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Aanleiding

Waarom nieuw parkeerbeleid in de Binnenstad?

06-09-2021



Waarom?

▪ Parkeerdruk meer dan 85% 
▪ Ontevredenheid over parkeerbeleid 
▪ Parkeerbeleid niet eenduidig en sluit niet aan op beleidskader binnenstad en verkeersvisie 2030 
▪ Zoekverkeer in de woonstraten 
▪ Steeds meer bezoekers en bewoners 
▪ Verbeteren leefklimaat 
▪ Minder auto’s, meer ruimte voor andere ontwikkelingen 
▪ Gezonder 
▪ Veiliger 

Vestingraad adviseert autovrije binnenstad. In beleidskader binnenstad is dat met alle stakeholders 
vertaald naar autoluwe binnenstad 

College en Raad stemmen unaniem in met beleidskader binnenstad
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 Data | Bezetting vrijdagavond

13-9-2021

Bezetting vrijdag | 19:00 uur



Data| Bezetting parkeergarages

13-9-2021
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Parkeervisie

13-9-2021

▪ De schaarse (parkeer)ruimte zo eerlijk mogelijk verdelen 
▪ Het parkeren voor bezoekers en bewoners waar mogelijk faciliteren 
▪ Een parkeerdruk van hoger dan 85% voorkomen 

▪ Autoluw “kerngebied” 
▪ Het gebruik van de parkeergarages 
▪ Parkeren in de woonstraten 
▪ Mogelijkheid parkeerregulering bij hoge parkeerdruk 
▪ Gemeente als gebiedsregisseur 
▪ Mobiliteitshubs 
▪ Zoeken mogelijkheden parkeervoorziening net 

buiten de binnenstad 

▪ Vastgesteld door de Raad in maart 2020



Participatie, informatie en 
bezwaren

Hoe is het proces verlopen?

06-09-2021



Participatie

▪ Participatietraject 
▪ Bijeenkomsten met Vestingraad 
▪ Uitnodiging voor informatie avond en enquête 
▪ Informatie avond met meer dan 100 deelnemers 
▪ Uitnodiging om mee te doen in participatie, ook via socials (60 aanmeldingen) 
▪ Deelnemers uit alle zone’s en schilwijken plus platform bewoners binnenstad en 

Stadshart 
▪ Werkgroep aan de slag binnen uitgangspunten van de parkeervisie 
▪ Vijf sessies, unanieme besluitvorming op doelgroep parkeren Nieuwstraat na 
▪ Advies werkgroep is overgenomen door College en Raad
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Participatie

▪ Deelnemers werkgroep naar zone
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Zorgvuldig proces

13-9-2021



3. Data| informatieavond enquête

13-9-2021
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over het parkeren in 
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Data | informatieavond enquête

13-9-2021

Waardoor is volgens u de parkeersituatie veranderd?
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Data| informatieavond enquête

13-9-2021

Met welke onderwerpen moet de werkgroep volgens u aan de slag? (1 = geen prioriteit – 10 
= hoge prioriteit) 
1. Fietsparkeren                  (6,9) 
2. Gebruik parkeergarage                 (6,8) 
3. Parkeren op de stoep                 (6,7) 
1. Uitwijkgedrag naar de schilwijken                (6,6) 
4. Handhaving                  (6,5) 
5. Uitgiftebeleid vergunningen  (6,4) 
6. Ontwikkelingen   (6,2) 
7. Bedrijfsbusjes en aanhangers/campers (6,0)



Informatie

▪ Informatietraject 
▪ Langdurig en breed gecommuniceerd 
▪ Verschillende kanalen 
▪ Informatie avonden 
▪ Media aandacht in kranten, internet en radio 
▪ Via belangenbehartigers als Stadshart en Platform Bewoners Binnenstad 
▪ Website Parkeerservice en gemeente Woerden 
▪ Socials 

▪ Marketingcampagne voor bezoekers 

▪ Rond invoering frequenter en duidelijker gekund 
▪ Gesprekken met bewoners en ondernemers van de Binnenstad. 
▪ Meningen lopen ver uiteen 
▪ Er is meervoudige problematiek, waar parkeerbeleid uitlaatklep is
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Informatie

▪
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Kort geding en bezwaren

▪ Kort geding 
▪ Opschorten Parkeerbeleid geeist, vanwege spoedeisend belang 
▪ Uitspraak gaf aan geen spoedeisend belang, eerder ongemak 
▪ Geen onomkeerbare besluiten genomen 
▪ Participatie heeft plaats gevonden 
▪ De mogelijkheid van bezwaar staat nog open 

▪ Bezwaarprocedure 
▪ Ca 40 bezwaren ontvangen 
▪ Begin oktober hoorzitting 
▪ Vragen van bezwaarcommissie ontvangen 

▪ Procedureklacht 
▪ Wob verzoek
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Parkeerbeleid 
huidige situatie
Wat zijn de eerste bevindingen?
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Huidige situatie

