
De CDA-fractie heeft op de informatieavond een envelop aan de projectleider overhandigd met 
wensen over de binnenstad van inwoners die dit tijdens de CDA verkiezingscampagne aan een 
wensboom hebben gehangen. 
Deze wensen van inwoners waren niet terug te vinden in de stukken.

De reactie van/namens de projectleider op de verschillende wensen is als volgt:

- Voor 11 uur laden en lossen en daarna stad dicht.
Reactie:
Doordat de binnenstad rijk is aan ondernemers, brengt dit ook vrachtverkeer met zich mee. 
Vrachtverkeer in de binnenstad veroorzaakt overlast, belemmert bereikbaarheid en is de 
hoofdoorzaak van schades aan monumenten ten gevolge van trillingen. Het college heeft de 
wens om zoveel mogelijk vrachtverkeer te weren in de binnenstad. Dit zal echter te zijner tijd
in samenspraak met de ondernemers van de binnenstad moeten gebeuren. Daarmee is 
zwaar verkeer vooral een economisch en logistiek vraagstuk. In de herinrichting van de Markt
en omgeving, wat voornamelijk een onderhoudsproject is, wordt daarmee (vooralsnog) geen 
verandering voorgesteld ten aanzien van het zwaar verkeer in de binnenstad. 

- Met een rollator / rolstoel is het lastig door de stad lopen. 
Reactie:
Uit opmerking valt niet op te maken waar precies op gedoeld wordt, is het algemeen 
bedoeld of op specifieke situatie / straat. Bij de nieuwe inrichting wordt door het verlagen 
van de stoepranden, de stad toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn. Daarnaast 
zal met het vernieuwen van de bestrating de straat weer netjes vlak liggen voor een betere 
begaanbaarheid. 

- Straatwerk in Binnenstad moet verbeterd worden.
Reactie:
Bij de herinrichting van de Binnenstad is het juist ook de bedoeling om het straatwerk te 
verbeteren.

- Meer groen + meer wandelgebied.
Reactie:
Er is weinig ruimte in de binnenstad voor meer groen, groen wordt gestimuleerd door het 
aanleggen van geveltuinen waar men dit wil en waar dit past. Voor meer wandelgebied in de 
binnenstad is op het moment geen draagvlak, veel ondernemers in de binnenstad willen dat 
de binnenstad bereikbaar moet blijven voor de auto. Dit is het huidig uitgangspunt van de 
herinrichting.  

- Een mooi groen Oudewater.
Reactie:
Waar ruimte is wordt er getracht meer (hoogwaardig) groen te stimuleren. 

- Oudewater moet betaalbaar blijven, de stad laten zoals die nu is.
Reactie: Dit is een opmerking die buiten de scope van het Masterplan valt. 


