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Kennisnemen van 
De wijzigingen in het parkeerbeleid naar aanleiding van de motie D/21/038914 en de planning daarvan. 
  
 
   
 
Inleiding 
De onderstaande voorstellen tot wijziging zijn tot stand gekomen op basis van de meldingen op het meldpunt, de 
aangenomen motie D21/038914, gesprekken met bewoners en ondernemers en verschillende belangenbehartigers als 
het Stadshart en het Platform Binnenstad Woerden. Ook is er gesproken met vertegenwoordigers van verschillende 
gebieden/straten. De meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt, de uitkomsten uit het parkeeronderzoek en de 
informatie van Parkeerservice Woerden zijn ook meegenomen. Het staande parkeerbeleid en de eerder gemaakte 
afspraken met verschillende partijen zijn daarbij als uitgangspunt genomen.  
   
Het parkeerbeleid werkt. Het aantal bewoners dat uit zone A en B is overgestapt naar de parkeergarage ligt veel hoger 
dan verwacht. Het aantal klachten over de zone-indeling of dagkaarten in zone D is de laatste maanden nihil. De data van 
de parkeeracties bevestigt het beeld ook. Echter is er ook een groep vergunninghouders die zich benadeeld voelt door 
het nieuwe beleid. Vandaar dat nu aanpassingen worden gedaan om het beleid beter passend te maken, waardoor het 
voor meer mensen begrijpelijk en werkbaar wordt.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het college heeft dit herkent en heeft de motie als uitgangspunt genomen voor het doorvoeren van verschillende 
wijzigingen. Deze wijzigingen zijn:  
   

1. Het verlengen van de maximale parkeerduur in zone B naar drie uur; 
2. Het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor zone B; 
3. Het toevoegen van een uurtarief aan zone D; 
4. Het uitstellen van de uitsterfregeling bij wijziging van kenteken voor eerste bewonersvergunningen in zone A en B 

tot 1 september 2022; 
5. Het verleiden van vergunninghouders in zone A en B om in de garage te parkeren; 
6. De introductie van de werkparkeervergunning voor werkzaamheden in de verschillende zones; 



7. Het eerste uur gratis in de parkeergarage en dit promoten; 
8. Een promotiecampagne in samenwerking met het Stadshart voor de binnenstad; 
9. Invulling geven aan uitzonderingen om knelpunten op te lossen; 

10. Het verbeteren van de communicatie met bewoners en ondernemers en hun belangenbehartigers. 

 
Bij al deze wijzigingen en bijbehorende afwegingen is het zoeken geweest naar een nieuw evenwicht, waarbij de 
verschillende belangen zo goed als mogelijk recht zijn gedaan.  
 
1. De parkeerduur in zone B wordt verlengd van twee naar drie uur. Deze wijziging wordt nu voorbereid en gaat begin 
januari in.   
   
2. Er worden 39 parkeerplaatsen toegevoegd aan het huidige aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor 
vergunninghouders in zone B. Daarmee komt de vergunningsdruk (aantal vergunningen per aantal parkeerplaatsen in 
een zone) op hetzelfde niveau als in zone D. De verwachting is dat deze druk in zone B blijft dalen, vanwege het feit dat 
er geen nieuwe vergunningen worden verleend in zone A en B en de nu lopende promoties voor de parkeergarage. De 
parkeerplaatsen liggen op de volgende locaties:  
a. Plantsoen, 15 plaatsen, door verschuiving van de zonegrens tussen D4 en B. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat deze 
plaatsen een lage parkeerdruk kennen. Uit gesprekken met de ondernemers dicht bij die locaties, blijkt dat er behoefte is 
om daar meer ruimte beschikbaar te krijgen voor hun bezoekers en bezorgdiensten. De consequentie is een toename van 
de vergunningsdruk in zone D4. Deze blijft echter net onder de maximale grens van 100%.  
b. Prins Hendrikkade tussen de Bonaventurakerk en het Kasteel, 6 plaatsen, door verschuiving van de zonegrens tussen 
zone D1 en B. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat deze plaatsen een lage parkeerdruk kennen. Wel neemt de 
vergunningsdruk hierdoor toe in D1.  
c. Rijnstraat achter de Bonaventurakerk/parochie, 4 plaatsen, worden ook beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.  
d. Parkeerterrein Wagenstraat, worden 14 plaatsen beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.  
   
