bewoners en bezoekers onmogelijk vol te houden. Daarom zijn veel historische 

binnensteden autoluw of autovrij.  

02-06 Bericht gemeente infopagina Woerdense Courant  

https://woerden.parkeerservice.nl/
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Waarom zijn straten als de Wilhelminaweg ook zone D? Dit lijken logische parkeerplekken voor een bezoek 

aan de binnenstad. 

Een begrijpelijke vraag. De bedoeling is de parkeergarages en de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het 

Plantsoen te gebruiken voor een bezoek aan de binnenstad. De gehele centrumring echter valt op dit moment 

binnen zone D met uitzondering van parkeerterreinen. Aan bijvoorbeeld de Wilhelminaweg, de Kruittorenweg 

maar ook aan de Haven staan veel woningen. We willen de bewoners zoveel mogelijk daar laten parkeren. Wel 

wordt deze situatie vanzelfsprekend goed geëvalueerd. 

Kan ik als bewoner of bezoeker nog restitutie aanvragen voor een parkeeractie? 

Vindt u dat u onterecht teveel heeft betaald? U kunt per persoon één keer geld terugvragen (restitutie), voor 

parkeertransacties van 3 mei 2021 tot en met 26 mei 2021. U heeft dan wel een bewijs nodig (bon of 

schermafdruk) die aantoont dat uw parkeeractie inderdaad tussen genoemde datums was. Voor parkeeracties 

na 26 mei kunt u geen restitutie meer aanvragen. 

Nog geen geld teruggekregen? 

ParkeerService werkt er hard aan om alle aanvragen te verwerken. Omdat er flink gebruik is gemaakt van de 

restitutieverzoeken, is de verwerkingstijd langer dan normaal. Het verschuldigde bedrag wordt zo spoedig 

mogelijk teruggestort. 

Bezoekersregeling in woonstraten tot 18.30 of 22.00 uur? 

Na 18.30 uur is de bezoekersregeling op dit moment niet in te stellen. De bezoekersregeling wordt begin juni in 

de systemen aangepast naar eindtijd 22.00 uur. Tot dan kunt u als bezoeker in de woonstraten tussen 18.30 en 

22.00 uur nog gratis parkeren op de bezoekersregeling van een bewoner.  

 
 
 
 
 
Goedemiddag, 
 
Vanavond om 19.00 uur vindt de informatiebijeenkomst Parkeerbeleid Leidsestraatweg plaats.  
De bijeenkomst richt zich op het bestaande betaald-parkeren gebied van de Leidsestraatweg (van 
Westdam tot aan Baanstraat). 
U heeft zich hiervoor opgegeven. Zoals beloofd ontvangt u hieronder de link naar de online 
bijeenkomst.  
 

LINK: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname. Tot vanavond! 
 
Uitleg Microsoft Teams 
Hoe kunt u deelnemen? 
De bijeenkomst wordt gehouden via het online programma Teams. U hebt geen Teams-app, account 
of inlogcode nodig om deel te nemen. U kunt eenvoudig deelnemen via het vergaderverzoek dat is 
verzonden, daarin vindt u een link waarop u vervolgens klikt om deel te nemen.  
 
Hoe werkt het? 

- Open vijf minuten vóór de bijeenkomst onderstaande  link in de mail 

Let op: de link werkt alleen in Google Chrome of Microsoft Edge (dus niet in een andere 

browser, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari) 

- Lukt het niet via de link in de mail? Kopieert u dan de link en plakt u hem in de adresbalk 

(bovenin) van Google Chrome of Microsoft Edge 

- Als u de Teams app al hebt, opent deze vanzelf 

- Als u geen Teams app hebt, krijgt u twee vakjes te zien: Download de app of Deelnemen via 

het web. Kies dan voor: Deelnemen via het web. 

- Voer uw naam in, deze is zichtbaar voor de overige deelnemers 

- Kies eventueel uw audio- en video-instellingen (dit kan ook later) 

- Selecteer Nu deelnemen 

08-06 Mail uitnodiging bewoners/belanghebbenden Leidsestraatweg (verkeerde zone-indeling)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhiODg3YTAtNDA0OS00MTZlLTkzNmEtMDRhMTM5NjBlNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22699feef1-9cc8-453b-919b-1d3e084157af%22%2c%22Oid%22%3a%221bf61f3a-38de-45e9-9dc6-663f71c0afa6%22%7d
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- Afhankelijk van de organisator kunt u nu óf direct deelnemen óf u krijgt het bericht dat u moet 

wachten tot iemand u toelaat. In dat geval moet u even geven wij u zo snel mogelijk toegang. 

- U bent nu deelnemer aan de vergadering.  

 

Enkele aandachtspunten voor tijdens de vergadering: 
- Aan het begin van de bijeenkomst leggen wij kort uit hoe het werkt met camera, microfoon en 

handopsteken. 

- Wilt u persoonlijk liever niet in beeld? Zet dan uw camera uit, dit kan ook nog tijdens de 

bijeenkomst. 

- Wilt u wel in beeld? Kies dan voor een rustige achtergrond. Ga i.v.m. tegenlicht niet voor een 

raam zitten, in het verlengde van een raam werkt juist wel goed. 

- Tijdens de presentaties staat het geluid van alle deelnemers uit. 

 

Van de bijeenkomst is een verslag beschikbaar dat is rondgestuurd naar alle deelnemers van 

de bijeenkomst, dit is een redelijk uitgebreide versie. Deze kan worden opgevraagd wanneer 

nodig.  

 

 

 

 

Parkeerbeleid: waarom nieuwe afspraken? 
- Oude straatjes en historische gebouwen maken Woerden karakteristiek. Dit historisch 

karakter willen we behouden en beschermen. Daarom is samen met bewoners, ondernemers 
en andere betrokkenen gezocht naar oplossingen voor de vele auto’s in de binnenstad. De 
gemeenteraad heeft er voor gekozen om het grootste deel van deze oplossingen over te 
nemen door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw gebied (de nieuwe 
zone A en B). Samen gaan we voor een nog betere, leefbare en veilige binnenstad! 

-  
- De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn vooral bedoeld voor 

winkelend publiek en andere kort parkerende bezoekers. Bezoekers die langer willen 
parkeren en bewoners van zone A en B kunnen het beste gebruik maken van de 
parkeergarage.  

-  
- Er is sinds de invoering van de nieuwe parkeerregels op 3 mei veel gebeurd. We zijn bezig 

alle puntjes op de i te zetten in overleg met bewoners en ondernemers. Vanaf 15 juli 
veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. Binnenkort krijgen alle betreffende 
inwoners en ondernemers in de binnenstad en de Leidsestraatweg daarover een brief op de 
mat. 

-  
- Hoe zit het met bezoekers van de binnenstad? 
- • In zone A en B kunnen bezoekers van de binnenstad maandag t/m zaterdag van 10:00 – 

18.30 uur parkeren voor €2,50 per uur. In zone A max. 30 minuten, in zone B max. 2 uur.  
- • Bezoekers van de binnenstad die langer willen parkeren, kunnen gebruik maken van de 

parkeergarages. Dit is goedkoper dan op straat. Gratis parkeren kan aan de P+R 
Houttuinlaan. 

- • In de woonstraten buiten de centrumring (zone C en D) is een dagtarief van kracht, om 
deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar te stellen voor bewoners en hun bezoekers.  

-  
- Bezoekersregeling 
- Als bewoner of ondernemer van de binnenstad kunt u een bezoekersregeling aanvragen voor 

uw zone (max. 300 uur à  € 0,25 per uur). Dit kan ook als u zelf géén parkeervergunning 
heeft. Vraag deze aan via https://woerden.parkeerservice.nl > Vergunningen > Kies 
vergunning > Digitale bezoekersregeling. 

16-06 artikel Woerdense Courant   

https://woerden.parkeerservice.nl/
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-  
- Meer informatie 

Wilt u meer weten? Kijk voor alle parkeerinformatie op https://woerden.parkeerservice.nl, 
en voor informatie over het beleid en veelgestelde vragen op 
https://woerden.nl/parkeerbeleid.  

- Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar parkeerbeleid@woerden.nl of neem telefonisch 
contact op met de gemeente via 14 0348. 

 

https://woerden.parkeerservice.nle/
https://woerden.nl/parkeerbeleid
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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Overzicht publicaties in de media 

 
 
• 21-1 https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/1041445/nieuw-parkeerbeleid-woerden-
stap-dichterbij-uitvoering   
• 22-1 https://rplwoerden.nl/werkgroepen-dragen-bij-aan-nieuw-parkeerbeleid/   
• 25-1 https://www.youtube.com/watch?v=7zzekyrk5OA over parkeerplannen/werkgroep Binnenstad 
• 27-1 https://rplwoerden.nl/parkeergarage-straks-goedkoper-dan-straatparkeren/   
• 7-2 https://www.ad.nl/woerden/binnenstad-woerden-wordt-autoluw-parkeren-op-straat-alleen-voor-
bewoners-en-hun-bezoek~a792f2a1a/   
• 9-2 https://rplwoerden.nl/parkeerbeleid-binnenstad-vastgesteld/   
• 10-3: gemeentebericht ‘Nieuw parkeerbeleid in centrum Woerden’ in Woerdense Courant: 
https://www.woerdensecourant.nl/reader/74648#p=8  
• 26-3 https://rplwoerden.nl/parkeervergunning-binnenstad-stuk-duurder/   
• 14-4: gemeentebericht ‘Nieuwe parkeertarieven centrum vanaf 3 mei’ in Woerdense Courant:  
https://www.woerdensecourant.nl/reader/74655#p=8   
• 29-4 https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/1062408/parkeertarieven-binnenstad-
woerden-per-3-mei-bekend   
• 29-4 https://www.ad.nl/woerden/parkeertarieven-in-woerden-op-de-schop-straks-is-parkeergarage-
het-goedkoopst~a952ab9a/   
• 30-4 https://rplwoerden.nl/parkeertarieven-wijzigen-maandag-3-mei/  
• 10-5 https://www.ad.nl/woerden/ophef-over-nieuwe-parkeertarieven-in-woerdense-binnenstad-20-
euro-kwijt-na-11-minuten-parkeren~a73f5bce/   
• 11-5 https://rplwoerden.nl/nieuw-parkeerbeleid-zorgt-voor-frustratie-20-euro-voor-12-seconden/   
• 11-5 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2182401/nieuw-parkeerbeleid-in-woerden-zorgt-voor-frustratie-
20-euro-voor-12-seconden-parkeren.html  (doorgepl. op https://nos.nl/r/134182 )  
• 11-5 https://www.ad.nl/woerden/gemeente-komt-gedupeerden-nieuw-parkeerbeleid-tegemoet-
dagtarief-leidsestraatweg-wordt-teruggedraaid~a934e7eb/   
• 16-5: https://www.ad.nl/woerden/boze-winkeliers-slechte-communicatie-het-idee-was-top-maar-de-
uitvoering-van-het-nieuwe-parkeerbeleid-niet~a6d51cad/  
• 17-5: https://www.ad.nl/woerden/winkeliersvoorzitter-breekt-met-gemeente-na-ophef-over-
parkeertarieven-plank-volledig-misgeslagen~ad69cc86/  
• 18-5 https://www.ad.nl/woerden/niet-minder-maar-meer-parkeerplaatsen-in-nieuwe-woonwijk-bij-
station-woerden-wil-vvd~a3819652/   
• 19-5: https://www.woerdensecourant.nl/reader/76580/1657210/nieuwe-parkeertarieven#p=1 en 
https://www.woerdensecourant.nl/reader/76580/1657210/nieuwe-parkeertarieven#p=3  
• 19-5: gemeente themapagina ‘Parkeren in het centrum’ in Woerdense Courant: 
https://www.woerdensecourant.nl/reader/76580#p=8  
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4. Implementatie vergunningszones  
 
In dit hoofdstuk worden de stappen uiteengezet met betrekking tot de communicatie over de wijziging 
van de vergunningszones. Het is lastig om de stappen in een goede chronologische volgorde te 
zetten, omdat er meerdere publicaties door elkaar hebben gelopen / op dezelfde tijd zijn uitgestuurd.  
 
Een eerste belangrijke stap die is doorgevoerd is het aanpassen van de projectsite. Deze informatie 
site is te zien via: https://www.woerden.nl/inwoners/parkeren-vervoer-en-vergunningen/parkeerbeleid  
De site is en wordt up-to-date gehouden.  
 
Tevens is de informatievoorziening op de site van ParkeerService aangepast. Parkeerservice kan 
worden gezien als een derde partij die voor de gemeente Woerden de praktische zaken omtrent 
parkeren, tarieven, vergunningen/abonnementen en handhaving. De site wordt tevens met feedback 
vanuit het projectteam up-to-date gehouden. De site vindt men via de volgende link: 
https://woerden.parkeerservice.nl/  
 
De deadline voor het aanleveren van de informatie van de beide sites voor het wijzigen van de 
vergunningszones was 21 juni.  
 
Tegelijkertijd zijn op 21 juni de brieven uitgestuurd naar de verschillende vergunningszones. Er is 
gekozen om 6 verschillende brieven op te stellen met daarin de specifieke informatie voor de 
vergunningszone waar de brief aan gericht was (gebaseerd op adres en indeling). In bijlage III zijn alle 
brieven opgenomen die zijn uitgestuurd naar de bewoners. Mocht er behoefte zijn aan de 
verzendlijsten dan kunnen deze ook opgevraagd worden. Tevens is de informatie genoemd in de 
brieven gestuurd naar betrokken stakeholders in Woerden (dit via mailing).  
 
Aan alle brieven die in Bijlage III staan is ook een zonekaart opgenomen. Deze kaart vindt men via: 
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Zonekaart2_0.pdf  
 
Voor de volledigheid is er ook een folder gemaakt voor de ondernemers van de binnenstad. In deze 
folder is de informatie opgenomen specifiek voor ondernemers en voor het bezoek van de 
ondernemers. Deze folder is door middel van het uitlopen langs de ondernemingen uitgedeeld. De 
folder kan via de volgende link worden bekeken: https://www.woerden.nl/sites/default/files/folder-
parkeerbeleid.pdf  
 
Als aanvulling op de brieven en de folder aan de ondernemers zijn er twee documenten met 
veelgestelde vragen opgesteld: 

• Voor bewoners en bezoekers: 
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20bewo
ners%20en%20bezoekers_2.pdf  

• En voor ondernemers 
https://www.woerden.nl/sites/default/files/veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20onder
nemers.pdf  

 
30-06: Artikel Woerdense Courant 30 juni (dit artikel is tevens als nieuwsbericht op 
woerden.nl geplaatst)  

Centrum Woerden wordt autoluw 
• Onze karakteristieke binnenstad aantrekkelijk, veilig en bereikbaar houden, dat willen 

we allemaal.  

• Daarom gelden sinds kort nieuwe parkeerregels voor de binnenstad. Vanaf 15 juli 
veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. Het gebied binnen de 
centrumring (zone A en B) wordt dan autoluw. De vergunninghouders zijn inmiddels 
allemaal per brief geïnformeerd. 

