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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00408 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 juni 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek  

Portefeuille(s) : Verkeer 

Contactpersoon : K. ten Hove 

Tel.nr. : 8297 

E-mailadres : hove.k@woerden.nl 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Reem Bakker van de Fractie van Fractie Bakker over parkeren aan de 
Dorpsstraat in Harmelen 

Vragen vanuit de fractie: 
 

1. Hoe verhoudt het aantal parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat in Harmelen zich, ten opzichte van 
het aantal huishoudens dat aan deze straat woont? (Parkeerplaatsen van de supermarkt niet 
meegerekend). 

2. Indien, wat betreft het aantal parkeerplaatsen per woning, de parkeernorm aan de Dorpsstraat niet 
wordt gehaald, welke maatregelen gaat het college dan nemen om hieraan wel te kunnen voldoen? 

 

Beantwoording van de vragen: 

1. Op de Dorpsstraat tussen het Pompersplein en het Kuiperspad zijn 66 woningen gevestigd. Hier 
zijn 37 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd en 16 parkeerplaatsen op eigen terrein 
aangegeven. Dit betekent dat er meer huishoudens dan parkeerplaatsen zijn. 

2. De woningen zijn gebouwd in een tijd met een veel lager autobezit. De openbare ruimte is niet 
berekend op het huidige autobezit, waardoor de ruimte ontbreekt. Het college heeft dan ook geen 
plannen om extra parkeergelegenheid te realiseren in de Dorpsstraat in Harmelen. Wel wordt er 
een onderzoek gedaan naar de blauwe zone bij de Coop. Eind mei wordt een parkeerduur- en 
parkeerdrukonderzoek uitgevoerd om onder andere te bepalen of de blauwe zone nog noodzakelijk 
is en of er niet onnodig parkeercapaciteit wordt onttrokken door de blauwe zone. De resultaten van 
dit onderzoek worden begin juni verwacht. Hierna kan een besluit worden genomen over het al dan 
niet in stand houden van de blauwe zone.  

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.010314 

 

 

< 



From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: woensdag 8 mei 2019 13:54:03
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: Artikel 42 vragen Fractie Bakker inzake parkeren aan de Dorpsstraat in Harmelen
Attachments: art. 42 vragen fractie bakker inzake parkeren dorpsstraat harmelen.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Fractie Bakker inzake Parkeren aan de Dorpsstraat in Harmelen. Conform 

het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 juni a.s.)

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

Art. 42 vragen betreffende parkeren aan de Dorpsstraat in Harmelen 

Aan de Dorpsstraat in Harmelen is een groot aantal woningen gelegen. Deze woningen beschikken 

niet allemaal over een eigen oprit waar een auto geparkeerd kan worden. Er zijn de laatste jaren een 

aantal kleinschalige appartementencomplexen bij gekomen. Veel bewoners van de Dorpsstraat 

parkeren hun auto bij de supermarkt Emte/Coop. Daar is echter het parkeertoezicht recentelijk 

verscherpt waardoor mensen hun auto op die locatie maar voor een zeer beperkte tijd kunnen 

parkeren.  

De fractie van CDA Woerden heeft, naar mijn mening, deze week terecht Art. 42 vragen gesteld over 

de veiligheid van het zebrapad op de Dorpsstraat. Auto’s staan daar dicht bij het zebrapad 

geparkeerd waardoor kinderen die van en naar de St. Bavoschool gaan niet altijd goed zichtbaar zijn. 

Het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen, om de oversteek zichtbaarder en veiliger te maken, 

zou de veiligheid op de Dorpsstraat doen vergroten. Daarmee verdwijnt dan echter een aantal zeer 

noodzakelijke parkeerplaatsen. Wellicht kunnen beide problemen tegelijk opgelost worden? 

Vragen aan het college van B en W: 

1. Hoe verhoudt het aantal parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat in Harmelen zich, ten opzichte 

van het aantal huishoudens dat aan deze straat woont? (Parkeerplaatsen van de supermarkt 

niet meegerekend). 

2. Indien, wat betreft het aantal parkeerplaatsen per woning, de parkeernorm aan de 

Dorpsstraat niet wordt gehaald, welke maatregelen gaat het college dan nemen om hieraan 

wel te kunnen voldoen? 

 

Reem Bakker, 

Fractie Bakker 
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