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Schriftelijke vragen - Parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden (vervolg) 
 
Op 10 januari 2023 heeft het college de schriftelijke vragen van Woerden&Democratie beantwoord 
inzake het invoeren van betaald parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden. Het college 
legt in de beantwoording de nadruk op hetgeen de gemeenteraad heeft vastgesteld. Zo benadrukt 
het college dat het geen nieuw bericht is dat er betaald parkeren wordt ingevoerd en dat de 
Kadernota Parkeerbeleid, vastgesteld door de gemeenteraad, voorschrijft dat er wel een 
participatieproces vooraf gaat aan de invoering van betaald parkeren. Het college wordt bedankt 
voor haar alertheid, maar wordt wel verzocht om antwoord te geven op de vragen. Het komt vaker 
voor dat een antwoord uitblijft en er vooral een politiek antwoord wordt gegeven. Deze komen meer 
tot hun recht op een politieke avond en doen afbreuk aan het middel, in dit geval schriftelijke vragen, 
die een volksvertegenwoordiger heeft.  
 
Gelet op de beantwoording vraagt Woerden&Democratie zich af welke partijen er worden betrokken 
bij het participatieproces. De bewoners van de binnenstad (zone B) zijn namelijk in 2020 
geïnformeerd dat zij gebruik kunnen maken van de zuidzijde om te parkeren. Naar aanleiding van de 
berichtgeving richting de binnenstadbewoners is niet helemaal duidelijk hoe dit zich verhoudt tot de 
keuzes die eerder door de gemeenteraad zijn gemaakt.  
 
Over bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de uitspraak dat de binnenstadbewoners kunnen uitwijken 
naar de gratis parkeerplaats achter het station?  

2. Hoe verhoudt de uitspraak richting de binnenstadbewoners zich tot de eerder  
vastgestelde parkeervisie Middelland-Noord waarin parkeerregulering van de zuidzijde van 
het station is opgenomen?  

3. Worden de binnenstadbewoners ook als belanghebbenden gezien als het gaat om het 
parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden? 

4. Is er contact geweest met ondernemers en bewoners rondom het stationsgebied omtrent de 
eventuele nadelige gevolgen als gevolg van de beoogde invoering van betaald parkeren aan 
de zuidzijde van het station? (Geen suggererende vraag)  
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