▪ Meer mensen parkeren op de juiste plek 
▪ Minder auto’s op straat 
▪ 103 nieuwe abonnementen in de garage 
▪ 138 minder auto’s van bewoners in zone B 
▪ Minder bezoekers en zoekverkeer in zone D 
▪ Gemiddeld worden drie dagkaarten per dag verkocht in zone D (automaat) 
▪ Bezoekersregelingen met 200% gestegen 
▪ Bezetting parkeergarage Castellum loopt op 
▪ Aantal vergunningen in zone D op 82% van het aantal plaatsen 
▪ Zone D1,D3 en D4 zitten tegen maximum aantal vergunningen 

▪ Aantal bekeuring ligt iets lager dan in 2020

06-09-2021



Huidige situatie
▪ Ontwikkelingen in zone A en B

06-09-2021

Zone Vergunning 1 februari 9 september Verschil
A 1e bewoners 32 31 -3,1%

2e bewoners 2 4 100%

Bedrijfsvergunning 5 5 0%

B 1e bewoners 274 157 -42,7%

2e bewoners 32 13 -59,4%

Bedrijfsvergunning 23 21 -8,7%

Totaal 368 231 -37,2%



Huidige situatie
▪ Vergunninghouders B 

▪ Gegarandeerd plek beschikbaar bij abonnement in Castellum 
▪ Op straat kan geparkeerd worden in zone B en D5 
▪ Laden en lossen kan altijd (max 15 minuten) 
▪ Bezoekersregeling 
▪ Gratis parkeren voor 10 uur en na 18:30 uur en op zondag 

▪ Tijdelijk tot uitspraak bezwaarschriften op de Wagenstraat parkeren, behalve op zaterdag 
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Huidige situatie
▪ Toename bezetting parkeergarage 

▪

06-09-2021

Abonnement 1 februari 9 september Verschil
Bewoner 61 150 145,9%

24 uur 19 24 26,3%

Daluren 32 41 28,1%

Totaal 112 215 92%



Huidige situatie
▪ Zone D, aantal vergunningen vs aantal plaatsen

06-09-2021

Zone Plaatsen Vergunningen
D1 186 181 97,3%

D2 153 95 62,1%

D3 113 101 89,4%

D4 68 59 86,8%

D5 70 43 61,4%

Totaal 590 479 81,2%



Huidige situatie
▪ Zone D, de dagkaart 

▪ Vergelijking met dagtarief in andere zones 

▪ Er zijn vanuit de parkeerautomaten gemiddeld 3 dagkaarten per dag aangeschaft. Al 
deze dagkaarten zijn terug te leiden op 8 kentekens.


▪ De cijfers van de Parkeerapp’s zijn nog niet voorhanden.

▪ Aantal klachten over dagkaart in zone D


06-09-2021

Zone D Dagkaart € 20,00
Zone A en B Dagkaart fictief € 21,25
Garage Dagkaart € 16,00

Klacht Mei Juni Juli Augustus September
Dagkaart 60 16 14 11 1



Huidige situatie
▪ Ontwikkeling bezoekersregeling 

06-09-2021

1 februari 9 september Verschil
Bewoners 319 610 191,2%
Bedrijven 12 30 250%



Huidige situatie
▪ Parkeeracties in de zone A, B en parkeergarages over 2021 

▪  
▪ Parkeeracties in garages zijn 40% hoger in juli en augustus 
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Knelpunten, oplossingen en 
evalutie

06-09-2021

Hoe sturen we bij?



Aanpassingen
▪ Ingevoerd 
▪ Elektrisch opladen kan met vergunning in alle zone’s 
▪ Uitrijkaarten Defensie eiland ook voor bedrijven 
▪ Check op APV voor verstrekken vergunning of abonnement 

▪ Gereed 
▪ Stop&Go plaatsen (begraafplaats, cafetaria en VVV) 
▪ Laad- en losplaatsen bij theater Het Klooster 
▪ Trouw en Rouw voor Opstandingskerk 
▪ Ontheffing voor werkzaamheden 
▪ Geen tweerichtingen laad- en losverkeer in de Molenstraat in de toekomst 

▪ In voorbereiding 
▪ Kortparkeren zone B van 2 naar 3 uur 
▪ Verwijderen bordjes 20,- en vervangen door “alleen dagkaart” o.i.d. 
▪ Bedrijfsabonnement in garage tarief gelijk trekken met straatvergunning 
▪ Promotiecampagne in samenwerking met Stadshart
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Verder

▪ Evaluatie 
▪ Zone indeling 
▪ Parkeertarief zone D 
▪ Doelgroep Nieuwstraat 
▪ Tarief differentiatie vergunning en abonnement, op straat duurder dan in garage 

▪ Weg daar naar toe 
▪ Uitwerken evaluatietraject 
▪ Parkeeronderzoek in oktober (na afsluiting A12) 
▪ Parkeeronderzoek in december 
▪ Start evaluatie in januari
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Vragen?