• Wat verandert er? 
Vanaf 15 juli mogen bewoners en hun bezoekers in principe alleen nog in hun eigen 
zone parkeren. Binnen de centrumring (zone A en B) worden vanaf dan geen nieuwe 
parkeervergunningen voor op straat meer uitgegeven. Zodat het aantal auto’s op 

https://www.woerden.nl/inwoners/parkeren-vervoer-en-vergunningen/parkeerbeleid
https://woerden.parkeerservice.nl/
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Zonekaart2_0.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/folder-parkeerbeleid.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/folder-parkeerbeleid.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20bewoners%20en%20bezoekers_2.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20bewoners%20en%20bezoekers_2.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20ondernemers.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/veelgestelde%20vragen%20parkeerbeleid%20ondernemers.pdf
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straat langzaam afneemt. Parkeren in parkeergarage Castellum is voor deze 
bewoners extra voordelig gemaakt.  

• Parkeerterreinen Wagenstraat en Plantsoen overdag voor bezoekers 
De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn tussen 10.00 en 18.30 
uur gereserveerd voor binnenstadbezoekers die maximaal 2 uur parkeren. Een 
parkeervergunning is hier niet geldig. Bezoekers die langer willen parkeren, kunnen 
voordelig gebruik maken van de parkeergarages, parkeren op P+R Spoorlaan of 
gratis op P+R Station Zuidzijde (Houttuinlaan). In totaal zijn er ruim 800 plekken (incl 
parkeren bij het station) beschikbaar voor bezoekers. 

• Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam: betaald parkeren 
Vanaf 15 juli horen de Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam tot zone B1. 
Bezoekers kunnen hier maximaal 2 uur parkeren en betalen €2,50 per uur tussen 
10:00 en 18.30. Parkeren op zondag of buiten deze tijden blijft gratis. Bewoners en 
ondernemers in dit gebied kunnen hun parkeervergunning en bezoekersregeling 
blijven gebruiken of aanvragen.  

• Wie parkeert waar? 

Wie Waar 

Bewoners/ondernemers zone A Parkeergarage Castellum of op straat in 
zone A, zone B (m.u.v. parkeerterreinen 
Wagenstraat en Plantsoen) en zone B1, tot 
maart 2023 in zone D5 

Bewoners/ondernemers zone B Parkeergarage Castellum of op straat in 
zone B (m.u.v. parkeerterreinen 
Wagenstraat en Plantsoen), tot maart 2023 
in zone D5 

Bewoners/ondernemers in zone B1 Zone B1 

Bewoners/ondernemers in zone C Parkeren op eigen terrein 

Bewoners/ondernemers in zone D Zone D 

Bezoekers van de binnenstad Parkeergarages, parkeerterreinen 
Wagenstraat en Plantsoen, P+R Spoorlaan 
of P+R Station Zuidzijde (Houttuinlaan). 

Bezoekers van bewoners of ondernemers Via de bezoekersregeling kunnen 
bewoners/ondernemers hun bezoek laten 
parkeren in hun eigen zone. 

•  

• Let op! Zone D is gereserveerd voor vergunninghouders en hun bezoek. Wilt u hier 
toch parkeren, dan kunt u alleen het dagtarief van €20,- betalen of parkeren op de 
bezoekersregeling van een bewoner/bedrijf tegen het lage tarief van €0,25 per uur. 

• Overgangsperiode 
We kunnen ons voorstellen dat u aan de nieuwe zone-indeling moet wennen. Als u 
als vergunninghouder tot 1 augustus per ongeluk in de verkeerde zone parkeert, dan 
wijzen de handhavers u op de nieuwe situatie zonder een boete uit te delen. We 
monitoren de nieuwe parkeersituatie en evalueren deze vanaf september.  

• Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen? Lees dan de antwoorden op veel gestelde vragen op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid of kijk voor meer informatie op 
woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Mail dan naar 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
https://woerden.parkeerservice.nl/
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parkeerbeleid@woerden.nl of bel 14 0348.

 
 
 
 
 
Vervolgens heeft wethouder (naam) de pers te woord gestaan om het parkeerbeleid en de genomen 
stappen toe te lichten.   
 
 
Op 7 juli 2021 heeft er een tweede terugkoppelingsavond plaatsgevonden met de werkgroep 
parkeerbeleid Binnenstad. Het verslag kan worden opgevraagd wanneer nodig.  
 
Op 8 juli 2021 zijn opnieuw naar alle vergunningszones brieven uitgestuurd als reminder van de 
aankomende wijzigingen in vergunningszones. De brieven zijn een herhaling op de eerdergenoemde 
brieven van 21 juni 2021 en zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht. Wanneer dat gewenst is 
kunnen de brieven opgevraagd worden.     
 
 
 

mailto:parkeerbeleid@woerden.nl


Pagina 49 van 80 
 

Op 14 juli zijn er herinneringsberichten geplaatst in de Woerdense Courant via de digitale nieuwsbrief 
en als artikel op sociale media. Onderstaande afbeelding laten de strekking van de informatie zien. 
Deze informatie is dezelfde informatie als eerder geplaats in het bovenstaande bericht in de 
Woerdense Courant.  

 
     
 
Net voor de invoering van de nieuwe vergunningszones is op 14 juli een bericht verzonden (via mail 
en vervolgens per brief) aan alle vergunninghouders in zone A en B. In deze brief wordt aangegeven 
dat mensen met een vergunning voor het parkeren op straat in zone A en B ook mogen parkeren op 
de Wagenstraat (behalve op zaterdag) gedurende de termijn van bezwaarafhandeling. Aanvullend 
hebben ook de stakeholders de bijgevoegde brief ontvangen. 
 

Brief vergunninghouders zone A en B 
Per 15 juli wijzingen de regels voor het gebruik van uw parkeervergunning. Op 21 juni en 8 juli 
ontving u van ons een brief met meer informatie hierover. 
 
We zien dat vergunninghouders in zone A en B van de binnenstad zich zorgen maken over de 
gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid en wat dat voor hen betekent. De emoties lopen soms hoog 
op. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de gesprekken die we afgelopen weken met verschillende 
bewoners hebben gevoerd.  
 
Uitstel parkeerregel Wagenstraat 
Een aantal bewoners heeft bezwaar ingediend en het verzoek gedaan om te wachten met het 
invoeren van de nieuwe regels tot de bezwaren zijn afgehandeld. Alhoewel we wettelijk kunnen 
kiezen om het beleid per 15 juli in te voeren, is besloten dat we voor één onderdeel van het 
parkeerbeleid de uitspraak van de bezwaarcommissie afwachten. Dit betekent dat u met uw 
vergunning op de Wagenstraat mag blijven parkeren, behalve op zaterdag, tot de bezwaarschriften 
zijn afgehandeld.  
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Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de vergunninghouders om ruimte te bieden aan de 
lopende bezwaarprocedures. Het overige door de gemeenteraad vastgestelde parkeerbeleid voor 
een autoluwe binnenstad voeren we volgens afspraak uit per 15 juli.  
 
Zodra er meer bekend is over de uitkomst van de bezwaarprocedures, krijgt u meer informatie. In de 
tussentijd blijven we graag met u in gesprek. 
 
Let op: Als bewoner of ondernemer van de binnenstad kunt u een bezoekersregeling aanvragen 
(max. 300 uur à € 0,25 per uur). Uw bezoek mag dan parkeren op de plekken waar u ook mag staan. 
Dit kan dus tijdelijk ook op de Wagenstraat.  
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u mailen naar parkeerbeleid@woerden.nl 
of bellen met de gemeente via 14 0348. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
(Naam) 
Manager Realisatie en Beheer 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
  

Persbericht  
Woerden, 14 juli 2021 
 
 

Invoering volgende fase parkeerbeleid Woerdense binnenstad vanaf 15 juli 
 
Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden een nieuw parkeerbeleid voor 
de binnenstad ontwikkeld. De plannen en maatregelen moeten bijdragen aan een toegankelijke 
en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Vanaf 15 juli gelden de 
nieuwe zone-indeling voor vergunninghouders en de daaraan gekoppelde regels voor het 
aanvragen van nieuwe vergunningen. Ook komt betaald parkeren aan de Leidsestraatweg 
terug. 
 
De nieuwe parkeerregels moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats 
kan parkeren. 
 
Parkeren in de eigen zone 
Per 15 juli mogen vergunninghouders alleen nog in hun eigen zone parkeren. Het uitgangspunt voor 
het nieuwe beleid is om het gebied binnen de centrumring autoluw te maken. Daarom is het niet meer 
mogelijk om een nieuwe bewonersvergunning aan te vragen voor parkeren op straat. In plaats 
daarvan kunnen bewoners voor hetzelfde tarief een abonnement afsluiten voor parkeergarage 
Castellum.  
 
Bezwaarprocedure parkeerterreinen Wagenstraat en Plantsoen 
De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn in het nieuwe beleid allereerst bestemd 
voor bezoekers van de binnenstad. Bewonersvergunningen zijn hier daarom volgens het nieuwe 
beleid niet meer geldig.  
Verschillende bewoners hebben hier afgelopen tijd bezwaar tegen gemaakt. Daarom is besloten dat 
bewoners uit zone A en B, totdat de bezwaarprocedures zijn afgehandeld, mogen blijven parkeren op 
het parkeerterrein aan de Wagenstraat. Behalve op zaterdag. 
 
Wethouder (naam): “We zien dat bewoners van de binnenstad zich zorgen maken over de gevolgen 
van het nieuwe parkeerbeleid en wat dat voor hen betekent. De emoties lopen soms hoog op. Dat 
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hebben we ook gemerkt tijdens de gesprekken die we afgelopen weken met verschillende bewoners 
hebben gevoerd. We wachten daarom op dit punt met het uitvoeren van het beleid. Zodat bewoners 
zolang hun bezwaar nog loopt geen keuze hoeven maken over of ze hun auto in de parkeergarage 
willen gaan parkeren.” 
 
Leidsestraatweg weer betaald parkeren 
Bij het invoeren van de eerste fase van het nieuwe parkeerbeleid, begin mei, is de Leidsestraatweg 
onterecht onderdeel geworden van zone D (woonstraten). Daarom werd het betaald parkeren tijdelijk 
gestopt. In overleg met bewoners en ondernemers in de straat is het parkeerregime voor de 
Leidsestraatweg aangepast. Vanaf 15 juli geldt hier van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 
18:30 uur betaald parkeren. Parkeren kan er maximaal 2 uur, voor een tarief van €2,50 per uur.    
 
Vastgesteld parkeerbeleid 
De nieuwe regels voor vergunninghouders zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid dat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld op 18 februari 2021. Het is tot stand gekomen met de inbreng van 
bewoners en ondernemers uit de binnenstad. Een jaar na de invoering van het nieuwe beleid zal een 
evaluatie plaatsvinden. 
 
Op 15 juli zijn er tevens 3 extra gele attentieborden geplaatst bij de entrees van de binnenstad. Met de 
boodschap dat de vergunningszones gewijzigd zijn.  
 
       
 
 
   Aanpassing bebording/bestickering   (naam) 
   3 extra gele ‘let op’ borden entree binnenstad  (naam) 
 
   Samenvatting nieuwsbericht op woerden.nl  (naam) 
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Bijlage I: Raadsinformatiebrief 29 okt 2019 
 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF 
19R.00820 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder (naam) 

Portefeuille(s)  : Verkeer en parkeren 

Contactpersoon : (naam) 

Tel.nr. : (telefoonnummer 

E-mailadres : (mail) 

 

Onderwerp:  

Opstellen nieuw parkeerbeleid 

 

Kennisnemen van: 

 

De aftrap van het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid. Eerst wordt een Missie en Visie opgesteld die 
begin 2020 wordt voorgelegd aan de raad samen met een participatieplan. Na akkoord start het 
participatietraject en de verdere invulling van het parkeerbeleid. Deze wordt voor de zomer van 2020 
opgeleverd.  
 

Inleiding: 

 

In het coalitie-akkoord is aangegeven dat in 2019 wordt gestart met het opstellen van een nieuw 
parkeerbeleid. Dit is in de programmabegroting 2019 bekrachtigd. Er is dringende behoefte aan een nieuw 
parkeerbeleid. Het huidige parkeerbeleid richt zich op de binnenstad, heeft geen duidelijk kader en voldoet 
niet meer aan de tijd van nu. Ook heeft het parkeerbeleid geen directe relatie met de nota parkeernormen, 
de binnenstadsvisie of de verkeersvisie. De gemeente ontwikkeld zich, wat zich onder ander uit in de 
discussie over parkeernormen bij nieuwbouw, verbouw en ombouw van woningen en bedrijfspanden. Ook 
de hoge parkeerdruk in oude woonwijken vraagt om een nieuw beleid. Dit zijn allemaal aspecten die in het 
nieuwe parkeerbeleid meegenomen worden. De behoefte is er, om het nieuwe parkeerbeleid bij te laten 
dragen aan het streven van enerzijds een toegankelijke en gastvrije gemeente en anderzijds het streven 
om de stad leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. 
 

Kernboodschap: 

Om ons te begeleiden bij het opstellen van een nieuw parkeerbeleid hebben we een extern adviesbureau 
(naam) ingeschakeld dat gespecialiseerd is op het gebied van parkeren. Samen met (naam) hebben we 
besloten de volgende fases te gaan doorlopen om tot een nieuw parkeerbeleid te komen: 
 
Fase 1: 
Inhoudelijk wordt gestart met een inventarisatie van de relevante ontwikkelingen in Woerden 
(maatschappelijk, economisch en ruimtelijk) en worden de TIP’s en TOP’s van het huidige parkeerbeleid 
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besproken. Vervolgens worden er interviews gehouden met een aantal intern en externe sleutelfiguren/ 
stakeholders in de stad op het gebied van parkeren. Hiermee krijgen we in eerste instantie een goed beeld 
van wat er speelt. Parallel wordt een parkeeronderzoek gehouden in het centrum en de schilwijken rond het 
centrum en rond het station. 
 
 
Fase 2:  
Op basis van de interviews en de kennis van (naam) en de gemeente, wordt een start gemaakt met het 
opstellen van de Missie en visie van het nieuwe parkeerbeleid. Deze visie gaat in ieder geval over: 

- Onderscheid tussen centrum en de wijken daarbuiten; 
- Parkeerregulering (hoe en wanneer);  
- Prioriteiten doelgroepen en hoe zich dat vertaalt naar vergunningenbeleid; 
- Parkeernormen in relatie tot autobezit en autogebruik; 
- Deelmobiliteit; 
- Mobiliteitsfonds (wel of niet en waar zet je dat voor in); 
- Het tegengaan van zoekverkeer en fout parkeren (aansluiten bij Verkeersvisie 2030 en 

Strategienota Verkeersvisie 2030); 
- Het kwantificeren van het begrip ‘voldoende parkeerplaatsen’ (aansluiten bij Verkeersvisie 2030 en 

Strategienota Verkeersvisie 2030); 
- Hoe we een maximale parkeerdruk van 85% kunnen bewerkstelligen (aansluiten bij Verkeersvisie 

2030 en Strategienota Verkeersvisie 2030); 
- Digitalisering parkeren (incl. handhaving) 

De Missie geeft een antwoord op de vraag “Waartoe moet het parkeerbeleid uiteindelijk leiden?” 
De Visie geeft een antwoord op de vraag “Wat moet er gebeuren om de missie gerealiseerd te krijgen?” 
 