3. In zone D wordt een tarief van 5 euro per uur of deel daarvan toegevoegd. Dat met een maximum van 20 euro per 
kalenderdag. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het Stadshart om op de ring te kunnen parkeren voor 
bezoekers en wordt toch de afspraak met de bewoners in zone D gestand gedaan om bezoekers te weren uit de 
woonstraten.   
   
4. Het uitsterfbeleid voor eerste bewonersvergunningen in zone A en B is uitgesteld tot na de evaluatie van het 
parkeerbeleid in de komende zomer en tenminste tot 1 september 2022. Voor tweede bewonersvergunningen in zone A 
en B blijft deze regeling van kracht. Hiermee wordt de dwang verminderd en krijgen bewoners de tijd om zich aan te 
passen. Voor vergunninghouders die de afgelopen periode hun vergunning hebben moeten omruilen vanwege een 
wijziging van kenteken geldt de mogelijkheid om dit terug te draaien.  
 
5. Er zijn verschillende promoties gestart om bewoners en ondernemers vrijwillig naar de garage over te laten stappen:  
a. “Proef aan het gebruik van de garage” (zone A en B).  
Maak vanaf 1 januari drie maanden gratis gebruik van de parkeergarage. Je levert je vergunning in en krijgt je geld 
geretourneerd over deze drie maanden en je krijgt voor drie maanden een gratis abonnement in de garage. Daarna kan je 
zonder kosten terug naar de straatvergunning of besluit om definitief over te gaan tot een jaarabonnement in de 
parkeergarage;  
b. “Zet eenmalig je tweede vergunning om in een tweede abonnement in de garage” (zone A en B).  
Dit abonnement heeft dezelfde prijs als de tweede vergunning en kent geen regeling verlies abonnement bij wijziging 
kenteken;  
c. “Wissel je ondernemersvergunning in voor een abonnement”.  
Het ondernemersabonnement voor zone A en B krijgt dezelfde prijs als de straatvergunning.  
Ondernemers met een voertuig lager dan 2,10 meter kunnen hiervan gebruik maken;  
d. “Het tarief van de abonnementen blijft komend jaar gelijk”  
De prijzen van het eerste, tweede bewoners- en ondernemersabonnement blijven gelijk en stijgen niet mee met de 
inflatie. De vergunningen doen dat wel. Deze stijgen met 1,8%.  
   
De vergunninghouders zijn inmiddels geïnformeerd over bovenstaande acties. Deze zijn gestart per 1 december. Er volgt 
nog een extra mail naar de bewoners met meer informatie.  
 
6. De werkparkeervergunning wordt geïntroduceerd. Hiermee kunnen ondernemers en bewoners die een dag, week of 
maand een voertuig voor de deur nodig hebben voor bijvoorbeeld glazen wassen, installatie van elektrische apparatuur of 
een verbouwing deze aanvragen.  
 
7. Het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages is uitgevoerd en inmiddels per 15 november in werking. Half 
januari komt de data beschikbaar en daarna wordt de Raad geïnformeerd.  
   



8. De gezamenlijke promotiecampagne met het Stadshart is gereed en is gestart op zaterdag 4 december. De naam van 
de campagne is ‘Zoete Zaterdagen’.  
   
