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Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Woerden, 
De heer V.J.H. Molkenboer  
Woerden 19 augustus  2021  
 
Geachte voorzitter,  
 
Aanleiding  
Op 3 mei is de gemeente begonnen met de invoering van het door de meerderheid van de 
raad vastgestelde nieuwe parkeerbeleid. Inmiddels zijn er door diverse fracties vragen 
gesteld en is er 27 mei een interpellatiedebat geweest vanwege de onrust die in de 
binnenstad was ontstaan. De wethouder heeft naar aanleiding van het debat beloftes 
gedaan om directer op te treden en een meldpunt in te richten zodat problemen vroegtijdig 
gesignaleerd en opgelost worden.  
 
Bijna 3 maanden later is er sprake van escalatie in plaats van toenadering 
Nu zijn we bijna 3 maanden verder en is de situatie verder geëscaleerd. De binnenstad staat 
over het nieuwe parkeerbeleid figuurlijk in vuur en vlam: Ondernemers geven aan dat ze 
klanten zien verdwijnen door het nieuwe beleid en zelf belemmerd worden in hun dagelijkse 
werkzaamheden. De bewoners van de binnenstad die in opstand komen omdat ze van 
mening zijn dat hun onrecht wordt aangedaan. Er ontstaat een tweedeling in de binnenstad, 
files ontstaan voor de parkeergarage, vergunningen die afgenomen worden. Prijzen die voor 
groepen omlaag gaan en voor anderen omhoog. Inwoners die naar de parkeergarage 
verwezen worden zonder te kijken naar persoonlijke omstandigheden. De ene zone mag één 
vergunning en de andere wel drie. Heel veel inwoners voelen zich niet gehoord. 
Parkeercontroleurs hebben een niet te benijden taak om de rust in de stad te bewaren. 
 
De participatie wordt door de wethouder bij hoog en laag verdedigd als grondig, maar oogt 
volkomen mislukt. Ondanks toezeggingen gedaan op 27 mei is er eerder sprake van een 
steeds groter wordende kloof tussen college en inwoners/ondernemers dan dat er 
toenadering is. Zeker gezien de rechtszaken die geweest zijn en aangekondigd worden. Dit 
staat haaks op hoe wij willen dat het college optrekt met inwoners/ondernemers.  
 
Verzoek tot houden van interpellatie 
De raad als volksvertegenwoordiging heeft geen zicht meer op de consequenties van de 
uitvoering van het beleid. De raad acht het van groot belang dat de rust in de stad voor 
ondernemers, bewoners en gasten weer terug komt. En dat er niet meer economische 
schade berokkend wordt dan tot nu toe is veroorzaakt voor de ondernemers. Daarom 
dienen wij bij dezen een verzoek in tot het houden van een interpellatie zoals bedoeld in art. 
41 van het Reglement van Orde. Deze interpellatie kan plaatvinden tijdens de 
raadsvergadering van 23 september a.s. 
 
Vragen aan het college zijn: 

1. Heeft de wethouder met het opstellen van het parkeerbeleid wel voldoende inzicht 
en feeling gehouden met alle bewoners en ondernemers van de binnenstad en hoe 
was dat georganiseerd? 

2. Waarom heeft het college niets geleerd van de slecht georganiseerde participatie bij 
de Oostdam? 
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3. Heeft het meldpunt gefunctioneerd? Zo ja, hoe en wat heeft het opgeleverd aan 
positieve resultaten voor de inwoners/ondernemers? Zo nee, waarom niet? 

4. Welke knelpunten en problemen staan volgens het college nog open? En welke 
acties worden hierop ondernomen? 

5. Op welke punten van het beleid zijn tot nu toe concrete wijzigingen toegepast (het 
gaat om het beleid en niet om de bordjes en aanwijzingen)? 

6. Heeft het college wel voldoende ingeschat dat dit gewijzigde beleid, na de 
coronacrisis, onze ondernemers opnieuw zou raken? 

7. Hoe kan het dat gemeente Woerden onvoorbereid voor de rechter stond in de week 
van 16 augustus? Zo waren de door de rechter gevraagde stukken niet voor handen. 

8. Op welke wijze gaan alle ingediende bezwaren afgehandeld worden? 
9. Hoe denkt het college het vertrouwen te herstellen? 

 
Feitenrelaas 
De interpellant verzoekt het college hierbij ook om voorafgaand aan het debat, uiterlijk op 
dinsdag 17 september 2021, een feitenrelaas ter beschikking te stellen aan de raad. Hierin 
dient in elk geval te worden ingegaan op de voorbereiding van de besluitvorming, de rol van 
het college/de wethouder hierbij en op welke wijze er invulling is gegeven aan de 
participatie van belanghebbenden, zoals binnenstadondernemers en bewoners. Zo ook een 
toelichting over de resultaten van het meldpunt en hoe de rechtszaak in de week van 16 
augustus was voorbereid. 
 
Hendrie van Assem,  
Fractievoorzitter Inwonersbelangen 
 
 