Fase 3: 
Deze concept Missie en Visie worden vervolgens getoetst bij een aantal sleutelfiguren binnen de 
gemeente, bijvoorbeeld een voorzitter van de ondernemersvereniging, de centrum manager, een 
vooraanstaande eigenaar van een horeca onderneming of een invloedrijke werkgever/ ondernemer. Hierbij 
is het belangrijk om te toetsen of we ergens zaken of specifieke belangen over het hoofd hebben gezien. 
Op basis van deze feedback kunnen we de Missie en visie eventueel nog aanpassen. 
 
Parallel aan het opstellen van een Missie en Visie wordt een plan van aanpak voor participatie geschreven. 
Hierin wordt onder andere aangegeven in welke mate participatie wordt toegepast en welke invloed de 
participanten hebben. Zowel dit participatieplan als de Missie en Visie worden in januari aan de raad 
voorgelegd ter besluitvorming.  
 
Fase 4: 
Op basis van de Missie en Visie wordt een keuzedocument opgesteld met prioritering van de beleidskeuzes 
op de verschillende onderdelen. De belangrijkste vragen die we dan willen beantwoorden zijn: 

- Waar willen we welke doelgroepen laten parkeren en hoe bewerkstelligen we dat? 
- Wat is de gewenste verhouding tussen maaiveld en garageparkeren? 
- Hoe kunnen we met het parkeerbeleid de fiets stimuleren? 
- Waar willen we fietsparkeren faciliteren en op welke wijze? 
- Hoe hard zetten we in op een mogelijke verandering van model split en wat is de juiste mix van 

verleiden en straffen (bijvoorbeeld op basis van tarief).  
- Hoe gaan we om met elektrische voertuigen (laadvoorzieningen) en deelmobiliteit? 
- Wanneer gaan we over tot het invoeren van parkeerregulering in wijken en welke vorm dan?  

 
De beleidskeuzes die voortkomen uit de bovenstaande opsomming leggen we grotendeels voor aan de 
participatie.  
 
Fase 5: 
In deze fase wordt het participatietraject doorlopen. Over dit onderdeel volgt begin 2020 een separaat 
actieplan. met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel 
 
Fase 6: 
Als het beleid op hoofdlijnen bekend is (resultaat van participatie), wordt gekeken hoe we dit praktisch gaan 
invullen. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld bepalen onder welke voorwaarden vergunningen worden 
verstrekt, welke typen vergunningen we hanteren en wie er vanwege de beschikbaarheid van een eigen 
parkeerplaats geen recht heeft op een vergunning. Deze fase is dus een administratieve uitwerking van de 
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eerder gemaakte beleidskeuzes 
 
Fase 7: 
In deze fase wordt de nota parkeernormen opgesteld. De eerder beschreven Visie (fase 2 en 3) en 
beleidskeuzen (fase 4) zijn hiervoor de belangrijkste input. Hoe invulling te geven aan deelmobiliteit is van 
groot belang bij het bepalen van de normen. De bij deze fase horende werkzaamheden zullen deels parallel 
lopen aan voorgaande fases.  
 
Fase 8: 
Opstellen concept parkeerverordening, parkeerbelastingverordening en concept aanwijzingsbesluit. 
 
Fase 9: 
Besluitvorming in college en raad.  

 

Financiën: 

 

De werkzaamheden voor het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid voor Woerden door een extern 
adviesbureau worden gefinancierd uit de begrotingspost Uitwerking Strategienota en zijn dus gedekt binnen 
de begroting.  
 

Vervolg: 

 

In januari volgt een raadsvoorstel waarbij wordt gevraagd een aantal kaders vast te stellen en om akkoord 
te gaan met de wijze van participatie. Het is de verwachting om het parkeerbeleid voor de zomer van 2019 
op te leveren. 
 

Bijlagen: 

 

n.v.t. 
 
De secretaris     De burgemeester 
 
 
 
(naam)  (naam) 
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Bijlage II Raadsvoorstel Parkeervisie 
 

RAADSVOORSTEL 
19R.01038 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  4 februari 2020 

Portefeuillehouder(s): Wethouder (naam) 

Portefeuille(s): Parkeren 

Contactpersoon:  (naam) 

Tel.nr.: (telefoonnummer E-mailadres: (telefoonnummer) 

 

Onderwerp:  
 
Vaststellen kaders en participatieproces parkeerbeleid 
 

Samenvatting: 
 
Met dit voorstel wordt beoogd de hoofdlijnen, kaders en het te volgen participatieproces van het 
parkeerbeleid vast te leggen. Hiermee schept de raad de voorwaarden om met de samenleving 
verdere invulling te geven aan het parkeerbeleid. Een belangrijke keuze is om de parkeergarages 
primair beschikbaar te stellen voor bezoekers van de stad, om het kerngebied in de binnenstad 
autoluw te maken, om parkeerregulering als middel in te zetten in wijken waar de parkeerdruk te 
hoog is en om in te zetten op deelmobiliteit als aantrekkelijk alternatief voor auto’s die weinig gebruikt 
worden. Gevraagd wordt in te stemmen met het kader ‘Parkeervisie’ waarbinnen de participatie mag 
plaatsvinden.  
 

 
Gevraagd besluit: 
 

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); 
- Het parkeerbeleid flexibel inrichten om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. 

 
3. Stem in met de volgende uitgangspunten/ kaders voor het parkeerbeleid: 

- Het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw ‘kerngebied’; 
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- 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. 
- 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. 
 

 

 
Inleiding  
 
In het coalitie-akkoord is aangegeven dat in 2019 wordt gestart met het opstellen van een nieuw 
parkeerbeleid. Dit is in de programmabegroting 2019 bekrachtigd. Er is dringend behoefte aan een 
nieuw parkeerbeleid, aangezien het huidige parkeerbeleid zich voornamelijk richt op de binnenstad, 
geen duidelijk kader heeft en niet meer actueel is. Ook heeft het parkeerbeleid geen directe relatie 
met de nota parkeernormen, het beleidskader binnenstad of de (Strategienota) Verkeersvisie 2030.  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
 
Na de zomer 2019 is het college gestart met het proces tot het opstellen van het parkeerbeleid. Half 
November heeft u al een RIB ontvangen (19R.00820) waar de te doorlopen fases in beschreven 
staan. Inmiddels hebben we fase 1 (inventarisatie relevante ontwikkelingen), fase 2 (Opstellen 
missie en visie) en fase 3 (opstellen participatieplan) afgerond. Door op dit moment de missie, visie, 
kaders (vanuit de missie/visie) en het participatieplan ter besluitvorming voor te leggen, stellen we 
uw raad in de gelegenheid in een vroegtijdig stadium te besluiten over de hoofdzaken en richting van 
het parkeerbeleid.  
 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 
 
In eerste instantie is er een inventarisatie geweest van al het vigerende beleid dat relevant is of 
raakvlakken heeft met het parkeerbeleid en ingediende moties rondom dit onderwerp. Denk hierbij 
o.a. aan het Beleidskader binnenstad en de (Strategienota) Verkeersvisie 2030, maar bijvoorbeeld 
ook de motie ‘Grip op gebiedsontwikkeling Snellerpoort’. Vervolgens zijn er interviews gehouden met 
een aantal interne en externe sleutelfiguren/ stakeholders in de stad op het gebied van parkeren. Zo 
hebben we gesproken met de Vestingraad en de voorzitter van het stadshart, maar intern ook met 
diverse ambtenaren die met dit onderwerp te maken hebben, zoals een stedenbouwkundige, 
planoloog, wijkambtenaar, BOA’s, etc. Hiermee hebben we een goed beeld gekregen van wat er 
speelt en waar men in de praktijk tegenaan loopt. Vervolgens hebben we een gezamenlijke sessie 
gehad om te bespreken hoe we de ambities vertalen naar een visie.  
 
Naast dit proces is ook een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum en de wijken rond het 
centrum en rondom het station. Onderzocht is wat de verhouding is tussen het aantal 
parkeerplaatsen en de bezetting (=parkeerdruk), hoe lang mensen gemiddeld geparkeerd staan, met 
welk doel mensen geparkeerd staan (bewoner, werker, bezoeker) en waar de mensen vandaan 

http://corsa-prd-app1.woerden.nl/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/post/showscan.r?object_type=S&object_id=19r.00820&nativeopen=0&rnd=default1576496453969_0.21718563478377906
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komen. Deze informatie is erg nuttig om te weten aan welke knoppen we straks kunnen gaan 
draaien.  
 
Bovenstaande informatie, aangevuld met onze eigen kennis (zowel van de gemeente als van bureau 
(naam)) van parkeren, heeft geleid tot de missie, visie en kaders welke nu voorliggen.  
 
Het participatietrajectplan is opgesteld op basis van de ervaringen met participatie in Woerden en bij 
andere gemeenten, de complexiteit van het vraagstuk en het feit dat alle keuzes met elkaar 
samenhangen. Het participatieplan is dus intern opgesteld.  
 

Wat willen we bereiken? 

Dat de raad in de gelegenheid is om in een vroegtijdig stadium kaders mee te geven voor het verder 
uitwerken van het parkeerbeleid. Hierdoor wordt voorkomen dat in de uitwerking keuzes worden 
gemaakt die niet in lijn zijn met de ambities van de raad.  
 
Met het vaststellen van het participatieplan willen we bereiken dat we voor de participanten een 
duidelijke afbakening van het speelveld kunnen geven waarbinnen ze mogen participeren. 
Daarnaast is ook de rol van de participatie vooraf helder, waardoor vanaf het eerste moment 
duidelijk is wat er met hun inbreng gebeurt.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
We hebben de kaders en het participatieplan opgesteld op basis van de missie en visie. Wanneer 
deze worden vastgesteld door de raad kunnen we deze in samenwerking met de participatie gaan 
uitwerken volgens het participatieplan. 
 

Argumenten 

1. De missie vast te stellen, omdat: 
Parkeren is nooit een doel op zich, maar een noodzakelijke handeling om per auto bij een 
bestemming te komen. Die bestemming is niet altijd hetzelfde. Vaak is het de eigen woning, maar 
het kan ook het werk zijn, de winkels, de sportschool of een bezoekje aan vrienden. Verschillende 
parkeerdoelen leiden tot verschillende oplossingen voor het faciliteren van de parkeerbehoefte. In 
zijn algemeenheid dient het nieuwe parkeerbeleid substantieel bij te dragen aan het leefbaar, veilig 
en bereikbaar houden van de stad en de afzonderlijke kernen. Dit sluit ook aan bij een groot aantal 
richtinggevende uitspraken uit het beleidskader binnenstad en de (Strategienota) Verkeersvisie 
2030.  

 
2. De visie vast te stellen, omdat: 

De visie geeft een eerste invulling aan hoe we vanuit het parkeerbeleid kunnen bijdragen aan het 
leefbaar, veilig en bereikbaar houden van de gemeente. Door dit vast te stellen kan een volgende 
stap worden gemaakt in de uitwerking, namelijk het formuleren van het parkeerbeleid. De 
geformuleerde visiepunten dragen bij aan het realiseren van de missiedoelstelling.  

 
3.  De uitgangspunten/ kaders van het parkeerbeleid vast te stellen, omdat: 

De visie en missie geven de richting op hoofdlijnen over wat we met het parkeerbeleid willen 
bereiken. Om de missie en visie verder uit te kunnen werken naar beleid, hebben we in de 
Parkeervisie (zie bijlage) voor de binnenstad en voor de schilwijken uitgangspunten beschreven die 
we in de participatie als kader kunnen meegeven. Deze uitgangspunten dienen als basis voor de 
invulling van het uiteindelijke parkeerbeleid. 
 

4. De wijze van participatie vast te stellen, omdat: 
Parkeren is een gevoelig onderwerp waar mensen vaak een uitgesproken mening over hebben en 
belangen in eerste instantie met regelmaat tegenstrijdig zijn. Het is daardoor niet effectief om 
participatie in te vullen met een aantal algemene informatieavonden waar iedereen afzonderlijk zijn 
mening verkondigt. Op basis van de ervaringen binnen de eigen gemeente en van andere 
gemeenten, stellen we daarom voor om te werken met Review Panels. Een select groepje van 



Pagina 58 van 80 
 

maximaal 16 mensen gaat zich met elkaar buigen over de uitwerking van de gestelde kaders. Als 
er binnen de groep consensus is bereikt brengt het Review Panel advies uit aan het college. Het 
college laat dit advies vervolgens zwaar wegen in haar besluitvorming. Het advies van de Review 
Panels zal het college als bijlage meesturen naar de raad. In het bijgevoegde Participatieplan is het 
werken met Review Panels nader uitgewerkt.  
 
Voor de binnenstad wordt voorgesteld om direct na een algemene informatieavond met een review 
panel aan de slag te gaan. Voor de schilwijken wordt voorgesteld om eerst een gezamenlijke 
werkwijze, de volgorde van uitwerking per wijk en uitgangspunten voor wijk overstijgende zaken 
vast te stellen in een klankbordgroep. Het advies van de klankbordgroep is input voor het 
parkeerbeleid. Na vaststelling van het parkeerbeleid wordt een uitwerking per wijk met review 
panels voorgesteld.  
 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

Algemeen: Veranderingen brengen weerstand met zich mee. We proberen de weerstand zoveel 
mogelijk te beperken door samen met stakeholders de beleidskaders uit te werken. Daarnaast 
worden de maatregelen gefaseerd ingevoerd. Bestaande rechten komen bijvoorbeeld niet zonder 
meer te vervallen.  
 

3. In te stemmen met de kaders/ uitgangspunten, maar: 
De uitgangspunten en kaders geven al richting aan de wijze waarop we het parkeerbeleid op 
hoofdlijnen als gemeente willen invullen. De ervaring is dat het zonder deze kaders voor 
participatiegroepen moeilijk is om een bepaalde richting in te slaan, omdat er nog teveel 
mogelijkheden open zijn. Dit bevordert de samenhang binnen de participatiegroep doorgaans niet. 
Daarnaast is er een risico dat de participatiegroep een richting kiest waar het bestuur zich achteraf 
niet in kan vinden. In dat geval heeft de participatiegroep de inspanningen voor niets geleverd. Het 
is daarom aan te raden om, voorafgaand aan de participatie, als bestuur kaders mee te geven 
waarbinnen de participatie kan plaatsvinden.  
 

