
Van:
Aan: !Raadsleden; Noorthoek, Arjan
Onderwerp: Ontheffing parkeren Nieuwstraat
Datum: donderdag 6 januari 2022 15:05:19

Beste,
Hierbij stuur ik u de mail die ik naar de gemeente heb gestuurd ivm de problemen voor het
parkeren van een werkbusje in de Nieuwstraat.
In mijn ogen wordt de situatie steeds absurder en hoop dat de gemeente eindelijk eens tot
inkeer komt
Met vriendelijke groet

 Woerden
Opm. Mijn uitnodiging tot het drinken van een kopje koffie/thee, en het bespreken van de
zeer vervelende situaties in het centrum,
maar in mijn geval vooral de Nieuwstraat, staat nog steeds voor alle politieke partijen!!

Van: 
Datum: donderdag 6 januari 2022 om 14:49
Aan: Parkeerbeleid Woerden <parkeerbeleid@woerden.nl>
CC: mailto <mailto>, mailto <mailto>
Onderwerp: Re: Vraag ontheffing parkeren Nieuwstraat
Beste,
Eind vorig jaar heb ik, helaas zonder resultaat, met u in de clinch gelegen over een
aanvraag voor parkeerontheffing voor een werkbusje van de schilder die bij mij aan het
werk was/is.
Het bleek toen onmogelijk om hiervoor toestemming te krijgen, maar wat schetst mijn
verbazing: vandaag staan er al de gehele dag, zonder problemen, 3 witte werkbusjes
geparkeerd in de Nieuwstraat:



U begrijpt dat ik mij afvraag hoe dit kan. Graag zou ik van u een verklaring willen
ontvangen waarom het voor deze busjes wel noodzakelijk is om in de Nieuwstraat (zone A)
te parkeren (ik zie ze niet werken in de Nieuwstraat), en dit niet mogelijk was/is voor een
enkel werkbusje van de mensen die bij mij moeten werken.
Ter informatie: ik heb geprobeerd een werkparkeervergunning aan te vragen (tenslotte is
deze regeling per 1 januari ingegaan) maar heb geen informatie hierover gevonden op de
gemeentelijke website en ook geen antwoord mogen ontvangen van mevrouw Schols die
als contactpersoon stond vermeld op de brief van de gemeente Woerden.
Naar mijn gevoel heb ik nu alle paden bewandeld die zouden moeten leiden tot enige
positieve reactie van de gemeente. Ik word er een beetje moedeloos van….
Met toch nog vriendelijke groet,

 Woerden

Van: Parkeerbeleid Woerden <parkeerbeleid@woerden.nl>
Datum: vrijdag 17 december 2021 om 16:31
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag ontheffing parkeren Nieuwstraat
Geachte meneer ,
Bedankt voor uw reactie. De aanvragen met betrekking tot de ontheffingen worden niet
afgehandeld door het projectteam Parkeerbeleid. Dit wordt gedaan door de afdeling verkeer ik
heb hen daarom om verheldering gevraagd. Met betrekking tot de vermelding over de
afhandeldatum het volgende:
Dit is inderdaad niet de bedoeling en wij gaan contact opnemen om het anders op de website
neer te zetten. De 4 weken zijn bedoeld, zodat wij niet ontheffingsaanvragen een dag van tevoren
krijgen. Wij hebben ook de tijd nodig om dit te beoordelen.
De gemeente Woerden hanteert een streeftermijn van 2 werkdagen voor terugbelverzoeken,
hieraan is voldaan. Daarnaast is het zoals ik in een eerdere mail aangaf op dit moment überhaupt
niet mogelijk een ontheffing op de parkeerduur aan te vragen.
Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er in zone B1 sprake is van voldoende
parkeermogelijkheden (hier kan worden geparkeerd met een bezoekersregeling voor bezoekers
van zone A voor een tarief van €0.25 per uur 2 euro per dag).
Daarnaast is het inderdaad mogelijk voor de schilder om te parkeren in zone D voor een
dagtarief van 20 euro. Omgerekend is dit bij een werkdag van 8 uur, €2.50 per uur.



