
Geachte Burgemeester & Wethouders, geachte Raadsleden, 
 
Staat u mij toe u te complimenteren met het feit dat u mij sinds jaar en dag tijdig de prolongatienota van 
mijn parkeervergunning weet te bezorgen. Dit doet u zowel op papier als per email waardoor u mij tijdig 
informeert en in staat stelt hier ook tijdig op te acteren. 
 
Ook voor het lopende jaar was dit weer prima verzorgd middels uw brief van 24 februari 2021. Het tarief 
was weliswaar significant verhoogd maar begreep uit het schrijven dat de Raad op deze verhoging heeft 
toegezien en dan verwacht ik dat de belangen goed zijn afgewogen. Hetzelfde schrijven maakt ook 
melding dat de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid heeft 
opgesteld en dat de Raad hiermee heeft ingestemd.  
 
Dit is ook de enige directe communicatie die wij en het overgrote deel van de bewoners binnen de 
centrumring van u hebben ontvangen over dit onderwerp.   
 
Uit de paginagrote publicaties in de Woerdense courant konden wij nog niet goed afleiden welke 
gevolgen dit zou krijgen voor onze parkeervergunning en de flexibiliteit die wij binnen de centrumring 
nodig hebben. Uit uw brief van 21 juni jl. begrepen wij pas dat wij, zwaar tegen onze wil, betrokken zijn in 
een sociaal experiment. 
 
Als in een hedendaags populistisch televisieprogramma zijn de binnenstadbewoners van Woerden in twee 
groepen verdeeld, de Winners & de Losers. 
 
Binnen dit interessante en vooruitstrevende concept laat je de Winners meepraten over een utopische 
schets op de toekomst voor de mooie binnenstad van Woerden, betrek je deze in alle communicatie, geef 
je de ruimte om het plan bij te schaven en gun je binnen dit plan alle privileges en pluspunten. Covid-19 
heeft ook zo z’n voordelen voor de vlotte totstandkoming van een democratisch ogend proces. 
 
De Losers daarentegen onthoud je van zoveel mogelijk informatie, communicatie, inspraak en 
meedenken. Je deelt er alle minpunten aan toe, en je verrast en overrompelt ze vlak voor de 
zomervakantie van 2021 met een acuut parkeerprobleem en een uitnodiging plus een “niet te missen 
kans” kaart in de vorm van een uitsterfregeling voor de parkeergarage. Aangezien er een ambitieuze & 
succesvolle adviseur bij betrokken is die voor zo’n interessant en vooruitstrevend concept en het 
daaropvolgende experiment goed betaald moet worden laat je de Losers hier uiteraard ook flink aan 
meebetalen. 
 
Om tenslotte het karakteristieke & historische karakter van Woerden te behouden en te beschermen 
plempen we de hele binnenstad nog vol met zo veel mogelijk onbegrijpelijke parkeerborden zodat geen 
bezoeker het nog langer in z’n hoofd zal halen om hier nog een auto te durven parkeren en de bewoners 
meer dan voldoende gewaarschuwd zijn, stapelen we vervolgens uitzondering op uitzondering en gaan 
we handhaven.       
 
En nu maar eens kijken wat er gebeurt, we kunnen het tenslotte niet iedereen naar de zin maken…. 
 
Geachte Burgemeester & Wethouders, geachte Raadsleden, 
 
Namens veel monddood gemaakte vergunninghouders binnen de centrumring verzoek ik u hierbij 
vriendelijk om het nieuwe parkeerbeleid per direct te beëindigen en een nieuwe start te maken met een 
overzichtelijk, logisch, gastvrij, eerlijk, sociaal, realistisch en efficiënt plan en daar dan ook daadwerkelijk 
alle stakeholders in te betrekken.      
 
Bedankt voor uw begrip en aandacht namens de Havenstraat! 
 
Kees Matton 


