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Motie - Flexibel en simpel parkeren voor alle binnenstadbewoners 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, gehoord de 
beraadslaging tijdens het interpellatiedebat omtrent het parkeerbeleid, 
 
constaterende dat: 

1. binnenstadbewoners met hun vergunning alleen in hun eigen zone mogen parkeren; 
2. parkeren op de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen voor bewoners 

overdag niet is toegestaan, 
 
overwegende dat: 

1. de belangen van bewoners en ondernemers uit zones A, B, C en D even zwaar wegen en 
eventuele pijn evenredig moet worden verdeeld; 

2. de verdeling van doelgroepen in het nieuwe parkeerbeleid op papier mooi lijkt, maar in de 
praktijk leidt tot een hoge parkeerdruk, met name door het lage aantal overgebleven 
bewonersplekken in zone B; 

3. lege plekken, naast afname van drukte, ook verklaard kunnen worden door het feit dat 
bewoners uit zone B niet overal mogen parkeren en zij hun auto daarom verder weg zetten, 
waardoor meer zoekverkeer ontstaat; 

4. de druk op zone B kan worden verlaagd door in te zetten op betere organische spreiding over 
zone B, zone D en de parkeergarages; 

5. de positieve effecten op de drukte in zone D en de Wagenstraat daarbij niet onevenredig 
teniet gedaan mogen worden; 

6. het onderscheid in verschillende zones bedoeld is om te voorkomen dat bezoekers van de 
stad in woonstraten parkeren, niet om twee categorieën bewoners te creëren, 

 
verzoekt het college: 

1. een raadsvoorstel voor te bereiden voor een flexibele en eenvoudige regeling voor het 
parkeren door binnenstadbewoners, waarbij: 

a. de verschillende zones ten aanzien van bewoners worden behandeld als één zone, 
zodat een bewonersvergunning zoveel mogelijk in elke zone geldig is; 

b. bewonersparkeren op de Wagenstraat weer volledig of deels wordt toegestaan, 
bijvoorbeeld met een aangewezen strook voor vergunninghouders; 

c. voor de bezoekersregeling dezelfde zones worden gehanteerd als voor de 
betreffende bewoners; 

d. het aanvragen van een eerste of tweede vergunning in de parkeergarage wordt 
gefaciliteerd en/of gestimuleerd; 

e. parkeren in woonstraten voor winkelend publiek nog steeds wordt ontmoedigd met 
een hoger uurtarief; 

2. hierbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor de belangen van bewoners uit zone D en 
binnenstadondernemers; 

3. de raad een alternatief voorstel voor te leggen als uit een deugdelijk participatieproces met 
alle betrokkenen een breed gedragen andere wens volgt, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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