4. Het college de opdracht te geven een participatietraject voor de uitwerking van de 
parkeervisie te starten met een review panels (maximaal 16 personen) voor de binnenstad 
en een klankbordgroep voor de schilwijken, maar: 

Het is belangrijk dat de participatie zorgvuldig gebeurt en dat consensus wordt bereikt. Dit kan 
betekenen dat er meer tijd nodig is dan nu gepland. We vragen de flexibiliteit om, mocht het nodig 
zijn, langer de tijd te nemen om met de review panels tot consensus te komen.  
 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Voor het opstellen van het parkeerbeleid is eerder budget beschikbaar gesteld. De doelstelling is dat 
het parkeren in zijn algemeenheid kostendekkend is. Wel kunnen in de uitwerking eenmalige 
investeringen nodig zijn om zaken te kunnen realiseren. Hier volgen te zijner tijd voorstellen voor. 
Het vaststellen van de parkeervisie en het participatieplan heeft niet direct financiële consequenties.  
 

Communicatie 
 
Na het nemen van dit besluit, wordt dit besluit openbaar gemaakt en teruggekoppeld aan de 
Vestingraad en aan de geïnterviewden.  
 

Vervolgproces 
 
Na het nemen van dit besluit wordt een algemene informatieavond ingepland voor de binnenstad 
en wordt er een oproep gedaan om deel te nemen aan een review panel voor de binnenstad en 
een klankbordgroep voor de schilwijken. Voor de rest van Woerden worden een aantal algemene 
beleidsregels opgesteld, maar hier wordt geen participatie op toegepast. Het vervolgproces volgt 
de volgende planning: 
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Het Proces met bijbehorende stappen/ werkzaamheden Maand 

Verzorgen van communicatie rondom de informatieavond en 
inplannen van informatieavond 

Februari/ maart 2020 

Eerste informatieavond alle genodigden Maart/ April 2020 

Formeren van Review Panel April  2020 

Review Panel  bijeenkomsten (3 of 4), binnen kaders uitwerken 
passende 

April  2020 

oplossing(en) en adviezen (het klankbordgroep advies) April/ mei/ juni 2020 

Op basis van advies Review Panel werken we ambtelijk het beleid 
uit 

Juni/juli 2020 

Definitieve versie van het Review Panel advies wordt voorgesteld 
aan het College/de Raad 

Juli 2020 
 

Besluit Raad over parkeerbeleid September 2020 

Uitwerking beleid in concept verordeningen en 
aanwijzingsbesluiten 

September/ 
november 2020 

 

 
Bevoegdheid raad: 
 
De bevoegdheid van de raad komt voor uit de Algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake 
de huishouding van de gemeente (artikel 108j. 147 gemeentewet).  
 

Bijlagen: 

- Concept Raadsbesluit (Geregistreerd onder corsanummer 20R.00056) 
- Parkeervisie (Geregistreerd onder corsanummer 20.001834) 
- Participatieplan (Geregistreerd onder corsanummer 20.001546) 

 

 
De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 
 
De secretaris     De burgemeester 
 
 
 
(naam)  (naam) 
 
 

http://corsa-prd-app1/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/post/showscan.r?object_type=S&object_id=20R.00056&rnd=default1579680623967_0.017873447590923852
http://corsa-prd-app1/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/post/showscan.r?object_type=S&object_id=20.001834&rnd=default1580141128484_0.8145381375706236
http://corsa-prd-app1/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/post/showscan.r?object_type=S&object_id=20.001546&rnd=default1579680602385_0.5421429561554137
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Participatieplan 
 
 
Dit participatietraject is opgesteld op basis van eerdere ervaringen met participatie in Woerden en bij 
andere gemeenten. Participatie heeft als doel om de specifieke lokale kennis te gebruiken als input 
voor de verdere uitwerking van het parkeerbeleid. De ervaring leert dat een participatietraject het 
draagvlak vergroot. Het advies komt immers van stakeholders uit de betreffende wijk zelf. 
 
Als input voor het parkeerbeleid willen we voor de zomer starten met twee trajecten.  

• Een participatietraject voor de binnenstad 

• Een voorbereidingstraject voor participatie in de schilwijken 
Het participatietraject voor de binnenstad heeft als doel inhoudelijk invulling te geven aan de kaders die 
de raad heeft vastgesteld. Denk hierbij aan de wijze van regulering, reguleringstijden, vergunning 
uitgifte et cetera. Dit kan, omdat de kaders al de goede richting geven aan wat de ambitie in de 
binnenstad is. Voor de schilwijken ligt het nog meer open en zijn we nog op zoek naar algemene 
werkwijze en uitgangspunten als input voor het parkeerbeleid. Het doel van het voorbereidingstraject 
voor participatie in schilwijken is dan ook om over de wijk overstijgende zaken afspraken te maken met 
een vertegenwoordiging uit de verschillende wijken.  
 
Na de vaststelling van het parkeerbeleid (na de zomer) wordt een participatietraject per schilwijk 
voorgesteld.  
 
Participatietraject binnenstad: 
Het doel van dit participatietraject is een inhoudelijk advies over de invulling van het parkeerbeleid voor 
de binnenstad. Er wordt gestart met een informatieavond. Hiervoor wordt iedereen uit de binnenstad 
uitgenodigd. Voorafgaand aan en tijdens de informatieavond kunnen mensen zich opgeven voor review 
panels. Een review panel is een groep van maximaal 16 deelnemers, welke een afspiegeling 
vertegenwoordigen van de stakeholders in de binnenstad, die advies uitbrengen aan het college over 
de invulling van het beleid. Op de algemene informatieavond kunnen de aanwezigen aandachtpunten 
meegeven, waar het review panel mee aan de slag gaat.  
 
Tijdens deze informatieavond worden de volgende zaken behandeld: 

• Er wordt een inleiding gegeven over de nut en noodzaak van een nieuw parkeerbeleid 

• Het proces van het review panel wordt uitgelegd; 

• In parallele brainstormsessies, per 10 tot 12 aanwezigen, worden pijnpunten verzameld waar 
het review panel mee aan de slag moet; 

• De uitslagen van de verschillende parallelle brainstromsessies worden plenair gedeeld; 

• Ook wordt aangegeven aan welke punten wij als gemeente zelf al hadden gedacht; 

• Op hoofdlijnen worden de bevindingen van het reeds uitgevoerde parkeeronderzoek gedeeld; 

• De aanwezigen worden opgeroepen om zich aan te melden voor het review panel (dit kan ook 
vooraf); 

• Wanneer er voor het review panel meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt aan het eind 
van de avond door middel van loting de leden van het review panel bepaald, incl. een aantal 
reserves. 

 
Na de algemene informatieavond komt het review panel drie tot vier maal bij elkaar om gezamenlijk een 
advies uit te brengen aan het college over de invulling van het beleid. We streven hierbij zoveel 
mogelijk naar consensus, wat wil zeggen dat iedereen het met elkaar eens moet zijn over het advies. 
De ervaring bij andere gemeenten leert dat dit tot nu toe, met dit beschreven proces, nagenoeg altijd 
haalbaar is gebleken. Op basis van het advies wordt het parkeerbeleid verder uitgewerkt. De planning 
is dat het parkeerbeleid met het advies in juni/juli 2020 wordt voorgesteld aan het college. De 
besluitvorming in de raad kan daarna plaatsvinden.  
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Voorbereidingstraject voor participatie in schilwijken: 
Voor de schilwijken zijn de kaders in de parkeervisie nog niet zover uitgewerkt als voor de binnenstad. 
Dit komt omdat er in de binnenstad naast het parkeervraagstuk ook de opdracht ligt voor een autoluw 
gebied wat extra eisen oplegt aan de uitwerking. Daarnaast is er in de binnenstad al een vorm van 
parkeerregulering ingevoerd, wat de uitwerking en discussie eenvoudiger maakt. Voor de schilwijken 
ligt er wat dat betreft nog veel meer open waar we samen met de wijken invulling aan willen geven. Het 
gaat dan met name over wijk overstijgende zaken, zoals de werkwijze per wijk, de volgorde van 
uitwerking per wijk en de algemene uitgangspunten bij verschillende parkeerproblemen. We willen hier 
graag regels over opnemen in het parkeerbeleid om te voorkomen dat we een verschillende aanpak per 
wijk hanteren of met verschillende uitgangspunten aan de slag gaan (wat kan leiden tot een 
lappendeken van maatregelen). 
 
Om dit goed te kunnen doen stellen we voor om met een klankbordgroep te werken die gevuld wordt 
met twee of drie vertegenwoordigers uit de verschillende schilwijken. Het is namelijk niet te doen om 
een dergelijk proces te doorlopen met hele wijken of zelfs meerdere wijken. De klankbordgroep wordt 
vervolgens aangevuld met wijkambtenaren van de gemeente. Deze groep geeft uiteindelijk advies aan 
het college over de hierboven genoemde zaken. We schatten in dat de klankbordgroep hier twee of drie 
bijeenkomsten voor nodig heeft. Op basis van dit advies over de generieke systematiek neemt het 
college een besluit over de wijze van participatie in schilwijken en de overkoepelende kaders. Na 
besluit van het college wordt de werkwijze en uitgangspunten waartoe besloten is verwerkt in het 
parkeerbeleid.  
 
Uitwerking per schilwijk 
Aan de klankbordgroep wordt voorgesteld om na de vaststelling van het parkeerbeleid per schilwijk 
eenzelfde traject te doorlopen als in de binnenstad. In dat geval zal er dus een algemene 
informatieavond worden gehouden en een review panel worden ingesteld. Dit traject is bedoeld om de 
wijk specifieke aandachtspunten en problemen te bepalen en op basis daarvan een advies aan het 
college te geven over de invulling van het parkeerbeleid. De algemene werkwijze en uitgangspunten 
voor schilwijken uit het parkeerbeleid vormen dan het kader voor deze uitwerking.  
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Bijlage III: Brieven vergunningszones  
 

Brief Leidsestraatweg e.o. ongereguleerde deel 
 
Beste bewoner en/of ondernemer, 
 
U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt aan of rond de Leidsestraatweg. 
Zoals u waarschijnlijk weet, is het betaald parkeren in het eerste deel van de Leidsestraatweg (vanaf 
Westdam tot aan de Baanstraat) sinds begin mei opgeschort. Er geldt dus tijdelijk geen betaald 
parkeren. Deze situatie verandert per 15 juli.  
Voorstel terugbrengen betaald parkeren 
In samenspraak met bewoners en ondernemers aan dit deel van de Leidsestraatweg, zal per 15 juli 
2021 betaald parkeren aan de Leidsestraatweg terugkomen. Het voorstel hiervoor heeft de gemeente 
op 8 juni jl. in een informatiebijeenkomst aan bewoners en ondernemers van de Leidsestraatweg 
voorgelegd. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben alle deelnemers ingestemd met het volgende 
voorstel: 

• Het terugbrengen van betaald parkeren voor de Leidsestraatweg van Westdam tot 
Baanstraat; 

• Het instellen van een zone B1 voor de Leidsestraatweg van Westdam tot Baanstraat, de 
Westdam en Ravelijnsingel; 

• Met als tarief €2,50 per uur, tussen 10:00 – 18:30 uur; 

• Met een maximale parkeerduur van 2 uur; 

• Met de mogelijkheid om een bewoners- of bedrijfs-parkeervergunning voor dit gebied aan te 
vragen en een bezoekersregeling; 

• Waarbij ook in de toekomst nieuwe parkeervergunningen aangevraagd kunnen blijven 
worden. 
 

Verdere Leidsestraatweg 
Bij de informatiebijeenkomst waren ook deelnemers uit het deel van de Leidsestraatweg waar 
betaald parkeren nog niet eerder aan de orde is geweest. Zij hebben de gemeente nadrukkelijk 
verzocht om snel aan de slag te gaan met het onderzoek naar draagvlak voor parkeerregulering in de 
straat. Dit vanwege de onwenselijke gevolgen van de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s. Het 
participatieproces hierover staat nu gepland voor eind 2022. Mogelijk kan dit eerder. U krijgt zodra 
het zo ver is, meer informatie.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven 
vinden op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met 
de evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken 
partijen een oplossing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
https://woerden.parkeerservice.nl/
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
 
 
Bijlage: vernieuwde parkeerplattegrond 
 

Leidsestraatweg 
 
Beste bewoner en/of ondernemer van de Leidsestraatweg, 
 
Na het opschorten van betaald parkeren in de Leidsestraatweg begin mei, heeft de gemeente een 
nieuw voorstel gemaakt om per 15 juli 2021 betaald parkeren aan de Leidsestraatweg terug te 
brengen. Het voorstel heeft de gemeente op 8 juni 2021 in een informatiebijeenkomst aan bewoners 
en ondernemers van de Leidsestraatweg voorgelegd.  
 
Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. U heeft mogelijk een 
parkeervergunning voor de Leidsestraatweg, en/óf woont of werkt hier. In deze brief kunt u lezen 
wat er voor u verandert. 
 
Het voorstel houdt in: 

- Het terugbrengen van betaald parkeren voor de Leidsestraatweg van Westdam tot 
Baanstraat; 

- Het instellen van een zone B1 voor de Leidsestraatweg van Westdam tot Baanstraat, de 
Westdam en Ravelijnsingel; 

- Met als tarief €2,50 per uur, tussen 10:00 – 18:30 uur; 
- Met een maximale parkeerduur van 2 uur; 
- Met de mogelijkheid om een bewoners- of bedrijfs-parkeervergunning voor dit gebied aan te 

vragen en een bezoekersregeling; 
- Waarbij ook in de toekomst nieuwe parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd. 

 
Waar kunt u parkeren met uw vergunning voor parkeren op straat? 

• Uw parkeervergunning valt vanaf 15 juli 2021 in zone B1 (zie de kaart bij deze brief).  

• Van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 – 18:30 uur kunt u met uw parkeervergunning 
parkeren in zone B1 en in zone B.  

• Als de capaciteit op straat dit toelaat, kunt u een tweede vergunning in zone B1 aanvragen.  

• Het maximaal aantal vergunningen wordt gebaseerd op het aantal beschikbare plekken 
binnen de zone. 
 

Bezoekersregeling 
Voor uw bezoek kunt u een bezoekersregeling aanvragen. Ook als u zelf géén parkeervergunning 
heeft. De bezoekersregeling geeft recht op 300 uur parkeren voor een tarief van € 0,25 per uur in 
zone B1 en B op momenten dat betaald parkeren geldt (vanaf 15 juli: maandag t/m zaterdag van 
10:00 – 18:30 uur). Per adres kunt u één bezoekersregeling aanvragen, waar tien auto’s tegelijk 
gebruik van kunnen maken. Heeft u nog geen bezoekersregeling? Vraag deze dan aan via 
https://woerden.parkeerservice.nl -> Vergunningen -> Kies vergunning -> Digitale bezoekersregeling.  
 
