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Beste mensen, 
Als bijlage stuur ik u een brief met het standpunt van BIZ Stadshart Woerden over het
nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad. Veel succes en wijsheid toegewenst tijdens het
debat van 23 september! 
Met vriendelijke groet, 
BIZ Stadshart Woerden



 

Woerden, 20 september 2021 

 

Betreft: nieuwe parkeerbeleid binnenstad Woerden 

 
Geachte gemeenteraad van Woerden,  

 

BIZ Stadhart Woerden heeft veel moeite met de invoering van het nieuwe 

parkeerbeleid. Het plan zelf is voor de ondernemers een goed plan, alleen de 

invoering en de negatieve publiciteit, daar hebben we als ondernemers veel last 

van. Daardoor raakt een deel van onze klanten gefrustreerd of blijven ze weg. 
Dat is echt heel vervelend.  

 

Inmiddels is het overleg met de gemeente wat betreft het parkeren constructief 

te noemen en worden de problemen als geheel en ook voor individuele 

ondernemers aangepakt. Dat is zeer positief. We hebben een contactpersoon 

toegewezen gekregen die voor ons zaken uitzoekt en aanpakt en dat is een 
goede zaak.  

 

Zaken die zijn opgepakt zijn; stop-en-go plekken bij ondernemers die in de 

woonstraten gevestigd zijn zoals het kaaspakhuis en cafetaria het pleintje. Ook 

de plekken aan het Plantsoen voor de Regiobank zijn bij het kort parkeren 

gekomen.  

 
Verder heeft het college toegezegd samen met het Stadshart een 

charmeoffensief op te starten om de geest weer in de fles te krijgen. Daar gaan 

we binnenkort vorm aan geven.  

 

Er zijn een aantal zaken die wat ons betreft NU aangepakt moeten worden:  

• Er moet veel meer snelheid in het doorvoeren van aanpassingen komen. Het 
gaat nu allemaal tergend langzaam. 

• Op de Wagenstraat moet het kort parkeren van 2 naar 3 uur worden 

verlengd. 

• De binnenring zou aan beide kanten ook kort parkeren moeten zijn, of 

gecombineerd met bewoners parkeren. Bijvoorbeeld de Kruittorenweg en de 

Wilhelminaweg. Voor een korte boodschap aan het plein hoeft men dan niet in 
de garage te gaan staan.  

• We moeten echt van de €20,00 af. Dat geeft zoveel negativiteit. Dat zou  

naar 5,00 per uur kunnen (met een minimum van €5,00 en vier uur is  

€20,00 gelijk aan een dagkaart) of allen parkeren voor vergunninghouders.  

• Ondernemers die komen bezorgen of onderhoud bij een klant in een 

woonstraat moeten doen, moeten nu €20 betalen. Als dat naar de €5 per uur 

gaat is dat te overzien. Of er moet een andere werkbare oplossing voor 
bezorging of onderhoud komen. Via de site voor parkeerbeheer werkt het niet 

goed en niet alle bewoners maken gebruik van die optie.   



 

• Ondernemers met een parkeervergunning voor een bestelbus die niet in de 

garage kunnen staan, moeten een langdurige parkeeroplossing krijgen 

aangeboden. Niet een oplossing tot 2023.   

• Bebording en verwijzing naar de parkeerplaatsen moet duidelijker en ook in 
welke zone men staat. Het moet intuïtief duidelijk zijn waar men moet 

parkeren en in welke zone men staat. Dat is nu niet het geval.  

 

Om te voorkomen dat dit ons weer overkomt, denken wij dat het belangrijk is bij 

een volgend participatietraject, het participeren pas stopt als het project 

helemaal is opgeleverd. Niet als het beleidsstuk klaar is en als de invoering nog 
moet beginnen. Zeker als er met GOOGLE MAPS-ambtenaren wordt gewerkt die 

Woerden vooral van de plattegrond kennen.  

 

We vertrouwen erop dat het goed gaat komen en dat u als gemeenteraad het 

plan door wil laten gaan met aanpassingen die wij hebben aangedragen. We 

denken dat we met onze aanpassingen een nog mooiere, gezellige, bereikbare, 
aantrekkelijke en veilige binnenstad zullen hebben.   

 

Natuurlijk kunt u ons bereiken voor nog eventuele vragen 

 

 

 

Veel wijsheid en gezwindheid toegewenst.  
 

Hoogachtend,  

BIZ Stadshart Woerden 

 

 

 
Voorzitter  

 

 

 

 




