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Geachte dames en heren,
Woonachtig in parkeerzone A heb ik voor werkzaamheden werklieden over de vloer. Enige
tijd geleden heb ik voor hun bestelbusje een ontheffing parkeren aangevraagd. Tot vorige
week had ik hierop niets gehoord. Ik heb daar op zelf contact gezocht. Na twee dagen
werd ik teruggebeld door ambtenaar 1 die van niets wist en het zijn collega zou vragen.
Vandaag werd ik opgebeld door ambtenaar 2 die het met zijn collega zou overleggen.
Ondertussen waren de werkzaamheden gestart en in een poging om een en ander toch te
regelen is er een brief achter de voorruit gelegd met adres van de werkzaamheden en een
telefoonnummer van betreffende ambtenaar. U snapt het waarschijnlijk al: het heeft niets
geholpen en een boete van bijna 70 euro.
Vervolgend heb ik met ambtenaar 2 gebeld en kreeeg enige tijd later de volgende reactie:
Beste meneer ,
Vanmorgen hebben we elkaar even gesproken met betrekking tot het parkeren van de schilder
op de Nieuwstraat. Zojuist heb ik de zaak even voorgelegd in ons projectteam, een tijd geleden
zijn we coulant geweest door aan te geven dat u voor de voorgaande werkzaamheden met een
brief kon aangeven dat het tijdelijk mogelijk was te parkeren op de Nieuwstraat. In dit geval
hebben we hierop geen toezegging gedaan en is er ook geen ontheffing verstrekt (er is immers
op dit moment geen ontheffing op de parkeerduur mogelijk). In de nabije omgeving is er met
een bezoekersregeling voldoende parkeergelegenheid beschikbaar om de werkauto van de
schilder kwijt te kunnen. In dit geval was en is u bekend dat het niet is toegestaan langer dan 30
minuten te parkeren in de Nieuwstraat, de schilder heeft in deze het risico genomen te parkeren
zonder ontheffing en langer dan de toegestane parkeerduur.
Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen een parkeerboete via:
https://woerden.parkeerservice.nl/boetebezwaar/
Met vriendelijke groet,
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Hierop heb ik de volgende, ietwat pissige, reactie gestuurd:
Beste heer ,
Met toenemende irritatie heb ik uw mail gelezen die u mij stuurde als antwoord op ons
telefoongesprek. De gemeente Woerden doet mij nog steeds verbazen met hun uiterst
formele reactie die zij geven
op de problemen die bewoners van Zone A (en B) ondervinden van het belabberde het
parkeerbeleid in Woerden.
U suggereert dat wij er van uit gingen dat een brief achter de voorruit zoals dit eerder wel
was toegestaan ook nu wel zou worden geaccepteerd: DIT IS VOLSTREKTE NONSENS!! Het
echte probleem is dat er GEEN ENKELE REACTIE van de gemeente is gekomen op mijn
aanvraag tot ontheffing parkeren in de Nieuwstraat. Zelfs nadat de tijd begon te dringen
duurde het nog een paar dagen voordat de gemeente contact opnam en zelfs toen bleek
dat deze persoon niet wist waar het over ging!! Hoe erg kun je het krijgen en waar hebben



wij dit aan verdiend?
Ondertussen zijn de werkzaamheden gestart en was het nodig om het busje met
materialen in de buurt van de woning te parkeren, en omdat de gemeente niet of veel te
langzaam reageerde hebben wij deze situatie dmv een brief achter de voorruit (met adres
en telefoonnummer) proberen op te lossen.
De suggestie dat wij maar van de bezoekersregeling gebruik moeten maken en dat het
busje ‘ergens in de nabije omgeving’ had moeten worden geparkeerd geeft alleen maar
aan dat U EN HET ‘PROJECTTEAM BLIJKBAAR NIET WILLEN WETEN WAT VOOR
PARKEERPROBLEMEN ER ZIJN IN ZONE A EN B. Kom eens in de avond langs in zone B: er is
geen parkeerruimte!!! En er moet toch gewerkt worden.
Tenslotte de laatste zin: ‘de schilder heeft in deze het risico genomen te parkeren zonder
ontheffing en langer dan de toegestane parkeerduur’. Je snapt het niet: er is geen risico
genomen, het is geen spelletje, er is gewoon geen oplossing voor ons. Graag zou ik u willen
verzoeken eea opnieuw in overweging te nemen
Met groet,

Graag wil ik u nogmaals wijzen op de problemen die wij, bewoners van zone A en B,
ondervinden van het ondoordachte parkeerbeleid in Woerden. De formele reacties van de
gemeentelijke ambtenaren maken ons leven er ook niet leuker op.
Ik vraag mij af wat de Gemeente Woerden nu eigenlijk voorheeft met de ‘vervelende’
bewoners uit zone A en B? Behalve dat wij met onze auto’s moet vertrekken uit het
centrum wordt het nu ook al onmogelijk om de hoognodige werkzaamheden aan onze
huizen te laten uitvoeren!! Moeten wij maar helemaal vertrekken richting wie weet
waar….?
Ik hoop dat u deze problemen wilt aankaarten bij de betrokken wethouder(s) zodat in
ieder geval dit probleem kan worden opgelost.
Mocht iemand behoefte hebben om eens onder het genot van de kopje koffie of thee bij
te praten over onze problemen dan nodig ik u hierbij van harte uit,
want ondanks de geruchten die her en der de wereld worden in geholpen zijn de
bewoners van A en B zijn heel vredelievend!
Met vriendelijke groet,
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