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Motie – Naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, gehoord de beraadslaging tijdens 
het interpellatiedebat over het gewijzigde parkeerbeleid, 
 
constaterende dat: 

1. met de invoering van het gewijzigde parkeerbeleid in de binnenstad nieuwe parkeerzones zijn 
ontstaan, waardoor op de centrumring en in de woonstraten daarbuiten alleen nog kan worden 
geparkeerd tegen een dagtarief van 20 euro; 

2. het college de invoering van het dagtarief op de Leidsestraatweg inmiddels heeft teruggedraaid; 
3. in juli de nieuwe vergunningsvoorwaarden voor bewoners van de binnenstad gaan gelden, 

 
overwegende dat: 

1. de invoering van een dagtarief ook op andere plekken dan de Leidsestraatweg niet per se voor 
de hand liggend is, zoals de gehele centrumring (met uitzondering van de Torenwal en Hoge 
Wal), de Haven en de Emmakade; 

2. het parkeerbeleid mogelijk kan worden verbeterd door op sommige plekken opnieuw het 
uurtarief in te voeren en door flexibeler om te gaan met bewoners met een vergunning voor 
zone B die in zone D willen parkeren; 

3. er mogelijk nog meer ‘kinderziektes’ in het nieuwe parkeerbeleid zitten die eerder over het 
hoofd zijn gezien; 

4. deze verbeterpunten niet alleen door de gemeente zelf kunnen worden bedacht, maar bij uitstek 
bekend zijn bij bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad; 

5. in verband met het woongenot van binnenstadbewoners en de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad voor ondernemers en bezoekers niet kan worden gewacht op de evaluatie van het 
parkeerbeleid, 

 
verzoekt het college: 

1. te onderzoeken welke wijzigingen in het parkeerbeleid en de implementatie daarvan moeten 
worden aangebracht; 

2. bij binnenstadondernemers en -bewoners actief op te halen hoe de implementatie van het 
nieuwe parkeerbeleid kan worden verbeterd; 

3. een meldpunt te creëren waar inwoners en ondernemers verbeterpunten, kinderziektes en 
onlogische situaties in het nieuwe parkeerbeleid kunnen aandragen; 

4. inwoners, ondernemers en bezoekers over deze mogelijkheid te informeren; 
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5. de raad te informeren over de 
uitkomsten en de door het college al 
dan niet voorgestelde aanpassingen 
aan het parkeerbeleid. 
 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 
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