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Motie vreemd – Parkeerbeleid: Ga terug naar start en pak een kanskaart 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, gehoord de 

beraadslaging bij het interpellatiedebat parkeerbeleid, 

 

overwegende dat: 

1. er sinds 3 mei 2021 in de binnenstad van Woerden een nieuw parkeerbeleid geldt; 

2. de gemeenteraad van Woerden in meerderheid heeft ingestemd met dit nieuwe beleid; 

3. het voorafgaande participatieproces met belanghebbenden onder lastige omstandigheden 

en onder strenge coronamaatregelen gevoerd moest worden; 

4. er vanuit bewoners, ondernemers en bezoekers veel bezwaar en kritiek is op het nieuwe 

parkeerbeleid in de binnenstad van Woerden, 

 

constaterende dat: 

1. er veel onduidelijkheid over het nieuwe parkeerbeleid bestaat; 

2. er sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid al een aantal aanpassingen aan het 

beleid is gedaan; 

3. er in de binnenstad veel verschillende parkeerzones zijn met veel verschillende regimes; 

4. het erg moeilijk is om die verschillende regimes aan te geven en te verduidelijken; 

5. de juiste oplossing nog niet gevonden is; 

6. er onder velen de grote wens bestaat om weer rust te creëren in het parkeerbeleid, 

 

verzoekt het college: 

1. een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen dat erop gericht is het parkeerbeleid in de 

binnenstad van Woerden zo spoedig mogelijk terug te brengen naar zoals het was voor 3 mei 

2021; 

2. een nieuwe start te maken met een visie op het parkeerbeleid in de binnenstad van 

Woerden; 

3. bij die nieuwe start gebruik te maken van de kans om een participatieproces te starten 

waarbij alle betrokkenen (bewoners, bezoekers en ondernemers) goed vertegenwoordigd 

zijn, waarbij er vanuit iedere straat in de binnenstad van Woerden minstens twee mensen 

deelnemen aan het participatieproces; 

4. de uitkomsten en aanbevelingen vanuit dat participatieproces voor te leggen aan de 

gemeenteraad, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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