
Portefeuillehouder : Wethouder Arjan Noorthoek 

Naam   : Tjibbe Dijk 

Telefoon  : 0650295962 

E-mail   : dijk.t@woerden.nl 

Onderwerp  : Parkeerbeleid memo 20211013 

Datum   : 13 oktober 2021 

Update 

Het aantal bewoners en bezoekers van de binnenstad neemt verder toe. Dat betekent meer auto’s en 
het bijbehorende, toenemende ruimtebeslag. Deze groei was niet meer op te vangen met het oude 
parkeerbeleid. De gemeenteraad heeN dat ingezien en met verschillende besluiten en noPPes in 
2019, 2020 en begin 2021 een nieuwe richPng vastgesteld. Een autoluw centrum, binnen de 
centrumring, om zo de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers en 
bewoners. Aantrekkelijker, doordat de stad bereikbaar blijN voor bezoekers, het leeQlimaat van de 
bewoners verbetert en straten en pleinen voor andere funcPes ingericht kunnen worden. 

Inmiddels is het parkeerbeleid een paar maanden geleden in werking getreden. De eerste resultaten 
wijzen erop dat het ingezeSe beleid invulling geeN aan de uitgangspunten en de doelstelling. Er 
staan minder auto’s in de woonstraten, het gebruik van de parkeergarage is toegenomen en in de het 
gebied binnen de ring is het aantal vergunningen met 40% afgenomen. TegelijkerPjd is het aantal 
bewonersabonnementen voor de garage toegenomen. Het aantal bezoekers van het centrum sPjgt 
licht. 

Punten die aandacht vragen 

Er zijn wel een aantal punten die aandacht vragen. In zone B is een groep bewoners het niet eens 
met de gevolgen die het nieuwe parkeerbeleid voor hen heeN. Daarnaast maken de ondernemers 
zich zorgen over de beeldvorming rond het dagtarief in zone C en D. 

In het beleid is ervan uitgegaan dat de bewoners uit zone A en B hun auto gaan parkeren in de 
parkeergarage Castellum. Om dat te bereiken is in samenspraak met de werkgroep een 
uitsterfregeling voor vergunningen in het leven geroepen. TegelijkerPjd is het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen voor bewoners van zone B (ook na toevoeging van D5) verminderd. Hierdoor is er 
een tekort ontstaan aan parkeerplaatsen op straat voor vergunninghouders in zone B. Daarmee is de 
kans op het vinden van een parkeerplaats in zone B op momenten kleiner dan gewenst. 

Deze situaPe van krapte leidt echter niet tot de beoogde versnelde overstap naar de garage. In plaats 
daarvan zien we toenemende ontevredenheid bij bewoners in zone B. De bewoners van zone A 
mogen ook in zone B1 parkeren. Uit onderzoek blijkt dat daar voldoende ruimte beschikbaar is. 

Een groep bewoners van de zone A en B vindt het uitster[eleid oneerlijk en wil dit aangepast zien. 
Een mogelijkheid die ze aandragen is de straatvergunning alleen te laten vervallen bij het opzeggen 
door de bewoner of bij verhuizing. Een ander deel is sowieso tegen het vervallen van de 
straatvergunning. 

De dagkaart in zone D heeN gezorgd voor rusPgere straten en is daarmee succesvol. Minder dubbel 
geparkeerde auto’s en minder zoekverkeer. Het aantal dagkaarten dat wordt verkocht is minimaal. 
Hiermee zijn de parkeerplaatsen in deze zone weer primair beschikbaar voor de beoogde doelgroep 
(bewoners en hun bezoekers). Er zijn de nodige vergunningen aangevraagd sinds de invoering van 



het beleid. Het aantal verstrekte vergunningen ligt in zone D op het maximale niveau. Er worden dan 
ook geen nieuwe tweede vergunningen verstrekt. Wel is er zorg over het negaPeve beeld dat in de 
buitenwereld is ontstaan over de dagkaart van €20,- en de invloed daarvan op het imago van de 
binnenstad. 

Voorstellen 

Op basis van de bovenstaande punten en de uitkomst van het debat zullen voorstellen worden 
uitgewerkt. 

Aanpassingen kleinere wensen en knelpunten 

Er zijn een aantal kleinere wensen en knelpunten die om een oplossing vragen. Hiervoor wordt 
beleid uitgewerkt. Hieronder een opsomming: 

1. Parkeerduur in zone B van twee naar drie uur 

2. Stop&Go 

3. Laden en lossen voor het Klooster 

4. Trouw en rouw voor Opstandingskerk 

5. Werkparkeervergunning 

6. Aanpassen tekst op kaart bij Rijnstraat 

7. PromoPecampagne in samenwerking met Stadshart 

8. Oplossing voor bewoners met een auto hoger dan 2 meter. Deze past niet in de garage. 

Met deze aanpassingen komen we tegemoet aan de knelpunten die zijn benoemd en blijven we 
binnen de kaders van het parkeerbeleid. 

Hoe is gecommuniceerd over het meldpunt parkeerbeleid? 

In de moPe Naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in prak0jk heeN uw raad gevraagd om een 
meldpunt waar inwoners en ondernemers verbeterpunten, kinderziektes en onlogische situaPes in 
het nieuwe parkeerbeleid kunnen aandragen en hierover met inwoners te communiceren.  

Naar aanleiding hiervan is het e-mailadres parkeerbeleid@woerden.nl bij de belangrijkste doelgroep 
(direct betrokken bewoners en ondernemers) onder de aandacht gebracht. In de persoonlijke 
communicaPe die zij vanaf dat moment ontvangen hebben, is gecommuniceerd dat zij met vragen of 
opmerkingen over het beleid via dit e-mailadres of telefonisch met de gemeente contact op konden 
nemen. Daarnaast is deze informaPe naar een bredere doelgroep verspreid via de website van de 
gemeente op de pagina over het nieuwe beleid en via de informaPepagina in de Woerdense Courant.  

In totaal zijn zo’n 1000 mails binnengekomen. Deze kwamen van iets meer dan 200 verschillende 
personen. De meeste meldingen kwamen in juni. Daarna is het aantal scherp afgenomen. In 
september kwamen gemiddeld nog zo’n 3 meldingen per week binnen. Daarvan is 30% als klacht aan 
te merken. De voorgestelde wijzigingen zijn ook gebaseerd op de inhoud van deze meldingen.
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