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Motie vreemd - Proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,  
 
constaterende dat: 
1. de gemeenteraad van Woerden op 12 februari 2021 het raadsvoorstel Parkeerbeleid heeft 

vastgesteld; 
2. de intentie 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 en parkeren in de garage wordt aangemoedigd; 

3. de huidige realiteit is dat er commotie is in de binnenstad onder bezoekers, winkeliers en 
bewoners over de nieuwe regels en dat dit heeft geleid tot het beeld dat het bezoek aan het 
stadshart met de auto duur is, wat negatieve uitstraling heeft op de gastvrijheid van onze 
binnenstad, 

 
overwegende dat: 
1. het parkeerbeleid kan worden aangepast op de belangrijkste knelpunten; 
2. het belangrijk is dat iedereen weet dat onze binnenstad uitstekend is te bezoeken met zowel 

auto als fiets; 
3. hiervoor reeds gewerkt wordt aan een campagne in overleg met ondernemers, maar het 

belangrijk is dat de gemeente hierbij via het parkeerbeleid ook een signaal afgeeft; 
4. met het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage bezoekers verleid kunnen worden om 

hier te parkeren en langer te blijven in het stadscentrum, 
 
verzoekt het college: 
1. in de maanden november en december 2021 en minimaal tot eind januari een proef te doen 

waarbij het eerste uur parkeren in de parkeergarage gratis is op alle dagen. De raad voert tijdens 
de begrotingsraad over de dekking een debat.; 

2. dit samen met ondernemers groots aan te kondigen via een communicatiecampagne; 
3. de effecten hiervan op parkeergaragegebruik, bezoek aan de binnenstad en de inkomsten van de 

gemeente te monitoren en de gemeenteraad hierover te informeren via een 
raadsinformatiebrief; 

 
Toelichting 
Wij verwachten dat de proef met het eerste uur gratis parkeren ten minste kostenneutraal qua 
parkeeropbrengsten kan worden uitgevoerd en we verwachten dat, doordat er meer mensen gebruik 
gaan maken van de garages, er zelfs een grotere opbrengst van parkeergelden zal zijn. Indien dit na 
afloop van de proef inderdaad zo blijkt te zijn, dan zouden wij graag zien dat het college de raad zal 
voorstellen de proef om te zetten in beleid. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
CDA, Job van Meijeren 
ChristenUnie/SGP, Daphne van der 
Wind 
WeDo politiek, Wilma de Mooij 
 

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 


