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Nog te beantwoorden vragen n.a.v. technisch overleg met de gemeenteraad op 14 september 2021:  

1. De ontvangen bezwaren, zijn dat individuele zaken of door meerdere ondertekend? 
Antwoord: 
De meeste binnengekomen bezwaren zijn individuele zaken. Er zijn twee bezwaarschriLen binnengekomen die 
ondertekend zijn door een aantal bewoners van een bepaalde straat. Daarbij moet worden aangegeven dat de 
bezwaarprocedure wordt voorbereid door de bezwaarschriLcommissie, zij hebben de exacte aantallen en reacFes 
bestudeerd. De afdeling heeL ten aanzien van het verweer deze bezwaarschriLen ook bekeken. 

2. Wordt bij de evalua<e gevraagd naar punten van verbetering bij de inwoners van de binnenstad? 
Antwoord: 
Het evaluaFetraject moet nog worden opgestart en zal gezien de beleidswijzigingen hoogstwaarschijnlijk in q2 van 
2022 plaatsvinden. Het overzicht met binnengekomen reacFes en bezwaren zal hier onderdeel van zijn. Voordat 
dit proces wordt opgestart, wordt de raad hierover geïnformeerd via een RIB. In de tussenFjd worden vanuit 
de meldingen nu al een aantal wijzigingen opgepakt. 

3. De werkgroep heeA kaders uitgewerkt uit de parkeervisie. Is hen ook gevraagd of zij het eens waren met de 
uitgangspunten?  
Antwoord: 
In de gemeenteraadsvergadering ten aanzien van het vaststellen van het traject naar het parkeerbeleid is door de 
gemeenteraad aangegeven dat er in het parFcipaFetraject niet gewerkt moest worden met kaders, maar met 
uitgangspunten. Dit is dan ook overgenomen in het traject. Hiertoe is er een uitsplitsing gemaakt in de uiteindelijke 
kadernota, waar er uitgangspunten zijn gegeven waar geen consensus over bestond in de werkgroep, waar een 
ander advies werd meegegeven door de werkgroep, en waar consensus over bestond onder de werkgroep. 

4. Er is een amendement aangenomen om een meldpunt in te stellen voor vragen van bewoners en 
belanghebbenden? In hoeverre is dit doorgevoerd? 
Antwoord: 
Dit meldpunt is er en blijL bestaan. Het meldpunt kan bereikt worden door een bericht te sturen naar 
parkeerbeleid@woerden.nl. Echter zijn vragen en reacFes via verschillende kanalen binnengekomen. Zo heeL men 
gemeentehuis@woerden.nl ook geraadpleegd, en is er gebeld met de telefooncentrale (deze zijn door het 
projecXeam opgepakt en via parkeerbeleid@woerden.nl beantwoord). Het vergt Fjd, maar er wordt een overzicht 
opgesteld van de reacFes en vragen. Dit volgt zodra het gereed is. 

5. Is het mogelijk om data op te vragen van de verblijAijd van bezoekers aan de binnenstad? 
Antwoord: 
Op dit moment is deze data nog niet accuraat aanwezig. Er volgt een parkeerdrukonderzoek, waarbij ook gelijk 
gekeken wordt naar de herkomst van de bezoekers. De verwachFng is dat de uitkomsten hiervan begin november 
beschikbaar zijn. 

6. Zijn de gedane acFes ook conform de verwachFngen? 
Antwoord: 
De vraag is gesteld of de acFes die zijn uitgevoerd conform de verwachFngen zijn vervuld. De vraag die hierbij 
opkomt is wat exact de verwachFngen zijn? Uiteraard is de insteek om met het beleid een mooier en meer lee\aar 
centrum neer te zeXen, dit wordt immers zoals door u, gemeenteraad vastgesteld, bereikt door een autoluw 
centrum. Waar mogelijk zijn er processen in gang gezet die onontkoombare problemen zouden moeten oplossen 
(stop en go etc.). Het echte effect en de uitwerkingen kan pas goed beoordeeld worden ten Fjde van de 
evaluaFe. Zoals aangegeven door de Raad wordt waar mogelijk maatwerk toegepast.  
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7. Kunnen we ook zien met welke punten niets is gedaan? Waarom worden bepaalde dingen wel aangepast en 
andere niet? 
Antwoord: 
Projectleider belooL hiertoe een overzicht aan te leveren. Zie ook antwoord 4 meldpunt. 

8. Blijven er voldoende parkeerplekken voor busjes en rolstoelbussen? 
Antwoord: 
Ten aanzien van de invalideparkeerplaatsen is afgesproken dat dit er in ieder geval niet minder worden dan in de 
uitgangssituaFe. Afdeling verkeer geeL aan dat de aanwezige plekken in de binnenstad in ieder geval ruim genoeg 
zijn voor de busjes zoals bedoelt in de vraag van de gemeenteraad.  

9. Meerdere inwoners hebben via mail een vraag of melding ingediend. Wanneer krijgen zij hierop reac<e? 
Antwoord: 
Uiteraard kan er eens een reacFe/vraag gemist zijn. Alle mails in de inbox van parkeerbeleid@woerden.nl zijn in 
ieder geval beantwoordt. De projectleider heeL een oproep gedaan nogmaals een mail te sturen met in het 
onderwerp dat dit een tweede keer is dat zij een vraag stellen, zodat dit snel worden opgepakt.  
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