
 
 
Amendement ‘Vitale binnenstad ook in avonduren’ 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021, 
gehoord de beraadslaging, 

besluit: 

Het eerste dictum van de gevraagde beslissing als volgt te wijzigen: 

De Kadernota Parkeerbeleid Woerden vast te stellen, met dien verstande dat het 
parkeerregime in de parkeergarages Castellum en Defensie-eiland (pagina 8) wordt 
gewijzigd in: 

 

Parkeergarage Castellum 

Maandag t/m zaterdag 

08.00 uur -18.30 uur E 0.20 per 6 minuten 

18.30-24 uur gratis 

00.00- 08.00 uur E 0.10 per 6 minuten 

Zon- en feestdagen 

08.00-08.00 uur gratis 

Parkeergarage Defensie eiland 

Maandag t/m zaterdag 

08.00 uur-18.30 uur E 0.20 per 6 minuten 

18.30-24.00 uur gratis 

00.00 uur-08.00 uur E 0.10 per 6 min. 

18.30 uur-24 uur gratis 

Zon- en feestdagen 

08.00 uur-08.00 uur gratis 

Toelichting; 

Het amendement beoogt dus het betaald parkeren in de avonduren voor beide garages van 
maandag t/m donderdag te laten vervallen en dus alle avonden vrij te stellen van betaald 
parkeren inclusief de zondag de gehele dag. 

Een eenduidig parkeerbeleid in de avonduren draagt bij aan duidelijkheid bij de bezoekers 
van onze binnenstad. Voorts zijn in onze binnenstad steeds meer horecabedrijven gevestigd 
met veel bezoekers in de avond. Ook zijn bij kerken vergaderzalen aanwezig die in de 
avonden veel gasten trekken. Een grote vergaderzaal is ook aanwezig naast restaurant Plein 
7 aan het Kerkplein. Al deze gelegenheden zijn gebaat bij een ruimhartig en gastvrij 



 
 
parkeerbeleid in de avonduren. Zeker de horeca zal bijzonder gebaat zijn bij dit voorgestelde 
parkeerbeleid en niet te vergeten de winkels die in de avond geopend zijn. 

Kortom, na de coronacrisis zal het een grote inspanning worden voor alle neringdoenden in 
de binnenstad om weer een gezond en bloeiend bedrijf met toekomstperspectief op te 
bouwen. Ook geldt voor vele soorten winkels dat het online winkelen blijvend een groter 
marktaandeel zal opeisen. 

Voorts merken wij op dat het voor de bewoners van de kern Woerden eenvoudiger is om met 
de fiets naar het centrum te komen dan voor inwoners uit de kernen Zegveld, Kamerik en 
Harmelen. Inwoners uit onze kernen zijn in de avonduren dus aangewezen op betaald 
parkeren. 

Ook mag niet onvermeld blijven dat het een economische wetmatigheid is dat beprijzen van 
diensten en artikelen gehanteerd wordt om schaarste te reguleren. Dit is in de avonduren in 
onze binnenstad niet het geval. Het beprijzen van diensten is dus minder relevant, tenzij het 
bedoeld is om de gemeentekas te voeden.  Dat kan de belangrijkste reden niet zijn. 

N.B. in dit amendement is bij de uren betaald parkeren de mogelijke verruiming van gratis 
parkeren in de garages tot 10.00 uur niet meegenomen. 

Kortom, LijstvanderDoes is voor een bruisende binnenstad ook in de avonduren. 

Jaap van der Does, LijstvanderDoes  


