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Motie vreemd - Aanpassingen parkeerbeleid Woerden 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,  
 
constaterende dat: 
1. de gemeenteraad van Woerden op 12 maart 2020 het raadsvoorstel kaders en participatieproces 

parkeerbeleid heeft vastgesteld, in lijn met de eerder opgestelde Verkeersvisie Woerden 2030; 
2. de gemeenteraad van Woerden op 12 februari 2021 het raadsvoorstel Parkeerbeleid heeft 

vastgesteld; 
3. de gemeenteraad op 27 mei 2021 een interpellatiedebat heeft gevoerd over de introductie van 

het parkeerbeleid waarbij het college heeft toegezegd in oktober de raad te zullen informeren 
over aanpassingen in het parkeerbeleid en knelpunten waar het college tegenaan is gelopen; 

4. het doel van het nieuwe parkeerbeleid is om te komen tot een betere verdeling van 
parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad, waarbij 
zoekverkeer wordt tegengegaan, parkeren in de garage wordt aangemoedigd en het kerngebied 
binnen de centrumring autoluw wordt, 

 
overwegende dat: 
1. na de introductie van het parkeerbeleid een aantal knelpunten in het beleid naar voren is 

gekomen die vragen om bijstelling van beleid. Deze knelpunten zijn ook beeldbepalend 
geworden in de publieke opinie over het parkeerbeleid als geheel;  

2. inwoners uit het centrum de gemeenteraad benaderen (persoonlijk, telefonisch en per e-mail) 
met de knelpunten in het beleid die zij ervaren, deze ook voor het voetlicht hebben gebracht op 
de inspreekavond op 30 september en zij ook eerder bezwaarschriften hebben ingediend over 
het beleid; 

3. het college, in overleg met de klankbordgroep Parkeren en het Stadshart Woerden, verschillende 
knelpunten heeft geïnventariseerd en aanpassingen van het beleid op korte termijn in 
voorbereiding heeft; 

4. het doel van het nieuwe parkeerbeleid (betere verdeling van bewoners, bezoekers en 
ondernemers over de beschikbare plaatsen om parkeeroverlast en zoekverkeer tegen te gaan) 
overeind staat en draagvlak geniet, 

 
verzoekt het college: 
1. bij de aanpassingen van het parkeerbeleid, volgend uit de evaluatie in oktober de volgende 

oplossingsrichtingen te betrekken: 
a. Het vereenvoudigen van het onderscheid tussen ‘bewonersgebied’ en ‘bezoekersgebied’ 

in de verdeling van de zones en de bebording op straat; 
b. Het heroverwegen van (delen van) de centrumring als ‘bewonersgebied’;  
c. Alternatieven voor het gebruik van dagkaarten van 20 euro in bewonersgebied 

uitwerken en voorleggen in een voorstel aan de raad, om zo op een alternatieve manier 
parkeren in bewonersgebied te ontmoedigen; 

d. In gesprek te gaan met het Stadshart (en zijn ondernemers) over de duur van parkeren 
op straat in de Nieuwsstraat, Rijnstraat en Wagenstraat (zone B); 

e. In het gesprek in beeld brengen van de mogelijkheden om pijnpunten van inwoners in 
zone A en B weg te nemen en hierover opties voor te leggen aan de raad, inzake: 

i. Het parkeren op eigen terrein (waarbij plaatsen niet in een bestemmingsplan 
zijn opgenomen), hiervoor zou geen eerste vergunning nodig moeten zijn; 

ii. De kosten van een tweede bewonersvergunning in de garage, er wordt een 
onevenredig verschil ervaren met inwoners uit andere zones; 

iii. Het uitsterfbeleid en de termijn waarmee dit wordt ingezet; 
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iv. De parkeerdruk die bewoners in zone A en B ervaren op straat, ook door 
bezoekers (zeker na half 7) en de onmogelijkheid voor hen om met 
vergunning gebruik te maken van lege plekken in zone D.  

2. Tot de genoemde oplossingen te besluiten binnen collegebevoegdheid en waar het gaat om 
beleidswijzigingen de keuzes voor te leggen aan de raad op de kortst mogelijke termijn, zodat 
invoering (zoveel mogelijk) dit jaar kan plaatsvinden; 

3. Bij deze aanpassingen in overleg met het Stadshart een uitvoeringsstrategie en bijbehorende 
communicatie naar inwoners, bezoekers en ondernemers uit te werken en vorm te geven.  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
CDA, Job van Meijeren  
STERK Woerden, Wout den Boer 
D66, Saskia van Altena 
Progressief Woerden, Marguerite Boersma 
ChristenUnie/SGP Woerden, Daphne van de Wind 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 
zijn 

openbare vergadering, gehouden op 14 oktober 2021, 

 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


