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Beantwoording van de vragen 
De ChristenUnie/SGP Woerden maakt zich zorgen over het parkeren in de Bloemenbuurt. Recentelijk kwam het parkeren 
in deze wijk aan de orde. Inmiddels ontvangen wij berichten dat diverse zzp’ers die nu hun busjes parkeren bij de Badkuip 
daar momenteel niet terecht kunnen vanwege de werkzaamheden. Tegelijkertijd vingen we ook op dat dit geen tijdelijke 
situatie is, maar ook na oplevering de permanente situatie blijft en er minder/geen parkeerruimte beschikbaar is op de 
Badkuip. Daarom hebben wij de volgende vragen: 
1) Hoelang duurt de situatie dat de parkeerplaats is afgesloten? 
De werkzaamheden aan de parkeerplaats de Badkuip zijn onderdeel van fase 3 van de werkzaamheden aan de 
Boerendijk. De huidige planning gaat er van uit dat de werkzaamheden van fase 3 zijn afgerond in augustus 2021. 
2) Hoeveel parkeerplaatsen komen er terug? 
In totaal waren in de Badkuip ca. 30 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit aantal wordt terug gebracht in de nieuwe situatie. 
3) Hoe wordt de parkeerbehoefte na de herstructurering ingevuld zodat aan de behoefte van parkeerruimte wordt 
voldaan? (Komt er een alternatieve plek waar busjes van zzp’ers kunnen parkeren?) 
Aangezien het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft is er ten gevolge van de werkzaamheden bij de Badkuip geen behoefte 
aan extra parkeerruimte. In 2022 zal overleg starten met de Bloemenbuurt om te onderzoeken  of en op welke wijze 
parkeerregulering een bijdrage kan leveren aan het beperken van de parkeerdruk. Dit in het kader van het onlangs 
vastgestelde parkeerbeleid.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/012062 



 
 
Schriftelijke vragen - Parkeren Badkuip 

De ChristenUnie/SGP Woerden maakt zich zorgen over het parkeren in de Bloemenbuurt. 
Recentelijk kwam het parkeren in deze wijk aan de orde. Inmiddels ontvangen wij berichten dat 
diverse zzp’ers die nu hun busjes parkeren bij de Badkuip daar momenteel niet terecht kunnen 
vanwege de werkzaamheden. Tegelijkertijd vingen we ook op dat dit geen tijdelijke situatie is, maar 
ook na oplevering de permanente situatie blijft en er minder/geen parkeerruimte beschikbaar is op 
de Badkuip. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1) Hoelang duurt de situatie dat de parkeerplaats is afgesloten? 
2) Hoeveel parkeerplaatsen komen er terug? 
3) Hoe wordt de parkeerbehoefte na de herstructurering ingevuld zodat aan de behoefte 

van parkeerruimte wordt voldaan? (Komt er een alternatieve plek waar busjes van 
zzp’ers kunnen parkeren?) 

Namens de ChristenUnie/SGP Woerden, 

Simon Brouwer en Eric de Jonge 
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