Heeft u vragen? 

https://woerden.parkeerservice.nl/
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Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven 
vinden op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u aan de nieuwe zone-indeling moet wennen. Mocht u tot 1 augustus 
als vergunninghouder per ongeluk in de verkeerde zone parkeren, dan zullen de handhavers niet 
meteen een boete uitdelen, maar u wijzen op de nieuwe situatie.  
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met 
de evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken 
partijen een oplossing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
 
 
Bijlage: vernieuwde parkeerplattegrond 
 
 

Brief zone A en B  
 
Beste bewoner en/of parkeervergunninghouder van de binnenstad Woerden, 
 
Sinds kort gelden nieuwe regels voor het parkeren in de binnenstad om te zorgen voor een veilig, 
bereikbaar en leefbaar centrum. Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. U 
heeft een parkeervergunning voor de binnenstad, en/óf woont in dit gebied. In deze brief kunt u 
lezen wat er voor u verandert. 
 
Waar kunt u parkeren met uw vergunning voor parkeren op straat? 

• Uw parkeervergunning valt vanaf 15 juli 2021 in zone A óf B (zie de kaart bij deze brief).  

• Van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 – 18:30 uur kunt u met uw parkeervergunning 

parkeren in zone B, met uitzondering van de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het 

Plantsoen. Na 18:30 tot 10:00 uur de volgende ochtend uur is hier gratis te parkeren. 

• Tot en met maart 2023 kunt u ook parkeren in zone D5 (o.a. Oostlaan). 

Parkeren in de parkeergarage 
U kunt er ook voor kiezen om een abonnement voor parkeergarage Castellum aan te vragen, in plaats 
van een vergunning voor op straat. Voor bewoners  kost dit abonnement sinds dit jaar hetzelfde als 
een vergunning voor op straat. Als u tussen nu en 31 juli het abonnement afsluit, krijgt u korting. U 
parkeert dan de eerste drie maanden gratis. Daarna gaat u €192,- per jaar betalen. 
 
Géén nieuwe bewonersvergunningen meer voor op straat 
Vanaf 15 juli kunt u géén nieuwe bewonersvergunning voor op straat meer aanvragen. U kunt uw 
huidige vergunning nog wel verlengen.  

Uw bestaande parkeervergunning voor parkeren op straat vervalt bij: 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
https://woerden.parkeerservice.nl/
mailto:parkeerbeleid@woerden.nl
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• Een nieuw kenteken (permanente wijziging, tijdelijk wijzigen is wel mogelijk) 

• Een nieuwe aanvraag voor een vergunning (bijvoorbeeld bij verhuizing) 
 
In beide gevallen kunt u een abonnement voor parkeergarage Castellum aanschaffen. Zolang u niet 
van kenteken verandert, blijft uw huidige vergunning geldig voor het parkeren op straat. 
 
Bedrijfsvergunningen 
Een nieuwe bedrijfsvergunning voor parkeren op straat kunt u na 15 juli nog wel aanvragen. Dit kan 
via https://woerden.parkeerservice.nl.  
 
Eén vergunning of bewonersabonnement per huishouden 
U kunt vanaf 15 juli géén nieuwe tweede vergunning meer aanvragen. De tweede vergunning vervalt 
als u het kenteken hiervan wilt wijzigen of als u verhuist. Zolang u niet verhuist of geen nieuwe 
tweede auto krijgt, verandert er niets. U kunt één bewonersabonnement per huishouden aanvragen 
voor de parkeergarage. 
 
Bezoekersregeling 
Krijgt u iemand op bezoek? Of heeft u een onderneming in zone A of B? Dan kunt u een 
bezoekersregeling (ook voor bedrijven) aanvragen. Ook als u zelf géén parkeervergunning heeft. De 
bezoekersregeling geeft recht op 300 uur parkeren voor een tarief van € 0,25 per uur in zone A of B 
(met uitzondering van de parkeerplaatsen aan het Plantsoen en de Wagenstraat). 
 
Per adres kunt u één bezoekersregeling aanvragen, waar tien auto’s tegelijk gebruik van kunnen 
maken. Heeft u nog geen bezoekersregeling? Vraag deze dan aan via 
https://woerden.parkeerservice.nl -> Vergunningen -> Kies vergunning -> Digitale bezoekersregeling. 
 
Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam 
Voor de Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam is een nieuwe zone (B1) ingesteld. Hier geldt 
van 10:00 tot 18.30 uur betaald parkeren voor maximaal 2 uur. U kunt met een vergunning voor zone 
A, B óf B1 in zone B en B1 parkeren. Net als uw bezoekers via de bezoekersregeling.  
 
Waarom deze nieuwe regels? 
Oude straatjes en historische gebouwen maken Woerden karakteristiek. Dit historisch karakter willen 
we behouden en beschermen. Daarom is samen met bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen gezocht naar oplossingen voor de vele auto’s van bewoners en bezoekers in de 
binnenstad. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om het grootste deel van deze oplossingen over 
te nemen door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw gebied (de nieuwe zone 
A en B). 
De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn vooral bedoeld voor winkelend 
publiek en andere kort parkerende bezoekers. Bezoekers die langer willen parkeren en bewoners van 
zone A en B kunnen het beste gebruik maken van de parkeergarages. In de woonstraten rondom het 
centrum (zone C en D) is een dagtarief van kracht, om deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar te 
stellen voor bewoners en hun bezoekers.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven 
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vinden op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u aan de nieuwe zone-indeling moet wennen. Mocht u als 
vergunninghouder tot 1 augustus per ongeluk in de verkeerde zone parkeren, dan zullen de 
handhavers niet meteen een boete uitdelen, maar u wijzen op de nieuwe situatie.  
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met 
de evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken 
partijen een oplossing. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
 
 

Brief zone C 
 
Beste bewoner en/of ondernemer van het Defensie-eiland, 
 
Sinds kort gelden nieuwe regels voor het parkeren in de binnenstad om te zorgen voor een veilig, 
bereikbaar en leefbaar centrum. Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. U 
woont in zone C (Defensie-eiland). In deze brief leest u de informatie over het nieuwe parkeerbeleid 
die voor u het belangrijkste is.  
Wat is voor u belangrijk om te weten? 

• Waar geldt welke zone? Bekijk daarvoor de kaart bij deze brief. 

• Zowel in uw zone C als in zone D (woonstraten) geldt een dagtarief van €20,- voor parkeren 

op straat. Zo stellen we deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar voor bewoners en hun 

bezoekers. 

• Bewoners van zone C en D kunnen voor hun bezoekers een bezoekersregeling aanvragen.  

Bezoekersregeling 
Voor uw bezoek kunt u een bezoekersregeling aanvragen. Ook als u zelf géén parkeervergunning 
heeft. De bezoekersregeling geeft recht op 300 uur parkeren voor een tarief van € 0,25 per uur in uw 
zone op momenten dat betaald parkeren geldt (vanaf 15 juli: maandag t/m zaterdag van 10:00 – 
22:00 uur). Per adres kunt u één bezoekersregeling aanvragen, waar tien auto’s tegelijk gebruik van 
kunnen maken. Heeft u nog geen bezoekersregeling? Vraag deze dan aan via 
https://woerden.parkeerservice.nl -> Vergunningen -> kies vergunning -> Digitale bezoekersregeling. 
 
U kunt bezoek ook gebruik laten maken van de parkeergarage op het Defensie-eiland. Via 
https://woerden.parkeerservice.nl/garageparkeren/uitrijkaarten/ kunt u uitrijkaarten bestellen (€6,- 
per stuk, minimale afname 5 stuks). 

 
Hoe zit het met bezoekers van de binnenstad? 

• In zone A en B kunnen bezoekers van de binnenstad maandag t/m zaterdag van 10:00 – 

18.30 uur parkeren voor €2,50 per uur. In zone A max. 30 minuten, in zone B max. 2 uur.  

https://woerden.parkeerservice.nl/
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• Ook op de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen kan per 15 juli alleen nog 

per uur betaald worden. Vergunningen zijn hier dan niet meer geldig. Deze parkeerterreinen 

zijn bedoeld voor winkelend publiek, bezoekers van bedrijven in de gehele binnenstad en 

andere kort parkerende bezoekers. Na 18:30 tot 10:00 uur de volgende ochtend kunnen 

bezoekers en bewoners hier gratis parkeren.   

• Bezoekers van de binnenstad die langer willen parkeren, kunnen gebruik maken van de 

parkeergarages. Dit is goedkoper dan op straat. Gratis parkeren kan aan de P+R 

Houttuinlaan. 

Waarom deze nieuwe regels? 
Oude straatjes en historische gebouwen maken Woerden karakteristiek. Dit historisch karakter willen 
we behouden en beschermen. Daarom is samen met bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen gezocht naar oplossingen voor de vele auto’s van bewoners en bezoekers in de 
binnenstad. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om het grootste deel van deze oplossingen over 
te nemen door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw gebied (de nieuwe zone 
A en B). 
De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn vooral bedoeld voor winkelend 
publiek en andere kort parkerende bezoekers. Bezoekers die langer willen parkeren en bewoners van 
zone A en B kunnen het beste gebruik maken van de parkeergarage. In de woonstraten rondom het 
centrum (zone C en D) is een dagtarief van kracht, om deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar te 
stellen voor bewoners en hun bezoekers.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven 
vinden op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met 
de evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken 
partijen een oplossing. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
 
 

Brief zone D 
 
Beste bewoner en/of parkeervergunninghouder van de binnenstad Woerden, 
 
Sinds kort gelden nieuwe regels voor het parkeren in de binnenstad om te zorgen voor een veilig, 
bereikbaar en leefbaar centrum. Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. U 
woont en/of heeft een onderneming in zone D (woonstraten). In deze brief leest u wat er voor u 
verandert. 
Waar kunt u parkeren met uw vergunning voor parkeren op straat? 

http://www.woerden.nl/parkeerbeleid
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• Uw parkeervergunning valt vanaf 15 juli 2021 in zone D (zie de kaart bij deze brief).  

• Van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 – 22:00 uur kunt u met uw parkeervergunning 

parkeren in zone D.  

• De vergunningen zijn in heel zone D geldig. 

Wat is voor u belangrijk om te weten? 

• Bewoners en ondernemers van zone D kunnen voor hun bezoekers een bezoekersregeling 

aanvragen. Verderop in deze brief leest u daar meer over. 

• In zone D geldt voor andere parkeerders een dagtarief van €20,- voor parkeren op straat. Zo 

stellen we deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar voor bewoners en hun bezoekers. 

• Bewoners in zone D kunnen in principe altijd een eerste vergunning aanvragen, tenzij u kunt 

parkeren op eigen terrein en uw adres is opgenomen in de Parkeren-op-eigen-terrein-lijst 

(POET).  

• U krijgt alleen een tweede vergunning als de capaciteit op straat dit toelaat. In bijna alle 

gevallen betekent dit dat een tweede vergunning toegekend zal worden. 

• Het maximaal aantal vergunningen wordt gebaseerd op het aantal beschikbare plekken 

binnen de zone. Op dit moment zijn er voldoende plaatsen beschikbaar. 

Bezoekersregeling 
Voor uw bezoek kunt u als bewoner of ondernemer een bezoekersregeling aanvragen. Ook als u zelf 
géén parkeervergunning heeft. De bezoekersregeling geeft recht op 300 uur parkeren voor een tarief 
van € 0,25 per uur in uw zone op momenten dat betaald parkeren geldt vanaf 15 juli: maandag t/m 
zaterdag van 10:00 – 22:00 uur. Per adres kunt u één bezoekersregeling aanvragen, waar tien auto’s 
tegelijk gebruik van kunnen maken. Heeft u nog geen bezoekersregeling? Vraag deze dan aan via 
https://woerden.parkeerservice.nl -> Vergunningen -> Kies vergunning -> Digitale bezoekersregeling. 
 
Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam 
Voor de Leidsestraatweg, Ravelijnsingel en Westdam is een nieuwe zone (B1) ingesteld. Hier geldt 
van 10:00 tot 18.30 uur betaald parkeren voor maximaal 2 uur. Men kan er met een vergunning voor 
zone A, B óf B1 in zone B en B1 parkeren. Net als hun bezoekers via de bezoekersregeling. 
 
Hoe zit het met bezoekers van de binnenstad? 

• In zone A (Rijnstraat en Nieuwstraat) en B (o.a. Achterstraat en Havenstraat) kunnen 

bezoekers van de binnenstad maandag t/m zaterdag van 10:00 – 18.30 uur parkeren voor 

€2,50 per uur. In zone A max. 30 minuten, in zone B max. 2 uur.  

• Ook op de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen kan per 15 juli alleen nog 

per uur betaald worden. Vergunningen zijn hier dan niet meer geldig. Deze parkeerterreinen 

zijn bedoeld voor winkelend publiek, bezoekers van bedrijven in de gehele binnenstad en 

andere kort parkerende bezoekers. Na 18:30 tot 10:00 uur de volgende ochtend is hier gratis 

te parkeren.   

• Bezoekers van de binnenstad die langer willen parkeren, kunnen gebruik maken van de 

parkeergarages. Dit is goedkoper dan op straat. Gratis parkeren kan aan de P+R 

Houttuinlaan. 

 
Waarom deze nieuwe regels? 
Oude straatjes en historische gebouwen maken Woerden karakteristiek. Dit historisch karakter willen 
we behouden en beschermen. Daarom is samen met bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen gezocht naar oplossingen voor de vele auto’s van bewoners en bezoekers in de 
binnenstad. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om het grootste deel van deze oplossingen over 
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te nemen door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw gebied (de nieuwe zone 
A en B). 
De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn vooral bedoeld voor winkelend 
publiek en andere kort parkerende bezoekers. Bezoekers die langer willen parkeren en bewoners van 
zone A en B kunnen het beste gebruik maken van de parkeergarage. In de woonstraten rondom het 
centrum (zone C en D) is een dagtarief van kracht, om deze parkeerplaatsen allereerst beschikbaar te 
stellen voor bewoners en hun bezoekers.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven 
vinden op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u aan de nieuwe zone-indeling moet wennen. Mocht u als 
vergunninghouder tot 1 augustus per ongeluk in de verkeerde zone parkeren, dan zullen de 
handhavers niet meteen een boete uitdelen, maar u wijzen op de nieuwe situatie.  
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met 
de evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken 
partijen een oplossing. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
 
 
 

Brief Forenzen vergunning  
 
Geachte vergunninghouder(s), 
 
U heeft een forenzenvergunning voor Woerden. Dat betekent dat u in Woerden werkt en het recht 
heeft om te parkeren nabij het centrum van Woerden. Met deze brief informeren we u over het nieuwe 
parkeerbeleid.  
 
Forenzen parkeren met vergunning aan Oostlaan of Oostsingel 
Voor u als forens is het belangrijk te weten wat het nieuwe parkeerbeleid voor u betekent. Een 
forenzenvergunning is geldig in de nieuwe parkeerzone D5. Dit is bepaald in het meest recente 
aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden. Zone D5 omvat de Oostlaan en de Oostsingel, dit is 
vanaf het Exercitieveld tot aan de Watertoren, aan de noordoostkant van de binnenstad. Er zijn hier 
veel parkeerplaatsen langs de weg en op reguliere werkdagen is hier meer dan voldoende ruimte. Zie 
ook bijgaande kaart. 
 
