
Beste,

Mijn grote zorg en ergernis over het masterplan binnenstad Oudewater.

Want men vooral vergeet is dat Oudewater een klein stadje is waar men niet winkelt, maar 
boodschappen doet.
Kijk bv in de Leeuweringerstraat: bakker, slager, groenteboer, natuurvoeding, kaas, poelier en o.a 
chocolade.
Dit zijn wekelijkse boodschappen en dat doe je meestal met de auto (zeker als het regent) tenslotte 

kan je heel goed en dicht bij de supermarkt parkeren om je zware boodschappen meteen in je auto 

te laden.  Daarom is voor ons belangrijk dat men nog met de auto onze winkels kunnen bereiken om 

de consument het zo makkelijk mogelijk te maken. Anders gaan ze toch voor het gemak en mijden ze 

de binnenstad.

Ik begrijp dat er dingen aangepast moeten worden, maar om nu veel parkeerplekken te verwijderen 

en meer fietsenplekken te plaatsen hiervoor??? Vergeet ook niet dat ruim 25 jaar geleden voor het 

laatst wat gedaan is aan de bestrating in de binnenstad, deze vraagt echt wel om aandacht.

Let maar eens goed op, de fietser parkeert overal zijn of haar fiets behalve in de rekken. Momenteel 

zijn de meeste ongelukken in de binnenstad met fietsers. Waar laat de inwoner zijn of haar auto 

kwijt? Er is in de buurt al niet genoeg plek om te parkeren en met de 4 à 5 appartementen in het 

ouwe Postkantoor die komen gaan zeker niet.

Dan mijn grote ergernis, dat ik bij verschillende bijeenkomsten ben geweest van het masterplan 

binnenstad Oudewater, maar het gevoel heb dat er wel geluisterd wordt naar ons maar niks 

meegedaan wordt.  En heel belangrijk zijn de bewoners van de binnenstad gehoord in heel dit 

prachtige maar niet praktische plan voor klein Oudewater? Fietsenrekken bij bewoners voor de deur, 

let op mijn woorden dit wordt een chaos in de binnenstad.

Dan mijn grote wens (en van nog meer collega’s) een laad & los plek/invalide plek. Helaas komt er 
ook 4 à 5 keer per dag een bestelbusje om pakketten af te geven bij bewoners en het postkantoor. 
Vroeger was er dicht bij een laad & los plek bij The Readshop zodat men daar alles kon uitladen. Deze 
was ineens verdwenen. Nu staan ze midden op de weg of voor winkels om dit te doen. Is ook niet 
handig in de straten van een vestingstadje. Maar een plek voor laden & lossen en combineer dit met 
een invalide plek. Bv waar nu de fietsenreken staan bij leeuweringerstraat 11 zorg al voor veel 
minder ergernis. Wij als ondernemen zorgen dat we worden bevoorraad door kleine wagen, helaas 
geldt dit niet voor ons vuilnis (schuld van de gemeente) omdat wij dit nergens anders kwijt kunnen.

Als laatste mijn gevoel is dat dit geweldige plan bij elke willekeurige stad wordt toegepast zonder in 

contact geweest te zijn met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende. Bij mij is er nooit 

iemand wezen praten over hoe en wat. Uiteindelijk op aandringen van mij is Lorrain geweest (dit was 

een fijn gesprek en werd er gekeken naar een oplossing).

Oudewater is een boodschappen stadje en geen openluchtmuseum! Uniek is haar soort en moet niet 

worden zoals alle gemeentes in Nederland dan verliezen wij onze identiteit.

Unieke zelfstandige ondernemers en bereikbaar voor iedereen (met of zonder auto) 😊

Graag tot 17 Februari.


