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Amendement - De proef met betrekking tot het eerste uur gratis parkeren in de garages Defensie-
eiland en Castellum vooralsnog niet stop te zetten 

 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 september 2022, besluit het ontwerp-
raadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages Defensie-eiland 
en Castellum’ als volgt te vervangen: 
 

1. De proef “Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages” en daarmee ook het eerste uur gratis 
parkeren in de parkeergarages te beëindigen per eerste dag van de eerstvolgende maand nadat 
het besluit van de raad is genomen. 

2. Het college opdracht te geven om in gesprek met Stadshart te gaan over een mogelijke andere 
invulling van de promotie van de binnenstad  

 
1. De proef ‘Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages’ te verlengen tot er overleg heeft 

plaatsgevonden met ondernemers en het Stadshart over een andere invulling van promotie van 
de binnenstad. Daarbij kan ook besproken worden of winkeliers bereid zijn een bijdrage te 
leveren in de financiële lasten van het eventueel voortzetten van het eerste uur gratis parkeren.  

2. Het college opdracht te geven nogmaals een raadsvoorstel over het afronden van de 
proefperiode aan de raad voor te leggen en daarbij, naast de uitkomsten van het in eerste 
beslispunt genoemde overleg, ook de evaluatie van het parkeerbeleid te betrekken.  

 
Toelichting 
Het college wil eerst de proef stopzetten en pas daarna met het Stadshart en andere ondernemers in 
gesprek gaan over een mogelijk andere invulling van de promotie van de binnenstad. Er heeft echter nog 
geen evaluatie van het omstreden parkeerbeleid plaatsgevonden en winkeliers in de binnenstad hebben 
nog steeds veel last van de crises van de huidige en afgelopen jaren en van de coronamaatregelen. Ook 
bewoners zijn niet tevreden over hoe het parkeerbeleid nu is. Het bestuursakkoord kan en mag niet het 
enige uitgangspunt zijn.  

 
De behoefte aan een aantrekkelijke binnenstad kan onder meer gevoed worden door auto's een uur 
gratis in de twee parkeergarages te laten parkeren. Dit is door de ondernemers in een brief onderstreept 
en bevestigd. Er dient een democratisch besluitvormingsproces plaats te vinden door eerst met 
betrokken partijen in voldoende mate te overleggen. Pas dan kan een (definitief) besluit worden 
genomen.  
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