
Schriftelijke inspraak inbreng, 

Ik wil heel graag meegeven hoe belangrijk het is dat de parkeerplaatsen op de Korte Havenstraat 
blijven. Het nieuwe plan is nu om hier zitbanken van te maken.

Dit kan wellicht leuk zijn voor toeristen. Maar die zijn er maar een paar weken per jaar. De 
parkeerplekken zijn voor ondernemers van levensbelang. Zeker aangezien er zo weinig 
parkeergelegenheid is rond de stad of het altijd vol staat.
En parkeren bij het stadskantoor is voor veel mensen echt te ver lopen. Ik heb veel oudere klanten en 
veel klanten buiten Oudewater. Zij komen enkel wanneer de parkeergelegenheid voldoende en 
makkelijk is. 
Voor hun is een groot stuk lopen vaak te ver of niet mogelijk.

Daarnaast brengen deze zitbanken ook overlast met zich mee voor ondernemers. Wat denkt u van 
afval? Dan mogen wij weer elke ochtend de blikjes fanta of papieren zakjes van onze stoep vissen. 

Ik ondervind nu op dit moment hoe ontzettend slecht het is met weinig parkeerplaatsen sinds het 
pleintje achter de klepper niet open is. Ik zie al 3 weken amper klanten of klanten die zeggen dat ze 
niet komen vanwege de parkeergelegenheid.
Dit is echt geen grap en ik overdrijf hierbij niet. Ik begrijp het als de gemeenteraad minder 
parkeerplekken wil in de binnenstad. Maar dan moet er wel een goed alternatief geboden worden 
zoals meer parkeergelegenheid of een parkeergarage.
Er is nu al niet voldoende laat staan als er nog meer weggehaald wordt. 

Dit wil ik toch wel echt aankaarten en zou het fijn vinden als dit door de gemeenteraad gelezen 
wordt. Nogmaals ik kan hier zelf niet bij zijn maar jullie hebben meer mails van ondernemers 
ontvangen.
Het is ook fijn als er aan ons gedacht wordt. Want wij zorgen voor licht en sfeer in de stad. En denk 
toch dat het heel raar zou zijn als er over een tijd alleen maar dichte rolluiken van ondernemers te 
zien zijn. 

Het masterplan binnenstad gaat de ondernemers in de kledingbranche al bizar veel kosten omdat de 
stad open gaat midden in ons winterseizoen waarin wij de omzet moeten maken.
Hou dan aub ook rekening met de levendigheid van de binnenstad door naar onze opmerkingen te 
kijken. Er wordt namelijk altijd alleen maar rekening gehouden met de horeca maar er zijn ook nog 
andere bedrijven in Oudewater.

Ik wil dit altijd nog verder toelichten mocht het nodig zijn.

ps. Ik heb deze mail naar nog een aantal andere partijen doorgestuurd zodat mijn standpunt omtrent 
de Korte Havenstraat in ieder geval duidelijk is. 