9. Enkele kleine knelpunten zijn op de volgende wijze opgelost:  
a. Stop&Go plaatsen, bij de VVV, Cafetaria ‘t Pleintje en de algemene begraafplaats zijn specifieke kortparkeerplekken 
geplaatst. Hier kan met gebruik van de blauwe kaart een half uur worden geparkeerd. Deze plaatsen zijn afgestemd met 
de ondernemers.  
b. Laden en lossen voor theater het Klooster, Naast het Klooster zijn in overleg met het theater Klooster en het Stadshart 
een tweetal laad- en losplaatsen gecreëerd.  
c. Rouw en Trouwplaatsen bij de Opstandingskerk, voor de kerk is een aantal plaatsen gereserveerd voor rouw- en 
trouwdiensten.  
   
10. De communicatie naar de bewoners en ondernemers is opnieuw vormgegeven en opgevoerd. Zoals eerder 
aangegeven wordt er met verschillende bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van bewoners en belangengroepen 
gesproken. Ook worden de bewoners en ondernemers op de hoogte gehouden van de aanpassingen en aanbiedingen 
via brieven en mail. De website van Parkeerservice en de gemeente Woerden worden aangepakt. Net nog is de 
vergunninghouders per brief gemeld dat ze vanaf 1 december gebruik kunnen maken van de verschillende aanbiedingen. 
Eind december volgt nog een brief met de wijzigingen per begin januari. Dat betekent concreet:  
   

o 5 november, brief met aankondiging wijzigingen per 1 december 2021 en begin januari 2022, alle 
vergunninghouders en alle ondernemers binnenstad; 

o 26 november, aanbiedingsbrieven zone A en B voor eerste en tweede vergunning  
o 26 november, aanbiedingsbrief ondernemers voor bedrijfsabonnement; 
o 8 december, mail aan houders van een bewonersgunning in zone A en B, uitleg aanbieding; 
o 9 december, persbericht naar aanleiding van Raadsinformatiebrief; 
o 24 december, brief aan alle vergunninghouders met vastgestelde wijzigingen per begin januari; 
o 24 december, persbericht n.a.v. Raadsbesluit; 
o Januari, aankondiging nieuwe tarieven voor vergunningen (inflatie 1,8%); 
o Maart, herinnering einde proefperiode. 

 
De geplande grote evaluatie is een aantal keren uitgesteld door de verschillende aanpassingen die tussentijds zijn 
gedaan aan het beleid. De evaluatie vraagt een periode van ongewijzigd beleid, waarbinnen data verzameld kan worden 
en beoordeeld. De evaluatie staat nu gepland voor komende zomer. De uitkomsten worden uiterlijk in augustus met u 
gedeeld. De voorbereiding hiervoor start begin 2022.  
 
In de tussentijd wordt de dagelijkse praktijk gemonitord en waar nodig worden kleine aanpassingen doorgevoerd.  
 
Meldpunt  
Het aantal meldingen op het meldpunt ligt nog steeds op een laag niveau met circa één melding per dag via telefoon en 
mail. Van de meldingen betreft het merendeel vragen en coulance op uitgeschreven boetes  
 
Bezwaarschriften  
De bezwaarschriftencommissie heeft besloten de behandeling van de bezwaarschriften aan te houden tot na de 
besluitvorming op de aanpassingen in het parkeerbeleid. Nadat de besluitvorming is afgerond zal de 
bezwaarschriftencommissie de afhandeling van de bezwaren opnieuw inplannen. Tot de uitspraak van de commissie 
mogen de vergunninghouders uit zone A en B op de Wagenstraat parkeren van zondag tot en met vrijdag.  
  
 
   
 
Financiën 
De kosten van deze aanpassingen zijn 36k. Deze worden meegenomen in de voorjaarsrapportage. 
 
   
 
Vervolg 
De aangepaste parkeerverordening 2022, die nodig is om een deel van bovengenoemde wijzigingen door te voeren, 
wordt ter besluitvorming aangeboden in de Raadsvergadering van 23 december 2021. Als deze wordt vastgesteld gaan 
de wijzigingen begin januari 2022 in. 
 
   



 
Bijlagen 
 


