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Beantwoording van de vragen 
Inleiding 
Op 3 mei jl. zijn de nieuwe parkeertarieven op straat ingegaan in het centrum van Woerden en de 
Leidsestraatweg. De nieuwe parkeertarieven zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid 
dat in februari 2021 door de raad is vastgesteld na een uitvoerig participatietraject. Bij het vaststellen van dit nieuwe 
beleid door de raad is door de wethouder de toezegging gedaan dat er bij onverwachte bijeffecten van dit nieuwe 
parkeerbeleid aan de raad gerapporteerd zou worden en dat er aanpassingsvoorstellen zouden worden gedaan. Uit het 
persbericht van 12 mei 2021 met als kop ‘Verantwoording nieuw parkeerbeleid’, blijkt dat de wethouder uitvoering heeft 
gegeven aan zijn toezegging. Toch zijn er nog wel wat vragen. 
 
Vragen aan het college: 
 
Eerst volgt een aantal vragen over de problemen die inmiddels verholpen zijn. 
 
1. Hoe heeft de onduidelijkheid met betrekking tot het parkeerbeleid in de Leidsestraatweg kunnen ontstaan?  
De Leidsestraatweg van de Baanstraat tot aan de Westdam zijn in het parkeerbeleid aangeduid als zone D. Doel van 
zone D is om bewoners en hun bezoekers te kunnen laten parkeren (uitgangspunt: 'Woonstraten uitsluitend beschikbaar 
te stellen aan bewoners en haar bezoek', conform Raadsbesluit 20R.00056). Bezoekers (anders dan van bewoners) 
kunnen alleen betalen met een dagkaart van € 20,-. De Leidsestraatweg is abusievelijk toegevoegd aan zone D.  
 
2. Hoe heeft de onduidelijkheid met betrekking tot het Woonstraten- en Dagtarief kunnen ontstaan?  
In de communicatie is steeds aangegeven dat de scheidslijn de centrumring is; daarbij is niet expliciet aangegeven dat de 
centrumring zelf onder zone D valt. Er zijn borden geplaatst om deze scheidslijn te communiceren. Achteraf bezien is dit 
onvoldoende gebleken. 
De eerste twee dagen heeft Parkmobile (belparkeerder) foutieve informatie verstrekt. Dit is de verantwoordelijkheid van 
Parkmobile. Parkmobile heeft restitutie verleend naar aanleiding van deze fout aan de parkeerders.  Daarnaast is voor 
veel parkeerders parkeren een automatische handeling. Bezoekers die regelmatig naar de binnenstad komen, parkeren 
vaak op eenzelfde plek. Hierbij wordt minder goed gelet op bebording. Achteraf bezien hadden er op meer plaatsen 
borden moeten staan om bezoekers meer te wijzen op het dagtarief. Inmiddels zijn deze borden aangebracht.  
 
3. Hebben de snelle herstelinterventies van de gemeente op de in vraag 1 en 2 genoemde gebieden het gewenste 
effect?  
Het betaald parkeren voor de Leidsestraatweg is per direct opgeschort (Z/21/007100 D/21/019435). Hierover zijn de 



bewoners en ondernemers op 6 mei geïnformeerd. De betaalautomaat is buiten werking gesteld en de bebording is 
weggehaald. Tevens zijn er tijdelijke gele borden geplaatst om duidelijk te maken dat er tijdelijk geen betaald parkeren 
geldt in de Leidsestraatweg (om de parkeerders die gebruikmaken van belparkeren hierop te atenderen). Ook is er een 
melding gemaakt op de website van ParkeerService. Dit heeft voor zover nu bekend en te overzien is het gewenste 
effect.  
 
Met betrekking tot het woonstraten-tarief: De informatie in de apps is binnen twee dagen aangepast. Voor de parkeerders 
die parkeren als automatische handeling en daarmee verrast zijn door het dagtarief is een coulanceregeling gestart. 
Gedurende ruim 3 weken konden parkeerders die verrast waren door het dagtarief (eenmalig) restitutie aanvragen. Het 
aantal meldingen is de afgelopen dagen sterk afgenomen.  
 
Vragen over mogelijke andere problemen in relatie tot parkeren in de binnenstad. 
 
