
 

  
 

Amendement vermindering betaald avondparkeren 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Parkeerbeleid 
gemeente Woerden 2013, inclusief parkeerverordening 2013 en verordening 
parkeerbelastingen 2013. 
 
Het eerste beslispunt wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
 
1. het parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 vast te stellen, met in achtneming van 
onderstaande aanpassingen daarin en in te stemmen met de implementatie daarvan per 1 
april 2013: 
 
I. 
In de notitie Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013, paragraaf 4, beleidsdoelstelling 3 op 
pagina 9 wordt de alinea "Verlengen tijdvak betaald parkeren op straat” gewijzigd in: 
 
“Beperkt verlengen tijdvak betaald parkeren op straat” 
Door het tijdvak betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond te verlengen, zullen extra 
inkomsten worden gegenereerd. Op deze twee dagen zal verlenging van het tijdvak betaald 
parkeren het meeste effect hebben voor het kostendekkend maken van de 
parkeerexploitatie. Het tijdvak waarin op maandag tot en met donderdag tegen betaling kan 
worden geparkeerd, wordt niet gewijzigd.   
 
II. 
In de notitie Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013, paragraaf 4, beleidsdoelstelling 3 op 
pagina 10 wordt in de tabel straatparkeren de tweede volzin Verlengen betaald parkeren op 
straat, maandag tot en met zaterdag tot 24.00u gewijzigd in: 
 
“Verlengen betaald parkeren op straat, vrijdag en zaterdag tot 24.00u”; 
 
 
Toelichting 
In het parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 wordt voorgesteld betaald parkeren in te 
voeren in de binnenstad op de dagen maandag tot en met zaterdag tot 24.00 uur. Dit ter 
ondersteuning van de beleidsdoelstellingen die het college voorstaat, met name die van het 
kostendekkend maken van de parkeerexploitatie. Indieners zijn zeker niet tegen deze 
beleidsdoelstellingen, maar zijn wel van mening dat uitbreiding van betaald avondparkeren 
op de maandag tot en met donderdag geen effectieve bijdrage levert aan het kostendekkend 
maken van de parkeerexploitatie. Op die dagen is overigens in de bestaande situatie al 
sprake is van voldoende parkeergemak en van nauwelijks tot geen parkeeroverlast.  
Dit amendement beoogt het betaald avondparkeren van maandag tot en met donderdag, te 
schrappen. 
 



Van maandag tot en met donderdag is er op dit moment ‘s avonds volop parkeerruimte voor 
bezoekers van de binnenstad van Woerden. Het invoeren van betaald parkeren op die 
dagen van 18 - 24 uur is een kostbare en onnodige maatregel, die zeer negatief zal 
uitwerken op de exploitatie van horeca-etablissementen. Ook de activiteiten van vele 
verenigingen die gebruik maken van ruimtes en zalen in de binnenstad zullen hieronder te 
lijden hebben (zie lijst hieronder). Voor veel bezoekers van de binnenstad zal het betaald 
parkeren in de avonduren aanleiding zijn om niet meer naar de binnenstad te komen en 
daarbij komt dat voor veel ouderen de gang naar de parkeergarage lichamelijk te belastend 
is en door sommigen tevens als onveilig wordt ervaren. Daarnaast geldt dat de vitaliteit van 
de binnenstad, welke reeds onder druk staat, nog verder zal verslechteren en de binnenstad 
zal van maandag tot en met donderdag veranderen in een spookstad. 
 
Het college rekent voor dat de baten voor het avondparkeren zoals voorgesteld € 75.000,- 
zijn. Dit is gebaseerd op aannames, die verder niet worden geduid of toegelicht. Indieners 
stellen dat het overgrote deel van die € 75.000,- zal worden gerealiseerd door 
avondparkeren op de vrijdagen en zaterdagen. De marginale bijdrage die avondparkeren op 
de dagen maandag tot en met donderdag zal hebben, zijn minimaal voor het kostendekkend 
maken van de parkeerexploitatie en zullen teniet worden gedaan door de kosten die moeten 
worden gemaakt om deze maatregel te handhaven. Wat dat betreft behoeft de 
parkeerbegroting zoals het college die thans voorstelt, nauwelijks tot geen aanpassing.  
 
Het college wordt opgedragen bovengenoemde in het nog te nemen Aanwijsbesluit betaald 
parkeren vast te leggen. 
 
J. van der Does, Lijst Van der Does 
K. Droogers, CDA 
G. Olthof, Inwonersbelangen 
 
 
Lijst bezwaarmakers: 
 

• Stichting Katholiek Belang Woerden 
• Restaurant Dimitra in de Achterstraat 
• Bridge Club Woerden 
• Restaurant De Dukdalf 
• Zalencentrum Concordia 
• Café Walzicht 
• Muziek- en theatercentrum Het Klooster 
• Winkelbedrijf Albert Heijn 
• Stichting exploitatie Het Kasteel 
• Dies Groot fotowinkel aan de Nieuwstraat 
• De Ned. Hervormde kerk aan het plein 


