
Even voorstellen: ik ben Wendela Verwaal . Ik heb 25 jaar in Harmelen 
gewoond en ben in 2016 naar de Achterstraat in Woerden verhuisd. Ik werk als 
casemanager in de ggz in Utrecht en omgeving (mensen met psychische- en 
gedragsproblemen en licht verstandelijke beperking). Dat doe ik ambulant  dwz 
dat ik mijn auto nodig heb voor mijn werk 
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een positief ingesteld mens ben. Dus ik 
dacht laat me eens bedenken wie blij zijn met het nieuwe parkeerbeleid. 
Tsja, ieg geval niet de mensen die hier zijn , niet de mensen uit mijn straat, niet 
de mensen die in Woerden willen winkelen, niet de ondernemers...  Die blije 
mensen zaten wel in de werkgroep; zoals de mensen uit zone D en de mensen 
die bijv op kerkplein wonen en nu voor 192 euro ipv ruim 600 een vergunning 
voor de parkeergarage hebben. De mensen uit zone A en B die het meest te 
lijden hebben onder het beleid hebben geen eerlijke kans gekregen om te 
participeren... 
 
Wel kregen we eind feb een brief namens de gemeente van Max Buchner met 
de mededeling dat de prijs van de parkeervergunning van 156 nr 192 euro 
ging. Met o.m als verklaring:  
De parkeerdruk in het centrum en ook in meerdere wijken rond het 
centrum is hoog. Mede daardoor staat ook de leefbaarheid in Woerden 
onder druk. Om hier oplossingen voor te vinden, heeft de gemeente samen 
met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De 
gemeenteraad heeft met de beleidsplannen ingestemd. Met de nieuwe 
tarieven geven we invulling aan de beleidsplannen  
Er gaan bij mij geen alarmbellen rinkelen; forse verhoging maar ja, niets 
aan te doen, gewoon betalen  
 
Dan zie ik in het voorjaar matrixborden met de waarschuwing dat de 
verkeertarieven gewijzigd worden... nog geen alarmbellen... ik heb een 
parkeervergunning dus dit treft mij niet  
 
Vervolgens ben ik anderhalve maand niet in Woerden, bij thuiskomst 
begin juli een brief met daarin plattegrond met uitleg van de 
wijzigingen.   
Het duurt wel even voordat ik het begrijp en het volle besef komt; het 
aantal plekken waar ik nog mag parkeren is heel drastisch verminderd. 
Toch raar dat ze dat niet al eerder melden in de brief over 



de prijsverhoging van de vergunning; mag dat zomaar een abonnement 
verkopen en dan vervolgens kort daarna is dat abonnement niet meer 
hetzelfde... Ik vind dat onbehoorlijk!  
 
Dan het voorstel; naar de parkeergarage voor dit jaar dezelfde prijs!   
Ik denk dat de mensen die willen overstappen naar de parkeergarage dat 
inmiddels al gedaan hebben. (Ik hoop dat ze geen kat in de zak hebben 
gekocht; het zou zomaar kunnen dat de prijs volgend jaar fors stijgt!) 
Voor de bewoners die niet zijn overgestapt naar de p-garage wordt de 
sterfhuisconstructie toegepast; vroeger of later moet je een keer een 
andere auto, en krijg je geen straatvergunning meer dus dan moet je 
wel nr de parkeergarage. Waarom nietsontziend je bewoners op deze 
manier behandelen; de mensen die niet nr de parkeergarage 
willen/kunnen hebben daar goede argumenten voor; luister daar naar!  
 
Voor mij bijv is de parkeergarage niet dichtbij. Voor mijn werk moet ik 
soms savonds of snachts naar een client in crisis; dan moet ik makkelijk 
en snel mijn auto kunnen pakken. Verder heb ik kleinkinderen; voor hen 
is de afstand van pgarage naar mijn huis te ver; moet ik ze dan maar 
voor mijn deur dumpen en dan zeggen oma is over een kwartier terug; ff 
blijven staan hier... En ik heb ook familie en vrienden die slecht ter been 
zijn; die kunnen nu alleen op zondag op bezoek komen; als ze ook in de 
aan mijn straat grenzende zone D mogen parkeren.  
 
Heeft het bedrijf empathicon, ja zo noemde ik het per ongeluk totdat ik 
ontdekte dat het empaction is; empathicon associeer je met empathie; 
nou daar is geen sprake van... enig idee over de impact voor de 
bewoners uit zone A en B?? 
 
Al ik moe thuis kom uit mijn werk en ik rijd Woerden in denk ik al...zal ik 
een plekje vinden? Er is vaak geen plek in mijn straat; dat accepteer je als 
bewoner van de binnenstad, maar ik kon altijd uitwijken naar plekken 
dichtbij; de pplaats Jan de Bakkerstraat en/of de Hoge Wal/Torenwal. Nu 
mag ik daar niet meer staan; dit is zone D4 met allemaal 
lege parkeerplekken.. Ik moet op zoek naar parkeerplek 
in verweg gelegen 
straten molenstraat,havenstraat, groenendaal, willemshof. 



(en tijdelijk oostsingel). Ik moet daarvoor zelfs meerdere rondjes rijden... 
Om wanhopig van te worden. Of ik ben laat thuis en kan op een 
laad/losplek parkeren of in D4 (als het na 22 uur is); maar dan moet ik 
wel de volgende ochtend de wekker zetten om mijn auto te 
verplaatsen...   
 
Het kleine stadje woerden beschikt al over een autovrij winkelgebied; dit 
verder uitbreiden met autoluwe straten (met groen, speeltoestellen, 
bankjes en kunst) is een utopie. Een stad is er ook voor bewoners en 
moet goed bereikbaar zijn voor winkelend publiek en horecabezoekers. 
Maak het voor die bezoekers aantrekkelijker om in de P garage te 
parkeren door eerste uur of 2 uur gratis aan te bieden. En laat de 
bewoners ook weer gewoon parkeren in de nu halflege D-zones/20 euro 
zones. Overigens wie wil 12 uur parkeren voor 20 euro; zoveel 
bezienswaardigheden zijn er ook weer niet in Woerden! 
  
Oh ja; ik heb toch nog iets positiefs kunnen vinden in deze situatie; ik 
heb mijn buren uit mijn straat en het centrum leren kennen en ik heb er 
een penvriend bij;  heeft op al mijn mailtjes (incl foto's) 
gereageerd. Niet naar mijn tevredenheid maar hij reageerde wel!  En ik 
heb een nieuw woord geleerd; meekoppelkans! ( : het combineren 
van een autoluwe binnenstad en eenieder laten parkeren in de 
parkeergarage is een goede meekoppelkans om de gamaakte kosten 
(van de bouw vd parkeergarage) op te vangen) 
  
 




