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Peters, Et Anna

Van: Everts, Fleur
Verzonden: donderdag 12 september 2019 16:06
Aan: !Griffie; !Bestuurssecretariaat
Onderwerp: update parkeren Westdampark
Bijlagen: brief update parkeren westdampark.pdf

Goedemiddag, 

Ter informatie voor de Raad en het College, vindt u in de bijlage de brief die vandaag wordt uitgestuurd naar 
omwonenden, over de parkeersituatie bij het Westdampark.  

Met vriendelijke groet, 

Fleur Everts 

Realisatie en Beheer l Gemeente Woerden 
Communicatieadviseur/Omgevingsmanager 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV  Woerden 
M 06 – 51119866| E everts.f@woerden.nl   

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.  
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348
‐‐ 
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Beste bewoners, 
 

 

 

 
 
In het najaar van 2018 organiseerde de gemeente een inloopavond voor omwonenden van het 
Westdampark. Tijdens deze avond presenteerden we de plannen voor de renovatie van het park, en 
vroegen we aanwezigen om input. Ook legden we het plan voor om het parkeren uit het Westdampark 
te halen en deels te verplaatsen naar de Oostsingel. Een grote meerderheid van de aanwezige 
bewoners was het hiermee eens. Wel waren de meningen verdeeld over of, en in welke mate, de 
parkeerplaatsen moesten terugkomen op een andere plek.  
 
Proces van besluitvorming 
Er speelden in de afwegingen en besluitvorming verschillende belangen mee. Aan de ene kant heeft 
de gemeente het beleidsdoel ‘meer grijs voor groen’ en de wens om de binnenstad autoluw te maken. 
Aan de andere kant zijn er partijen, zoals de ondernemers van de Nieuwstraat, die aangaven groot 
belang te hebben bij de parkeerplaatsen. Om een gewogen besluit te kunnen nemen over de 
parkeerkwestie, hebben we 3 scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan het College en de Raad. In 
scenario 1 stelden we voor de parkeerplaatsen te laten vervallen. In scenario 2 stelden we voor om 5 
langsparkeerplaatsen langs de Oostsingel te realiseren. In scenario 3 stelden we totaal 11 
parkeerplaatsen voor. 
 
Gekozen parkeersituatie 
Zowel de Raad als het College heeft gekozen voor de optie om zo veel mogelijk parkeerplaatsen terug 
te laten komen en daarnaast ook aandacht te behouden voor de ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn de parkeerdruk in de binnenstad en het belang van goede bereikbaarheid voor 
ondernemers in de Nieuwstraat. In totaal komen er 11 parkeerplaatsen terug (zie figuur 1).  
 



 

 

 
Figuur 1: ontwerp parkeerplaatsen Oostsingel/Westdampark  

 
Groen 
De parkeerplekken aan de kant van de bebouwing worden achter een haag geplaatst. Om het zicht op 
de winkels en woningen te verbeteren plant de gemeente in de groenstrook tussen de 
langsparkeervakken een aantal extra bomen. Een boom wordt verplant binnen de omgeving en twee 
grote bestaande bomen blijven behouden in het ontwerp. Er wordt ook een bloemenperk aangelegd 
zodat de verbinding met het Westdampark zichtbaar is.  

 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden starten op 23 september en duren naar verwachting circa 3 weken. De 
werkzaamheden vormen geen hinder voor het verkeer, maar kunnen zorgen voor enige 
geluidsoverlast in de directe omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip. In november wordt vervolgens 
de beplanting aangebracht. 
 
Vragen 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Fleur Everts via 
everts.f@woerden.nl of 0651119866.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
M. Helderman 
Projectleider 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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