Ook belangrijk te weten 
Mocht u met uw auto toch elders in de binnenstad van Woerden willen parkeren, dan is het belangrijk 
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te weten welke regels er gelden. Er zijn in de binnenstad diverse parkeergarages en parkeerterreinen 
voor bezoekers. Daarnaast is het belangrijk dat u de nieuwe zones kent voor parkeren op straat.  
 
Parkeergarages en parkeerterreinen 

• Tot 10:00 uur ’s ochtends parkeert u gratis op straat in de binnenstad.  

• De parkeergarage blijft voordelig: met €2,- per uur betaalt u hier overdag minder dan op 
straat. Er zijn twee parkeergarages: de grootste parkeergarage Castellum in de binnenstad 
aan de Meulmansweg of in de parkeergarage Defensie-eiland. 

• De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn overdag uitsluitend voor 
winkelend publiek en bezoekers gereserveerd. Deze parkeerterreinen zijn zone B (€2,50 per 
uur, max. 120 minuten). 

• In de woonstraten buiten de centrumring (zone D, woonstraten) betaalt een bezoeker aan de 
binnenstad €20,- (dagtarief). Met uitzondering voor houders van een forenzenvergunning in 
de eerder genoemde zone D5.  

• Parkeren kan ook voordelig op Q-Park P+R Spoorlaan: bezoekers staan dan bij station 
Woerden aan de centrumkant. 

• Parkeren kan gratis op P+R Houttuinlaan: bezoekers staan dan vlakbij de achterkant van het 
Station Woerden. 

 
Enkele veelgestelde vragen en antwoorden 

• Mag ik nog laden en lossen in de binnenstad? 
Voor laden en lossen is niets veranderd. Volgens de wet mag u 10 minuten actief laden en 
lossen. In coronatijd is dat verhoogd naar 15 minuten. Voor de handhavers is het van belang 
dat het laden en lossen zichtbaar gebeurt.  

 

• Voor mijn dienstverlenend bedrijf moet een klus doen in een woonstraat. Kost me dat € 20,-? 
Alle inwoners van de binnenstad kunnen bij ParkeerService Woerden gratis een 
bezoekersregeling aanvragen. Ook als ze zelf geen parkeervergunning hebben. U kunt als 
bezoeker van deze bewoners dan voor €0,25 per uur parkeren bij uw klant. Per huishouden 
mogen 5/10 kentekens tegelijkertijd van de regeling gebruik maken. In totaal geeft elke 
bezoekersregeling de houder ervan (bewoner of bedrijf in de binnenstad) recht op maximaal 
300 uur parkeren voor bezoek per jaar. 
 

• Hoe zit het in de Leidsestraatweg?  
In de Leidsestraatweg komt betaald parkeren à € 0,25 per 6 minuten weer terug vanaf 15 juli. 
Er kan dan dus weer gewoon per uur worden betaald, naast de bewonersvergunningen en de 
bezoekersregeling die daar gelden.  

 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven vinden 
op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met de 
evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken partijen 
een oplossing. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(naam) 
Manager Realisatie & Beheer 
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Bijlage: vernieuwde parkeerplattegrond 
 
 

Brief Westdam en Ravelijnsingel  
 
Na het opschorten van betaald parkeren in de Leidsestraatweg begin mei, heeft de gemeente een 
nieuw voorstel gemaakt om per 15 juli 2021 betaald parkeren aan de Leidsestraatweg terug te 
brengen. Ook de Westdam en de Ravelijnsingel zijn daarbij meegenomen.  
 
Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. U heeft mogelijk een 
parkeervergunning voor de Leidsestraatweg, Ravelijnsingel of Westdam, en/óf woont of werkt hier. In 
deze brief kunt u lezen wat er voor u verandert. 
 
Het voorstel houdt in: 

- Het terugbrengen van betaald parkeren voor de Leidsestraatweg van Westdam tot 
Baanstraat; 

- Het instellen van een zone B1 voor de Leidsestraatweg van Westdam tot Baanstraat, de 
Westdam en Ravelijnsingel; 

- Met als tarief €2,50 per uur, tussen 10:00 – 18:30 uur; 
- Met een maximale parkeerduur van 2 uur; 
- Met de mogelijkheid om een bewoners- of bedrijfs-parkeervergunning voor dit gebied aan te 

vragen en een bezoekersregeling; 
- Waarbij ook in de toekomst nieuwe parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd. 

 
Waar kunt u parkeren met uw vergunning voor parkeren op straat? 

• Uw parkeervergunning valt vanaf 15 juli 2021 in zone B1 (zie de kaart bij deze brief).  

• Van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 – 18:30 uur kunt u met uw parkeervergunning 
parkeren in zone B1.  

• Als de capaciteit op straat dit toelaat, kunt u een tweede vergunning in zone B1 aanvragen.  

• Het maximaal aantal vergunningen wordt gebaseerd op het aantal beschikbare plekken 
binnen de zone. 
 

Bezoekersregeling 
Voor uw bezoek kunt u een bezoekersregeling aanvragen. Ook als u zelf géén parkeervergunning 
heeft. De bezoekersregeling geeft recht op 300 uur parkeren voor een tarief van € 0,25 per uur in 
zone B1 op momenten dat betaald parkeren geldt (vanaf 15 juli: maandag t/m zaterdag van 10:00 – 
18:30 uur). Per adres kunt u één bezoekersregeling aanvragen, waar tien auto’s tegelijk gebruik van 
kunnen maken. Heeft u nog geen bezoekersregeling? Vraag deze dan aan via 
https://woerden.parkeerservice.nl -> Vergunningen -> Kies vergunning -> Digitale bezoekersregeling.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen met antwoorden op 
www.woerden.nl/parkeerbeleid. U kunt ook meer informatie over de nieuwe regels en tarieven vinden 
op https://woerden.parkeerservice.nl. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u mailen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0348. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u aan de nieuwe zone-indeling moet wennen. Mocht u tot 1 augustus 
als vergunninghouder per ongeluk in de verkeerde zone parkeren, dan zullen de handhavers niet 
meteen een boete uitdelen, maar u wijzen op de nieuwe situatie.  
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We blijven het parkeerbeleid en enkele specifieke locaties monitoren en starten in september met de 
evaluatie. Voor mogelijke knelpunten die daaruit naar voren komen, zoeken we met betrokken partijen 
naar een oplossing. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
(naam) 
Manager Realisatie en Beheer 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Bijlage IV: Eerste ervaringen parkeerbeleid  
Projectleider (naam)heet iedereen welkom, noemt de aanleiding van het gesprek en introduceert 
(naam) als voorzitter tijdens de bijeenkomst. (naam) zal samen met (naam) het woord voeren en 
(naam) is steller van het verslag.  
Kennismaking 
(naam)is omgevingsmanager bij de gemeente Woerden. Vanavond zal hij optreden als voorzitter en 
hij zal het proces bewaken.  
(naam)vervangt (naam) als vertegenwoordiger namens het Stadshart. (naam) heeft aangegeven zich 
niet langer te willen bemoeien met het parkeerbeleid, temeer ook omdat hij niet langer het 
aanspreekpunt wil zijn van alle commotie bij de ondernemers in de binnenstad.   
(naam)geeft aan dat hij als vertegenwoordiging van de Nieuwstraat deelneemt, zowel namens 
ondernemers als bewoners. (naam)geeft aan hij een procedureklacht en WOB-verzoek heeft 
ingediend.  
(naam): Vertegenwoordiging van zowel binnenstad als schilwijken. Heeft in de werkgroep eenzelfde 
rol als (naam). 
(naam): Bewoner binnen de centrumring, kijkt ook vooral vanuit het perspectief van minder valide 
personen.  
(naam): Heeft een bedrijf in de binnenstad en is tevens bewoner in een van de woonstraten. Heeft 
deelgenomen aan de werksessies en hoopt vanavond tot gedegen oplossingen te komen. 
(naam): Heeft deelgenomen aan de werksessies als vertegenwoordiger van de VRU. Zijn belang is de 
bereikbaarheid en de veiligheid van de brandweer/hulpdiensten.  
(naam)bewoner van Defensie-eiland. Staat achter de brief die (naam) heeft gedeeld.   
(naam): Aanwezig namens het bewonersplatform, geeft aan dat communicatie een van de 
belangrijkste aandachtspunten is voor dit beleid.  
(naam) Heeft deelgenomen aan de eerdere werksessies van het parkeerbeleid in de binnenstad en 
schilwijken en sluit graag aan om mee te praten.  
(naam): Beleidsmedewerker parkeren vanuit de gemeente Woerden. 
(naam): Projectondersteuner vanuit de gemeente Woerden. 
(naam): Projectleider en verantwoordelijke voor het project Parkeerbeleid Woerden.  
(naam): Geeft aan dat ze veel punten heeft die ze wil bespreken. Volgens (naam) is de grootste 
misser de communicatie van het beleid. Ze benadrukt dat er geen communicatie is geweest. Voor het 
stadshart voelt het een beetje als een dolk in de rug, dit wordt ook zo ervaren door de ondernemers. 
(naam) geeft daarnaast aan dat zij het vreemd vindt dat de ringweg niet bij de andere zone (B) zit. 
Verder benoemt ze het punt dat bij het VVV-kantoor geen ruimte is om te parkeren, en dat daar het 
dagtarief geldt. De borden die aangeven dat het gaat om zone 4403 zijn niet duidelijk genoeg. Als 
advies geeft zij mee dat de borden zichtbaar gemaakt moeten worden. Ze vindt het plan dat 
parkeervergunningen in een afsterfbeleid zitten absurd. Er moet tevens iets gedaan worden aan de 
filevorming voor de parkeergarage. Verder geeft ze aan dat alleen op de fiets komen geen zin heeft, 
men komt van ver en wil met de auto komen. Per 3 mei werd er door de gemeente een nieuw 
parkeerregime geïmplementeerd en vervolgens was de gemeente op vakantie, dit is kwalijk. Volgens 
(naam) zou de communicatie opgestuurd worden, dit is nog niet gebeurd; ook dat is kwalijk.  
(naam) geeft aan dat het parkeerbeleid en de implementatie daarvan haar boos maakt.  
(naam): Het beleid an sich ‘gebruikt’ (naam) niet, omdat hij op eigen terrein op Defensie-eiland 
parkeert. Hij merkt dat er veel ongefundeerde meningen worden gegeven waar veel emotie bij zit 
(facebook-groepen). Hij geeft aan dat het hem dwars zit dat men ongefundeerd stelling maakt. Over 
de communicatie richting de getroffen gebieden is het duidelijk dat het mis is gegaan. Wel is hij van 
mening dat hierdoor het beleid door de omgeving te kort wordt gedaan. (naam) geeft aan dat hij het 
kwalijk vindt dat door (naam) de participatie tekort wordt gedaan, in de persuitingen die zijn gedaan. 
Er werd gezegd dat er te weinig aandacht wordt besteed aan specifieke problemen. (naam) geeft aan 
dat er juist in de werksessies een kwartier de ruimte is geboden om hierover te spreken. Daar is 
gesteld: we snappen het probleem, maar het past niet binnen deze opdracht. De constatering is dat 
het helemaal uit de hand loopt, terwijl dat vaak ongefundeerd is. Hij geeft aan dat de gemaakte 
keuzes berusten op onderzoek en dat veelal meningen uit emotie ongefundeerd zijn en dat het 
daardoor uit de hand loopt.  
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(naam)heeft er van een afstand naar gekeken. Veel van de problemen met betrekking tot filevorming 
hebben ook te maken met andere projecten in Woerden. De ingangsdatum is daarom misschien 
ongelukkig gekozen. De publiciteit is met name in kranten erg groots geweest. Men zou zichzelf ook 
moeten kunnen informeren, dat is een taak van de burger. Juist die mensen die dit niet doen, brullen 
ook erg hard en vaak ongefundeerd. (naam) geeft wel aan dat de bezoekersregeling duidelijker 
gecommuniceerd had moeten worden, vooral ook voor ondernemers. Hij geeft aan dat in dit ‘dorp’ met 
elkaar gezocht moet worden naar een gezonde samenleving. Volgens (naam) stond er in de artikelen 
te weinig informatie, wel heeft het meermaals in de kranten gestaan. Het had wat beter gemogen om 
minder roering te krijgen. Helaas is het zo dat de gemeente meerdere snipperdagen heeft, dat is 
jammer want er is dan niemand te bereiken. Het beleid is een stap in de goede richting. Het betreft 
altijd een gewenningsperiode, maar je moet er een keer een streep onder trekken.  
(naam): (naam) geeft aan dat men in haar woonstraat het parkeerbeleid als positief ervaart. Geeft wel 
aan dat er veel plaatsen nu vrij zijn doordeweeks. Maar denkt ook dat dit komt omdat we misschien op 
de feiten vooruitlopen. De Havenstraat is nu nog veelal bezet door vergunninghouders. Pas in juli 
komt daar mogelijk de aanpassing op. (naam) geeft aan dat men had kunnen participeren in de brede 
informatieavonden (slechts 150 mensen). Maar dat vanaf het tijdspad na het vaststellen van het beleid 
er eerder en beter gecommuniceerd had kunnen worden. (naam) geeft aan dat ze op 29 april een brief 
heeft ontvangen terwijl op 3 mei het beleid inging. (naam) is het met (naam) eens dat de ondernemers 
eerder bericht hadden mogen worden. 
De insteek is om de juiste doelgroepen op de juiste plekken te laten staan. Dit wordt eigenlijk nergens 
goed vermeld en al helemaal niet opgemerkt. Dit zou volgens (naam) de hoofdboodschap moeten zijn.  
(naam): (naam) geeft aan dat de parkeergarage beduidend drukker was. Hij geeft ook aan dat zijn 
(plaatsaanduiding) woont en die is blij is met het beleid en met de bezoekersregeling (die is volgens 
haar duidelijk). Ze heeft zelf geen auto, maar gebruikt regelmatig de auto van haar ouders etc. (naam) 
geeft aan dat het ook een deel uitzoeken en verantwoordelijkheid is van jezelf. De brief heeft (naam) 
niet gezien en wat er in de krant staat is lastig te beoordelen, omdat er geen hoor en wederhoor kan 
plaatsvinden.  
(naam): Is het in grote lijnen met (naam) eens. Geeft aan dat het voor de middenstand lastig is en 
geeft aan dat het nu vooral wordt gezien dat het iets duurs is (dagtarief). Terwijl je met een 
teruglopend winkelareaal de parkeertarieven zou moeten schrappen. Geeft aan dat er weinig 
speelruimte is. Geeft aan dat er een aanbod vanuit de gemeente is geweest waar de gemoederen wat 
hoog zijn opgelopen. Er is op een gegeven moment een herstelgesprek geweest. Het beleid zou goed 
moeten zijn voor de ondernemers, terwijl dat niet zo wordt ervaren door (naam). Hij geeft aan dat er 
nog gesprekken gevoerd moeten worden over het areaal in zijn straat terwijl het beleid al ingevoerd is. 
(naam) is daarom ook zeker niet te spreken over de communicatie.  
(naam): vraagt over het specifieke areaal in de Nieuwstraat en of (naam) ook heeft ervaren dat hem 
ruimte is geboden in een van de werkgroepen (zie beschrijving (naam)). (naam) geeft aan dat de vork 
anders in de steel zit en dat er door de gemeente een aanbod is gedaan, dat nog niet verder is 
uitgewerkt en is niet te spreken over het nu al ingevoerde beleid in de Nieuwstraat. Het gaat om een 
aantal parkeerplaatsen maar ook om het beleid.   
(naam) geeft aan dat het hier gaat om beleid en niet zozeer om een plan dat wordt gemaakt voor de 
Nieuwstraat (dat zijn twee losse dingen in de gemeentelijke organisatie). (naam) stelt de vraag of 
(naam) wel achter het beleid als zodanig staat. (naam) geeft aan: in essentie wel, maar de 
beeldvorming omtrent de 20 euro is slecht.   
(naam) geeft aan dat het vanuit RTV-Utrecht ook wel gechargeerd werd door de journalist. Daar staat 
hij zelf niet helemaal achter. (naam) haakt hierop aan en geeft aan dat zijn reactie vooral berust was 
op hetgeen in de werkgroep over het parkeerbeleid is gezegd. Hij wil geen afbreuk doen aan de 
problematiek in de Nieuwstraat.  
(naam): benoemt dat de ondernemingen in de woonstraten het nu extra lastig gaan krijgen, vooral 
diegenen die in de woonstraten een onderneming hebben. Hij denkt dat er best compromissen 
gesloten kunnen worden, met betrekking tot ondernemers.  
(naam): Geeft aan dat de communicatie te mager is geweest. Geeft aan dat veel mensen gebruik 
maken van een app. Daarnaast is hij het ook wel eens met (naam) dat men op sociale media 
ongefundeerde informatie deelt. Hij geeft aan dat diegenen die slechts een half uur parkeren als 
wijkverpleging, aangeven dat zij niks van de informatie hebben meegekregen. Het moet niet de 
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bedoeling zijn dat zij voor een half uur 20 euro moeten betalen. Benadrukt ook wel dat de 
omschakeling even lastig is, ook voor ondernemingen. 
(naam): Geeft aan dat het Platform Binnenstad de bewoners vertegenwoordigen. Centraal punt is 
toch wel de communicatie, de verhoging van het tarief is bijzonder weinig uitgelegd. Geeft ook aan dat 
de communicatie in het begin wat langzaam op gang kwam. Bewoners zijn best tevreden over het 
participatiebeleid en geven aan dat er duidelijk meer ruimte op straat is ontstaan. (naam) geeft wel 
aan dat men op de markt de meest gekke capriolen uithaalt om niet in de 20 euro-zone te staan. Een 
uitbreiding van een paar kort-parkeerplekken zou goed zijn.  
In reactie op (naam): bezoekersregeling is een optie voor incidenteel bezoek. (naam)geeft aan dat het 
maximum voor zijn wijkverpleging te weinig is.   
(naam): Wil terugkomen op (naam) met betrekking tot de kapper, daarom benadrukt (naam) ook: 
maak van de centrumring zone B. Hoe moet men een patatje halen bij het Pleintje? Maak het voor 
deze ondernemingen zo dat er toch parkeerplekken komen.  
(naam) vat dit samen en geeft aan dat er dan een aantal weeffouten zijn voor de ondernemers.  
Discussiepunt: Over de druk in de woonstraten. (naam) geeft aan door terug te komen op het 
verhaal van (naam) dat er veel plekken (7) vrij zijn in de bewonersstraten. Op de Prins Hendrikkade 
bijvoorbeeld wordt aangegeven dat er erg goed klanten kunnen staan op die lege plekken.  
(naam) reageert hierop door aan te geven dat hij het vreemd zou vinden om een gebiedsindeling aan 
te passen aan een ondernemer. (naam) geeft aan dat hij het in zijn kringen anders ervaart en dat men 
in de woonstraten nu eindelijk blij is dat men ook een keer bezoekers kan laten parkeren, waar dat 
eerst bijna onmogelijk was.  
(naam) wil nog inhaken op het verhaal van (naam) en wil aangeven dat zij met dezelfde bewoner heeft 
gesproken. Dat dit mogelijk komt, omdat we nog steeds in coronatijd zitten. Normaliter zou het enorm 
vol staan in de straten tussen 16 en 20 uur. Aan de ringweg wonen vooral veel bewoners en het is 
dan ook niet meer dan wenselijk dat dit een woonstraat is. Over de kapper en de patatzaak wil (naam) 
zeggen dat deze gevestigd zijn op de Havenstraat en de andere aan de Leidsestraatweg (bij die 
laatste is nu het parkeerregime opgeschort, de eerste is al een straat voor bezoekers). 
(naam): (naam) geeft aan dat familie die naar Woerden komt, vaak in de parkeergarage parkeert. 
(naam) wil zich ook vooral focussen op de schilwijken, omdat daar veel bezoek van de binnenstad 
parkeert. Daarnaast geeft ze aan vaak met de scooter of de fiets te gaan wanneer ze naar het 
centrum moet. Geeft aan dat veel specifieke problemen de algemeenheid laten wegvallen en dat er te 
veel gefocust wordt op enkele uitzonderingen. (naam) denkt dat er nog wel winst te behalen valt en 
geeft aan dat men niet altijd met de auto naar het centrum hoeft, dat zou ook op de fiets of lopend 
kunnen. Dit was dan ook oorspronkelijk het doel van het beoogde beleid. Geeft verder aan dat de app 
goed aangeeft waar het duurdere tarief geldt.  
(naam): Geeft aan dat er veel mensen zijn die niet op de fiets kunnen komen. Er zijn veel 
ondernemers in de binnenstad die niet op de fiets kunnen. Je gaat veel mensen discrimineren als je 
mensen vertelt op de fiets te komen. 
(naam) vraagt of (naam) het in essentie dan wel eens is met het beleid?  
(naam): wil zich distantiëren van hetgeen is gezegd in de werkgroepen. En is het niet eens met wat is 
gezegd door het Stadshart in die zin. (naam) geeft wel aan dat (naam) in deze groep heeft gezeten als 
zijnde vertegenwoordiger van het Stadshart. (naam) spreekt wel als Stadshart, maar denkt wel anders 
dan (naam). (naam) heeft dan ook gezegd dat (naam) de rol over moest nemen, omdat hij aangaf dat 
er dingen anders zijn gelopen dan dat er is afgesproken. (naam) wil graag een voorbeeld horen, 
hierop reageert (naam) door te zeggen dat dat aan (naam) gevraagd moet worden.  
(naam) gaat daarop door, hij geeft aan dat over alle zones zoals die nu zijn weergegeven, niks is 
afgesproken en vanuit de Nieuwstraat is helemaal niks toegezegd volgens of door (naam)en de 
werkgroep.  
(naam): geeft aan dat beleid gepaard gaat met moeizame dingen en vraagt zich af of het zaak is dat 
er een zone aangepast moet worden voor een onderneming. Je maakt natuurlijk een afweging tussen 
zones en winst voor iedereen, daarin zullen er altijd partijen zijn die er net buiten vallen.  
(naam): geeft aan dat het beleid snel verder getrokken moet worden naar de Schilwijken. Daarnaast 
geeft hij aan dat (naam) in de werksessies zat als vertegenwoordiging van het Stadshart en mee is 
gegaan. (naam) benoemt ook het democratische besluit door de raad. Daarbij benoemt hij dat eerst 
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het beleid in zijn volledigheid moet worden doorgevoerd voordat er conclusies worden getrokken, 
maar dat er tevens goed gekeken moet worden naar de schilwijken. 
(naam): De gemeente is ervan uitgegaan dat de partijen Stadshart en Bewonersplatform de 
achterban vertegenwoordigen. Maar (naam) wil de opmerking maken dat zij hun achterban niet 
hebben geconsulteerd, spreekt hierin namens zichzelf maar ook namens een aantal andere 
ondernemingen.  
Samenvatting: Het beleid zelf staat niet zozeer ter discussie dat het veranderd moet worden. Er 
wordt aandacht gevraagd voor de uitzonderingssituaties. Er zijn voorzichtige positieve reacties, maar 
aan de andere kant ook negatieve reacties. Er had beter gecommuniceerd moeten worden en het 
tijdstip had anders gekund.  
(naam): Er is een advies gegeven, dat we met elkaar hebben opgesteld. Daar waar geen consensus 
was is er door de gemeenteraad een beslissing genomen.  
(naam)is iemand die veel kleur heeft gegeven aan deze werkgroep met zijn inbreng.  
(naam) is blij dat er al veel punten teruggekomen zijn in de ronde hieraan voorafgaand.  
Ervaring van (naam) over de communicatie: Wij wilden heel veel, maar wij konden niet alles realiseren 
op de manier waarop wij dat hadden willen doen. Helaas is niet alles altijd mogelijk.  
 