Het is correct dat we werken aan een werkparkeervergunning. Ook hier zullen kosten per dag
aan verbonden zijn (circa €15 per dag). Deze werkparkeervergunning wordt alleen verstrekt
wanneer het voertuig daadwerkelijk die dag nodig is voor de werkzaamheden ter plaatse.
Met inachtneming van het voorgaande kan en gaan wij dan ook niet aan de verzoeken die u
maakt tegemoet komen.
Met vriendelijke groet,
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Van:  
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:00
Aan: Parkeerbeleid Woerden <parkeerbeleid@woerden.nl>
CC: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl>; Noorthoek, Arjan <noorthoek.a@woerden.nl>;

>
Onderwerp: Re: Vraag ontheffing parkeren Nieuwstraat
Beste heer ,
Na uw zeer teleurstellende reactie op ons telefoongesprek ivm het parkeren in de
Nieuwstraat van een busje voor onze schilder, wil ik hier toch nog even op terugkomen.
In uw mail wordt ons op een zeer formele, ambtelijke manier de zwarte piet toegespeeld,
maar ik wil hier toch wel enkele kanttekeningen bij plaatsen:
Op 25 november heb ik te horen gekregen dat de werkzaamheden deze weken zouden
aanvangen, dus zo’n 2,5 weken van te voren. Ik heb toen direct mijn aanvraag tot
ontheffing ingediend en een automatische ontvangstbevestiging gekregen. Daarna is het
van uw kant volstrekt stil gebleven tot de tijd bij ons begon te dringen en ik zelf maar weer
contact heb opgenomen.
Niemand was te bereiken, na een terugbelverzoek duurde het 2 dagen voordat ik door
dhr. Sterenberg werd gebeld. Deze bleek van niets te weten en schoof het door. Weer 4
dagen later werd ik door u gebeld, ook niet volledig op de hoogte, maar met de bekende
negatieve uitkomst.
Volgens de regeltjes had ik minimaal 4 weken van te voren deze aanvraag moeten doen
lees ik op de website, maar hier botst uw bureaucratie met de realiteit van de bewoners:
bij kleine aannemers en schilders is dit gewoon niet mogelijk en dan verwacht ik ook enige
medewerking van uw kant! Wat had het aardig geweest als iemand op het gemeentehuis
de moeite had genomen eerder te reageren op zo’n eenvoudig verzoek en ons te wijzen
op mogelijke tekortkomingen.
Opvallend op de gemeente site: er staat vermeld ‘Doe dat minimaal 4 weken van te voren.
Binnen 8 weken hoort of u de ontheffing krijgt”! ??? Dit kan dus inhouden dat wanneer je
4 weken tevoren je aanvraag indient, je nog steeds het risico loopt bekeurd te worden,
want het antwoord ja/nee kan 8 weken duren!!
Vervolgens suggereert u van de bezoekersregeling gebruik te maken voor onze schilder:
Even ten overvloede: de bezoekersregeling geldt niet voor parkeren in zone A
(Nieuwstraat) en auto’s moeten dan in zone B te worden gezet.



Uit ons telefoongesprek maakte ik op dat u volstrekt niet op de hoogte bent van de echte
parkeersituatie binnen het centrum. Er zijn nl. bijna geen plekken voor parkeren in zone B
op een (zeker voor werklieden) fatsoenlijke afstand van de Nieuwstraat.
Onze schilder heeft zijn goed wil getoond: er waren (natuurlijk) geen plekken in B, dus in
zone D op de Hoge Wal (20 euro op onze kosten, met dank). Later op de dag moesten er
materialen naar ons huis. Hiervoor was het nodig om met het busje naar de Nieuwstraat te
rijden, want te veel en te zwaar (ladder). Resultaat: kwaaie schilder want plek op Hoge Wal
weg en 3 rondjes centrumring tot er eindelijk iets was gevonden!!
Vanmorgen was het direct raak: een gefrustreerde schilder die opmerkt dat het hem in de
toekomst weerhoudt om in het centrum van Woerden een klus aan te nemen. Dat gedoe
met je spullen en rondjes rijden om dan weer een plekje te vinden. Is dit wat de Gemeente
Woerden wil? Ook de middenstanders dwarszitten?
Ik ga u nogmaals vragen om:

Per direct een ontheffing parkeren te regelen zodat deze schilder gewoon zonder
zorgen (want in de Nieuwstraat is ‘s ochtends 7 uur ruim voldoende plaats) zijn busje
kwijt kan. Moet toch niet moeilijk zijn, toen er werkzaamheden waren bij het oude
stadhuis konden er plots heel veel busjes op onze plaatsen staan terwijl daar een
prive parkeerplaats is….
De parkeerboete te laten vervallen
En de gemaakte extra parkeerkosten a 20 euro per dag ook te vergoeden

Graag ontvang ik een constructief antwoord van u
Met vriendelijke groeten,

Woerden

Van: Parkeerbeleid Woerden <parkeerbeleid@woerden.nl>
Datum: maandag 13 december 2021 om 13:05
Aan: >
Onderwerp: Vraag ontheffing parkeren Nieuwstraat
Beste meneer V ,
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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