
Beste gemeenteraadsleden, 
 
Mijn naam is Ernst Verschoor en ben al meer dan 25 jaar bewoner van de Nieuwstraat. 
 
Na het beluisteren van het Halleluja-Goed-Nieuws verhaal van de heren Noorthoek en Dijk 
tijdens de bijpraatsessie wil ik deze inspreekmogelijkheid aangrijpen om grote vraagtekens te 
zetten bij het verloop van de inspraakprocedure over het parkeerbeleid en bij het gebrek aan, 
of volledig ontbreken van de communicatie vanuit de gemeente naar de directe betrokkenen 
of gedupeerden. 
 
Om met de deur in huis te vallen: als alles zo goed is verlopen zoals de heren Noorthoek en 
Dijk maar blijven herhalen, hoe kan het dan zo zijn dat zo veel centrumbewoners overvallen 
zijn door dit besluit?  
Wij zijn een groep bewoners van parkeerzones A en B die direct geraakt zijn door het nieuwe 
parkeerbeleid, en vertegenwoordigen nog heel veel anderen uit deze parkeerzones die net als 
wij onaangenaam verrast zijn door het genomen parkeerbeleid. 
 
Even naar onze eigen situatie: in de afgelopen jaren zijn bewoners en winkeliers van de 
Nieuwstraat al eerder de dupe geworden van het falende communicatiebeleid van de 
gemeente. Het begon in 2019 met het verwijderen van parkeerplaatsen bij het park waardoor 
wij plots geconfronteerd werden met grote parkeeroverlast. Wat bleek: onder het mom van 
een ‘informatieavond inrichting park’ was besloten dat deze moesten verdwijnen zonder ook 
maar enigszins over de gevolgen na te denken.  Grijs moest worden ingeruild door groen: ik 
zou zeggen, ga eens kijken naar al die mooie grijze ijzeren hekwerken die er nu zijn neergezet 
als parkeerplekken voor fietsen en bromfietsen! Hoe zo groen voor grijs?  
 
Deze eerste miskleun is daarna naadloos overgegaan in deze volgende miskleun waarom wij 
hier zijn: de visie op het parkeren in de binnenstad. De parkeerpuinhoop die nu is ontstaan is 
voortgekomen uit: 
1. een opeenstapeling van slechte inspraakprocedures,  
2. het ontbreken van enige communicatie met de directe gedupeerden (zone A en B),  
3. een beroerde invoering van een al even beroerd plan, en  
4. het negeren van vragen/protesten van bewoners. Dit laatste met als dieptepunt het feit dat 
wij de Nationale Ombudsman hebben moeten inschakelen om enige reactie van de gemeente 
te krijgen. 
De gemeente Woerden (wethouder en betrokken ambtenaren) heeft in deze affaire een 
volslagen gebrek aan empathie getoond ten opzichte van de gedupeerden, lees de bewoners 
en winkeliers van zone A en B, en hun reacties op onze vele vragen en problemen zijn te 
omschrijven als uitermate arrogant, of er werd dus vaak helemaal niet gereageerd.  
Wij zitten niet te wachten op veelvuldig herhalen van zinsneden ‘er is uitgebreid overleg 
geweest met alle betrokkenen’ ‘er is echt goed gecommuniceerd, of ‘iedereen heeft inspraak 
gehad’. Je ziet het ze denken: ‘Als we het maar vaak genoeg herhalen gaat iedereen het vanzelf 
geloven’. Zo werkt dit dus niet: ik hoop dat de gemeenteraad, wethouder en ambtenaren 
inzien dat dit nieuwe parkeerbeleid zo slecht is, dat dit direct de prullenbak in kan, en dat wij 
daarna in gezamenlijk overleg tot een echte acceptabele oplossing kunnen komen. 
Met dank en ik wens u veel wijsheid toe 
 