(naam) schetst verloop implementatie 
Leidsestraatweg  
In het begin heeft de gemeente direct de reactie gekregen van de ondernemers dat het in de 
Leidsestraatweg gaat om een woonstraat en dat bezoekers een dagkaart van 20 euro moeten kopen 
voor een kort bezoek. In onze afweging is helaas niet goed rekening gehouden met de 14 
ondernemers aldaar. De gemeente gaat met de bewoners en ondernemers van de Leidsestraatweg 
om tafel om te overleggen hoe we het beste om kunnen gaan met het parkeerregime aldaar.   
Ravelijnsingel 
Voor de Ravelijnsingel geldt hetzelfde, het gaat hier namelijk niet om een woonstraat. Betaald 
parkeren wordt ook daar nu tijdelijk opgeschort, dit is een besluit van het college.  
(naam): geeft aan dat hij nergens mee akkoord gaat aangaande de Ravelijnsingel. De overwegingen 
hiervoor kan men lezen in de procedureklacht. (naam) vraagt om iets meer achtergrond met 
betrekking tot het standpunt van (naam). Hij geeft aan inhoudelijk niet in te gaan op het vraagstuk.  
(naam) geeft aan dat dit ook kan betekenen dat er een ander besluit kan worden genomen, wanneer 
het standpunt hierover niet gedeeld wordt. (naam) geeft aan dit over te laten aan de 
klachtencommissie.  
(naam): ’voor het gedeelte aan de Ringweg (Plantsoen) vanaf Friendly’s tot aan Hogewal, is het 
voorstel gedaan om het dagtarief te wijzigen, deze ook meenemen in de discussie. Dit kan makkelijk 
omdat de bewoners een eigen parkeerplek hebben. Plantsoen ook meenemen in deze discussie.  
Parkeerplaatsen voor Klooster aan Wilhelminaweg 
Binnen de werkgroep is hier uitvoerig over gesproken. Is hier aanleiding om dit zone B te maken? 
(naam): Bij het klooster wonen allerlei mensen, het gaat hier om tien plekken.  Is daar een 
mogelijkheid om Kiss + Ride plekken te maken, waar nu ook de laad- en losplek is. Hier moet 
onderzoek naar plaatsvinden wat wenselijk is met betrekking tot het aanleggen van een Kiss + Ride 
plek. De behoefte aldaar moet onderzocht worden.   
(naam): Wat doe je met de kerken, uitvaarten en bruiloften ter hoogte van de Wilhelminaweg.  De 
bezoekers voor de kerk kunnen in een parkeergarage parkeren. (naam) geeft aan dat er vaak 
geparkeerd wordt binnen het hek van de Bonaventurekerk. De vraag is hoe gaat het met rouw en 
trouwauto’s; is er een praktische oplossing in die omgeving? (Actie (naam) tot verder uitzoeken).  
(naam): dacht dat het ging om een stukje langsparkeren dat aan de Wagenstraat vastzit. Er wordt 
aangegeven dat dit terugkomt in een volgend punt. Hij zou het bovenstaande parkeerstrook zone D 
houden.  
(naam): Geeft aan dat hij weet uit herinnering dat de bewoners tegenover het klooster die 
parkeerplekken konden gebruiken, omdat er zeer weinig andere mogelijkheden zijn.  
Centrumring 
(naam): In de werkgroep is bewust gekozen om dit Zone D te maken. We kunnen zeggen: mogelijk 
beter om dit zone B te maken. Daarbij is het wel belangrijk dat dit aan beide zijden hetzelfde is.  
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(naam): Dat zou kunnen. Geeft aan dat Meulmansweg niet relevant is, heeft geen parkeerplekken. Je 
zou kunnen overwegen wanneer er veel plek is in de woonstraten of dit dan mogelijk is, het is een 
discussiepunt waard.  
(naam) is het niet eens om hier zone B van te maken. Omdat er nog veel mensen wonen aan deze 
straten (Wilhelminaweg). Als het mogelijk is misschien wel de Kruittorenweg (ze geeft aan dat dit wel 
echt centrum is voor haar gevoel), de Wilhelminaweg niet. Ze vraagt zich af of het mogelijk is die 
straten dan op te splitsen, het kan mogelijk zijn omdat een kruising een natuurlijke afscheiding is. 
(naam): Eens met twee kanten van de weg. Over de Kruittorenweg zelf: de bewoners daar zetten hem 
op een eigen plek ((naam) heeft gesproken met de bewoners aldaar). Wilhelminaweg wordt gebruikt 
door mensen die naar de stad gaan en daar parkeren. (naam) geeft aan dat deze mensen toch ook de 
auto in de woonstraten kunnen zetten. (naam) wil dit pareren, omdat zij wel degelijk ziet dat het druk is 
en dat het daarom niet verstandig is als deze mensen toch gaan verplaatsen naar de woonstraten. Er 
volgt een korte discussie over bewoners in de woonstraten tussen (naam) en (naam).  
(naam): geeft aan dat we de vergunninghouders in de volgende stap bij de Wagenstraat gaan weren. 
Daar komt dan op termijn ruimte voor bezoekersparkeren. Misschien moeten we daarom de afweging 
maken om het te laten staan zoals het is.  
Knelpunt: Vanuit veel reacties dat men niet begrijpt waarom Wilhelminaweg zone D is.  
(naam): Wil aanhaken op (naam) en geeft aan dat de Kruittorenweg heel dicht op de parkeergarage 
zit. Gewenning moet geen argument zijn om hier dan een bezoekers parkeerstraat van te maken.   
(naam): In het onderzoek is heel goed gekeken naar de vergunningen en de autoparkeerplaatsen. Dat 
is ook meegenomen in de keuze om Wilhelminaweg woonstraat te maken.  
(naam): Geeft aan dat er 100% vergunningen zijn voor de plek die er is. Geeft aan dat er bijvoorbeeld 
bij de Havenstraat 76 vergunningen zijn voor 20 plekken. Dan krijg je een soort scheefgroei.  
Bezoekers voor ondernemers in zone D 
Suggesties?  
(naam): Er is natuurlijk een bezoekersregeling. Maar mogelijk een ondernemersregeling in het leven 
roepen in navolging van je bezoekersregeling.  
 
