
Ik heb maar 5 minuten, dus ik zal u niet vervelen met allerlei inleidend gepraat en meteen 

met de deur in huis vallen. 

Het door de gemeente zo bejubelde nieuwe parkeerbeleid is een RAMP. Voor bewoners, 

bezoekers én ondernemers is er een probleem gecreëerd dat er voorheen niet in deze mate 

was. Er was zeker sprake van parkeerdruk op bepaalde plekken op bepaalde momenten, 

maar absoluut niet op de manier zoals dat er nu is. 

Daarnaast – en dat is een belangrijk punt dat ik hier graag nog even aanstip – rammelt het 

eveneens zo bejubelde inspraak- en participatieproces aan alle kanten. 

In de Parkeervisie van februari 2020, die de basis vormde voor inspraak en participatie, staat 

vermeld dat LANGPARKEREN NIET ZAL WORDEN GEFACILITEERD OP DE WAGENSTRAAT EN 

NIEUWSTRAAT. Dat is volgens de gemeente tot stand gekomen op basis van interviews met 

stakeholders, te weten: de voorzitter Stadshart (dhr. [naam]) en de Vestingraad, waarin 

horeca, culturele organisaties én bewoners vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Echter, 

de BBW (Bewoners Binnenstad Woerden) heeft vanaf 2018 niet meer gefunctioneerd. Zijn 

opvolger, het PBW (Platform Binnenstad Woerden), werd begin 2020 opgericht en toen was 

de Parkeervisie al in kannen en kruiken. Ik citeer uit een email van dhr. [naam] gedateerd 13 

juli 2021: “Platform Binnenstad Woerden is voor de eerste keer betrokken geraakt bij het 

parkeerbeleid voor de binnenstad tijdens de online informatiebijeenkomst die de gemeente 

voor de zomer van dat jaar heeft georganiseerd.” Kortom: geen enkele binnenstadbewoner 

is geïnterviewd voor de Parkeervisie. Toen de inspraak en participatie nog moest beginnen, 

was voor de Wagenstraat en Nieuwstraat al besloten dat er geen langparkeren meer zou 

worden gefaciliteerd. Wij hebben geen enkele stem daarin gehad. 

Meer en meer wordt de indruk gewekt dat de raad onvolledig en onjuist is voorgelicht met 

betrekking tot de inspraak- en participatieprocedure. Zo werd ook tijdens de bijpraatsessie 

twee weken geleden door [naam] gemeld dat de procedureklacht van de Nieuwstraat, 

ingediend op 12 mei, pas zo laat was afgehandeld omdat deze aanvankelijk “op het 

verkeerde bureau terecht was gekomen”.  

Ik heb hier voor u een uitgeprint ontvangstbewijs, gedateerd 18 mei 2021, waarin [naam] 

mede namens [naam] bevestigt dat de procedureklacht en de daarbij behorende 

documenten zijn ontvangen. De procedureklacht heeft nooit op het verkeerde bureau 

gelegen. Desondanks moest wel de Nationale Ombudsman eraan te pas komen voor de 

klacht eens in behandeling werd genomen. 

Ik ben als burger ernstig geschokt over deze gang van zaken. Het wekt de indruk dat de 

gemeente vindt dat zij zich niet aan de regels hoeft te houden waar burgers zich wel aan 

geacht worden te houden. Ik ben bewoner van de Wagenstraat en mag op zaterdagen daar 

momenteel niet parkeren. Nu voelde ik mij afgelopen vrijdagavond niet lekker en was ik 

vroeg mijn bed in gegaan, om na lang uitslapen de volgende ochtend met een schok tot de 

ontdekking te komen dat ik helemaal vergeten was mijn auto tijdig weg te zetten. Te laat: er 

zat al een boete op van 67,50. Tezamen met de 192 euro die ik dit jaar al heb betaald, én de 

paar keer dat ik op zaterdagen geld in de parkeermeter heb moeten gooien omdat er 

behalve op de Wagenstraat nergens anders plek was, zit ik dit jaar dus al op zo’n 270 euro 



kosten, enkel en alleen om als bewoner mijn auto te kunnen parkeren. Ik heb bij de afdeling 

parkeerbeleid de situatie uitgelegd en gevraagd om kwijtschelding van de boete, maar 

uiteraard kon daar geen sprake van zijn. 

Ik kan u zeggen dat de bijsmaak van dit hele beleid inmiddels behoorlijk zuur begint te 

worden. En niet alleen voor mij: ook voor een Rijnstraatbewoner die al 36 jaar met plezier in 

deze straat woont en door de uitsterfregeling zijn huidige straatparkeervergunning is 

kwijtgeraakt, omdat hij onlangs een nieuwe auto kocht. Het gevolg is dat hij zich nu blauw 

betaalt aan kosten voor de parkeerautomaat, en deze week al twee boetes kreeg omdat hij 

net te laat was met bijvullen. 

Het nieuwe parkeerbeleid zou ervoor gaan zorgen dat bestaande problemen werden 

opgelost. Ik kan u oprecht zeggen dat ik voor onze hele zone spreek als ik zeg dat wij er 

alleen maar een berg problemen bij hebben gekregen. 
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