
Van:
Aan:
Cc:  Raadsgriffie
Onderwerp: Rijnstraat
Datum: maandag 20 december 2021 11:42:58

Geachte heer ,
 
Allereerst bedankt voor uw betrokkenheid en uw ideeën.
 
In reactie op uw mail gericht aan het college van B&W en de raadsleden, wil ik als volgt reageren.
 

1. Net als de uwe, krijgen wij regelmatig allerlei soorten ideeën binnen ten aanzien van de Rijnstraat. Gelet op de
huidige situatie en het voldoen van deze situatie kunnen wij niet ingaan op uw voorstel. Op een ander
platform zijn wij druk doende met de gedachtegang voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad van
Woerden en hier hoort uiteraard de Rijnstraat ook bij.

 
2. In de verkeersvisie 2030 en het huidige parkeerbeleid, zoals besloten door de gemeenteraad, spreekt men van

een autoluwe binnenstad en staat het creëren van extra parkeervoorzieningen in de Rijnstraat haaks op dit
beleid. Op dit moment is het niet de bedoeling om voor een lange duur de auto te parkeren in de Rijnstraat en
meer bedoeld voor het “snel de winkel in voor snelle boodschap”. Dit mag alleen in de ochtend tot 12 uur.

 
Ten tijde van de start van de coronapandemie zijn er afspraken met de horecabedrijven gemaakt over het
verruimen van de terrasgrootte als compensatie voor het niet meer mogen ontvangen van gasten binnen.
 
 

Hartelijke groet,
 
Namens het college van B&W
Wethouder Arjan Noorthoek
 
 
Van:  
Verzonden: zaterdag 9 oktober 2021 23:18
Aan: Gemeentehuis <gemeentehuis@woerden.nl>
CC: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl>
Onderwerp: Rijnstraat
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden
Betreft de Rijnstraat.

Beste heren.

Middels deze wil ik u nogmaals adviseren voor de eventuele veranderingen in de Rijnstraat,
01: de fonteingoot verwijderen en deze vervangen voor gras tegels met een goot met rooster in het midden.

02: parkeren schuin steek plaatsen maken, zie tekening, en alleen een horecabedrijf met vergunning permissie te
geven om terras toe te staan binnen de merkpinnen die in het verleden zijn geplaatst.

In afwachting op uw reactie met vriendelijke groet 



 

 
 