4. Wat zijn de eerste reacties van binnenstadbewoners en ondernemers op het nieuwe parkeerbeleid?  
Vanuit de ondernemers is boos gereageerd op de uitvoering van de plannen. Daarbij is een duidelijk statement afgegeven 
dat de inhoud van de plannen goed is, maar de uitvoering beter had gemoeten. Ondernemers geven aan te weinig 
communicatie vanuit de gemeente te hebben gezien met betrekking tot de invoering op 3 mei.  
Bewoners zijn verdeeld in de reacties. Vanuit de woonstraten wordt vooral blijheid en opluchting geuit. Zij geven aan 
'eindelijk' weer ruimte in eigen straat te hebben voor hun auto en eigen bezoekers. Bewoners uit de binnenstad (zone A 
en B) hebben geschrokken gereageerd. Met name de inhoud van de communicatie had volgens hen anders gemoeten, 
het was nu te onduidelijk wat het exact voor hen zou betekenen.   
 
5. Zijn er nog andere problemen/aandachtspunten aan het licht gekomen met betrekking tot het nieuwe 
parkeerbeleid, waar nog geen oplossing voor is gevonden?  
Ondernemers in de woonstraten, zoals een cafetaria, sportschool en VVV/Kaaspakhuis, geven aan nu minder makkelijk 
bezoekers te kunnen ontvangen.   
 
6. Indien het antwoord op vraag 5 ‘ja’ is, waaruit bestaan die problemen/aandachtspunten en wat is de 
verwachting met betrekking tot het vinden van oplossingen?  
We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om zogenaamde 'shop&go' parkeerplaatsen te realiseren voor 
betreffende ondernemers. Op een 'shop&go' parkeerplaats mag kort geparkeerd worden (max. 15 minuten). Dit is vaak 
voldoende tijd voor het afhalen van een snack of een stadsplattegrond. Voor langer bezoek is de parkeergarage het beste 
alternatief.  
Echter, het probleem van de sportschool is hiermee nog niet opgelost, waar bezoekers langer dan 15 minuten parkeren. 
We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor de sportschool. Een oplossing zou kunnen zijn het uitbreiden van 
de bezoekersuren voor bedrijven.    
 
7. Hoe monitort de gemeente of er een verschuiving van winkelend publiek van de binnenstad naar andere 
winkelgebieden plaatsvindt?  
Regelmatig zal het college een evaluatie houden naar de effecten van het parkeerbeleid. De eerste evaluatie zal 
plaatsvinden in 2022. Daarin zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de vraag of er een verschuiving van 
winkelend publiek plaatsvindt. Echter de vraag of een eventuele verschuiving ten grondslag licht aan het parkeerbeleid 
zal lastig te beantwoorden zijn. Dergelijke verschuivingen zijn al langer aan de orde. 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/020599 



 
 
Schriftelijke vragen over gewijzigd parkeerbeleid binnenstad Woerden 

Inleiding 

Op 3 mei jl. zijn de nieuwe parkeertarieven op straat ingegaan in het centrum van Woerden en de 

Leidsestraatweg. De nieuwe parkeertarieven zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid 

dat in februari 2021 door de raad is vastgesteld na een uitvoerig participatietraject. Bij het vaststellen 

van dit nieuwe beleid door de raad is door de wethouder de toezegging gedaan dat er bij 

onverwachte bijeffecten van dit nieuwe parkeerbeleid aan de raad gerapporteerd zou worden en dat 

er aanpassingsvoorstellen zouden worden gedaan. Uit het persbericht van 12 mei 2021 met als kop 

‘Verantwoording nieuw parkeerbeleid’, blijkt dat de wethouder uitvoering heeft gegeven aan zijn 

toezegging. Toch zijn er nog wel wat vragen. 

 

Vragen aan het college: 

Eerst volgt een aantal vragen over de problemen die inmiddels verholpen zijn. 

1. Hoe heeft de onduidelijkheid met betrekking tot het parkeerbeleid in de Leidsestraatweg 

kunnen ontstaan? 

2. Hoe heeft de onduidelijkheid met betrekking tot het Woonstraten- en Dagtarief kunnen 

ontstaan? 

3. Hebben de snelle herstelinterventies van de gemeente op de in vraag 1 en 2 genoemde 

gebieden het gewenste effect? 

Vragen over mogelijke andere problemen in relatie tot parkeren in de binnenstad. 

4. Wat zijn de eerste reacties van binnenstadbewoners en ondernemers op het nieuwe 

parkeerbeleid? 

5. Zijn er nog andere problemen/aandachtspunten aan het licht gekomen met betrekking tot 

het nieuwe parkeerbeleid, waar nog geen oplossing voor is gevonden? 

6. Indien het antwoord op vraag 5 ‘ja’ is, waaruit bestaan die problemen/aandachtspunten en 

wat is de verwachting met betrekking tot het vinden van oplossingen? 

7. Hoe monitort de gemeente of er een verschuiving van winkelend publiek van de binnenstad 

naar andere winkelgebieden plaatsvindt? 

 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
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