(naam): Vraagt zich af of we niet te ver gaan met reguleren. Misschien moeten we wat meer loslaten. 
Je moet daar ook de bezoekers faciliteren. Daarin voorzien van een zone X, waarin je wonen en 
ondernemen mogelijk maakt. (naam) vraagt zich daarnaast af of er door regulering niet een scheiding 
krijgt tussen ondernemers en bewoners.  
(naam): geeft aan dat hij in deze buurt woont. Het gaat hier dan om 2 tot 4 parkeerplaatsen. Hij geeft 
daarbij aan dat er lang wordt gesproken over een klein onderdeel. Dat gaat echt om dit gedeelte.  
 
(naam): geeft wel aan dat mensen afhankelijk zijn van die winkel en dat het hun passie is. (naam) 
zegt dan ook dat hij het zeker niet wil bagatelliseren. 
(naam) vraagt over de afstand van de parkeergarage naar het Kaaspakhuis en deze genoemde 
ondernemingen. Die wordt geschat op 150 meter.  
(naam) geeft aan dat het punt van (naam) duidelijk is en geeft aan dat er verschillende belangen zijn, 
die door ons allemaal onderkend worden. In deze groep wordt er verschillend gekeken naar 
verschillende uitgangspunten. 
(naam): geeft aan dat er met het parkeerbeleid zoals het er ligt afbreuk wordt gedaan aan het 
eerdergenoemde waarin bewoners en ondernemers samengaan. (naam) geeft aan dat hij het 
daarmee niet helemaal eens is, omdat (naam) (Stadshart) heeft aangegeven nog steeds achter het 
beleid te staan. (naam) geeft aan dat er niet geluisterd is en dat niet alle ondernemers achter (naam) 
(naam): Beweert dat er ten aanzien van het bovenstaande door de stakeholders verzuimd is, 
wederhoor toe te passen bij hun achterban. (naam) geeft aan dat dit een stevige uitspraak is.  
(naam): begrijpt de discussie en heeft het gevoel dat dit in een bepaalde richting gaat. De 
stakeholders moeten bespreken wie, wat, waar, wanneer vertegenwoordigt.  Hij geeft aan dat 
wanneer er sprake is van zo’n onderneming, er echt goed aangegeven moet worden dat men in de 
garage moet parkeren. Of er moet een mogelijkheid komen dat ze kort kunnen parkeren bij de 
ondernemingen zelf. Een andere mogelijkheid is er volgens (naam) niet. (naam)benoemt ook de 
fotostudio (adres).  
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(naam): Er is gestart met een zestal uitgangspunten in de werkgroep. De eerste twee zijn: 
Woonstraten uitsluitend beschikbaar te stellen aan bewoners en haar bezoek en de parkeergarages 
primair beschikbaar te stellen voor bezoekers van winkels en horeca. 
(naam): is het eens met wat (naam) zegt. Hij wil daaraan toevoegen dat er onderzoek gedaan moet 
worden of dat er geluisterd moet worden naar deskundigheid. Zodat de situatie van de ondernemers 
aldaar getoetst kan worden.  
(naam) geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar specifieke gevallen. Bij een cafetaria kan je 
bijvoorbeeld niet zeggen: ga maar in een garage gaan staan. Maar bijvoorbeeld een VVV is een 
andere situatie. Een VVV heeft een andere doelgroep.  
Iemand maakt de suggestie dat een VVV bijvoorbeeld duidelijk op de site kan aangeven dat er 
geparkeerd kan worden in de garage.  
(naam) geeft aan: laat mensen parkeren bij die VVV en maak daar een aantal plekken. Zij benoemt 
alle goede dingen die door de VVV zijn gedaan. (naam) voelt zich een beetje boos en alleen voor de 
ondernemers, omdat de meeste in de groep voor bewoners zijn. Ze maakt de notitie: ‘laten we zuinig 
zijn op de ondernemers’. 
(naam): geeft nogmaals aan dat hij het zeker niet wil bagatelliseren, maar geeft wel aan dat hij het 
niet nodig vindt om een hele andere zone te creëren voor twee ondernemingen. (naam) zegt: maak 
een parkeerplekje (of twee). Maar ga niet de hele zone aanpassen. 
(naam): vraagt zich af in hoeverre het bij ondernemingen gaat om een verwachting, of dat het gaat 
om werkelijke cijfers. (naam) geeft aan dat hij altijd heeft gedacht met in zijn achterhoofd de 
bezoekers.  
(naam): geeft aan dat het niet zozeer in essentie gaat om het parkeerbeleid. Zij geeft aan dat het 
vooral aan de totale participatie ligt. Men heeft nooit in kunnen spreken en zijn/haar mening kunnen 
delen. 
(naam): wil een suggestie doen. Heel veel reacties komen over het kort parkeren en dat er daarvoor 
plots een dagtarief moet worden betaald. (naam) vraagt zich af of het niet mogelijk is een variant te 
maken waarbij je het eerste uur het tarief betaalt, gelijk aan de tarieven binnen de centrumring. En 
daarna zorg je voor een dagtarief.  
(naam): wil de urgentie schetsen door te wijzen op het inkomensverlies van sommige ondernemers, 
deze hebben 30% van hun omzet verloren aan de werkzaamheden aan het Westdampark.  
Samengevat:  
Een parkeerplek voor kort parkeren (of twee) openstellen voor de VVV zou mogelijk moeten zijn.  
(naam) geeft aan dat hij (nogmaals) de kaders van het overleg even wil vaststellen, en geeft aan dat 
we hier rafelranden bespreken en zoeken naar mogelijke oplossingen. (naam) geeft daarbij aan dat er 
niet te veel verwacht moet worden. Het punt dat (naam) maakt valt mogelijk net buiten die kaders, 
maar wordt wel meegenomen.  
Ondernemers die bewoners bezoeken 
Voor kort parkeren kunnen zij gebruik maken van de bezoekersregeling van de bewoners. Wanneer 
men meerdere klussen heeft in Zone D kan er een dagkaart gekocht worden.  
Als je als ondernemer werkt in Zone A komt kan je een ontheffing aanvragen (voor zone A), dat is 
bijvoorbeeld voor laden/lossen, voor venstertijden. Wanneer je niet per se voor de deur hoeft te staan, 
kan je parkeren in Zone B voor € 2,50 per uur.  
Het punt met betrekking tot de rouw- en trouwstoeten komt in bovenstaande regeling terug.  
Het aantal uren dat je kan gebruiken voor een bezoekersregeling (300) is een raadsbesluit.  
Vergunningsvoorwaarden (Zone B uitgefaseerd) 
Aanpassen zonering voor de vergunningen:  
Bij wijziging kenteken of bij aanvraag nieuwe parkeervergunning: nieuwe vergunning wordt dan een 
abonnement in de parkeergarage.  
Wat is er nodig om dit goed te laten landen?  

- Extra uren voor laden/lossen, wanneer je op vakantie gaat dat je deze voor een ruimere tijd 

voor het huis kan laten staan (let op: hier is een nieuw Raadsbesluit voor nodig).  

- Eenmalige korting geven bij vrijwillige overgang naar parkeergarage 

(naam): (naam) vindt dat je dit niet kunt maken. Had begrepen dat dit voornamelijk ging om een 
tweede vergunning. (naam) stelt een variant voor: een parkeervergunning waarmee men zowel op 
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straat als in de garage moet kunnen parkeren. (naam) geeft aan dat dit lastig is vanwege de 
verschillende regimes. Geeft ook aan dat men goed gehoord moet worden.  
(naam): Geeft aan dat er geen enkele inspraak was bij Defensie-eiland en dat dus daar totaal geen 
zachte landing was. Ziet wel graag dat eenzelfde regeling in de binnenstad ook bij Defensie-eiland 
meegenomen wordt. Bied ook de mogelijkheid om vanuit Defensie-eiland in Castellum te parkeren. 
(naam) staat wel achter het plan om het zacht te laten landen.  
(naam): Wil aangeven dat bewoners in zijn omgeving hiervan nog niet op de hoogte zijn.  
(naam): Als vertegenwoordiger van de werkgroep, laat jij deze mensen toch ook horen hoe het zit.  
(naam): Stemt in. Maar geeft aan dat hij het voorgestelde wel ronduit asociaal vindt. 
(naam): Maakt de notitie dat hij dacht dat er gesproken werd over het uitfaseren van een tweede 
vergunning. 
(naam): vat samen dat er is besproken dat het wel gaat om de eerste vergunning die uitgefaseerd 
wordt naar de parkeergarage. In de werksessies hebben we het nog gehad hoe dit geïmplementeerd 
moest worden: kentekenwijziging of verhuizing was toen een discussiepunt. Het alternatief was niet 
aantrekkelijk toen, omdat een abonnement in de garage erg duur was. Dit is toen verlaagd naar een 
tarief gelijk aan het huidige vergunningstarief op straat.  
(naam)Geeft aan dat het hier alleen ging om de Wagenstraat.  
(naam): kan zich vinden in het antwoord van (naam). 
(naam): geeft aan dat hij het met (naam) eens is.  
(naam): Ter verduidelijking: alles binnen de centrumring is, heel grof gezegd, A/B en vanaf de 
centrumring is het zone D.  
(naam): schetst de situatie waarin je net een nieuw huis hebt gekocht aan de Havenstraat, en door 
bijvoorbeeld een ongeluk met je auto een nieuw kenteken krijgt mag je nu niet meer met je auto daar 
parkeren. Is dat dan geen planschade?  
(naam): Een van de suggesties is om de Havenstraat mooi in te richten met groen en er een 
fietsstraat van te maken (dat is een suggestie/mogelijkheid voor de verre toekomst).  
(naam): suggereert om een planschade collectief op te zetten.  
Er volgt een korte discussie waarin verschillende werkgroepleden en (naam) spreken over de 
Havenstraat, het beoogde beleid en de mogelijkheid in de toekomst om een autoluwe zone een 
andere inrichting te geven. 
(naam): geeft aan dat er brieven zijn gestuurd en mails zijn gestuurd, mensen voelen zich niet 
gehoord omdat er geen antwoorden zijn gegeven. (naam) geeft aan dat er wel is gebeld en gemaild. 
Uiteraard kan het team een enkeling gemist hebben, maar hij kan zich niet vinden in het beeld dat 
(naam)schetst.  
(naam) en (naam) erkennen dat bewoners (nog) niet gehoord zijn.  
(naam)geeft aan dat de opmerkingen genoteerd zijn en dat hij terugkomt op die zaken. (naam) noteert 
ook de Havenstraat, en de uitsterfconstructie van de vergunningen.  
(naam): benadrukt dat hij hier de scheiding tussen de bewoners en de ondernemers weer ziet, die er 
helemaal niet is en/of hoort te zijn.   
(naam): is niet unaniem eens geworden om een deel buiten het autoluwe gebied te houden dat is 
advies meegestuurd. Het voorstel was om ook de Molenstraat buiten het autoluwe gebied te houden. 
(naam): geeft aan dat wordt aangegeven dat er te weinig communicatie is geweest. Suggesties 
gevraagd: wat kan er nog gedaan worden om de communicatie omtrent de parkeertarieven op straat 
enigszins recht te trekken? Wat zouden we nog kunnen doen om het verzachten?  
(naam): doet een eerste toevoeging en geeft aan dat er al een aantal stappen zijn genomen: er 
worden extra borden geplaatst in de woonstraten, zodat je overal gaat zien ‘Let op dagkaart 20 euro’.  
(naam): is erg voor het promoten van de parkeergarages. Zoek cijfers van de garages en welke 
aantallen daar nu spelen, geef dit goed aan.   
(naam): schetst een toekomstbeeld rond de parkeergarage waarin de filevorming waarschijnlijk 
afneemt. Nu ligt bijvoorbeeld de Boerendijk en de Oostdam open. Men kan alleen via de 
Zandwijksingel komen.  
(naam): Filevorming moet wel echt worden aangepakt. (naam) geeft aan dat dit een verkeerssituatie 
betreft, die moet bij verkeerskundige worden ondergebracht. (naam) haalt het advies op bij een 
collega van afdeling Verkeer.  
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(naam): geeft aan dat er tijdens de spits juist twee ingangen gebruikt moeten worden op het moment 
dat er filevorming is. (naam) geeft aan dat dit punt bekend is en ook al aangekaart is bij 
Parkeerservice. 
Handhaving 
Naar aanleiding van alle reacties hebben we Handhaving opgedragen mensen te waarschuwen en te 
informeren. Dat is doorgezet tot afgelopen zaterdag.  Afgelopen maandag is ingegaan dat de mensen 
die al een waarschuwing hebben gehad, een naheffing krijgen. Vanaf woensdag gaan ook de 
waarschuwingen eraf.  
(naam): vraagt zich af waar de prioriteit ligt, waar wordt voornamelijk gehandhaafd. (naam) heeft 
aangegeven dat alle straten gecontroleerd moeten worden inclusief de binnenstad. Maar omdat de 
volledige vergunningszones nog niet zijn ingegaan, wordt er voornamelijk gekeken naar de 
parkeerrechten. Dus men kan nu nog bijvoorbeeld met een vergunning overal binnen de singel 
parkeren. (naam) doet een voorstel: is het niet handig om meer te handhaven op de Wagenstraat? Dit 
kan een mogelijk een middel zijn wanneer per juli de vergunningszones ingaan. (naam) geeft aan dat 
dit een goed punt is om per juli te gaan doen, maar bewoners mogen daar nu nog staan met een 
vergunning. 
(naam): benadrukt nogmaals dat er duidelijke communicatie moet komen naar de bewoners met 
betrekking tot de vergunningen.  
(naam): Deel van de Haven uit de vergunningszone te halen. Die suggestie staat genoteerd. (naam) 
geeft aan dat erop wordt teruggekomen. 
 
(naam): vraagt om twee plekken voor kortparkeren bij de Regiobank (aan het Plantsoen), zodat daar 
snelle handelingen gedaan kunnen worden. Dat is de enige plek waar nog geld gepind kan worden. Is 
ook benoemd bij aanpassing Plantsoen.  
(naam): Wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Iedereen krijgt het verslag terug met een 
voorstel naar aanleiding van de opgehaalde informatie van vanavond. Het voorgaande is reden om 
nogmaals bij elkaar te komen. Er wordt gevraagd of het communicatieplan toegestuurd kan worden 
voor de volgende fase voor de vergunninghouders/zones. 
De termijn die wordt vastgesteld met betrekking tot het delen van het verslag: Het verslag wordt 
binnen een week toegestuurd er volgt tevens in de week daaropvolgend een voorstel voor een 
werkvorm   
 


