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Geachte Gemeenteraadsleden, 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

Op woensdagavond 5 februari is er een informatieavond gehouden over het nieuwe Parkeerbeleid in 

de binnenstad van Oudewater. In totaal waren er ruim 100 mensen uit Oudewater aanwezig: 

bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Een mooie opkomst!  

  

Tijdens de informatieavond konden ideeën over het nieuwe Parkeerbeleid gedeeld worden. Met de 

aanwezigen stonden we in groepen stil bij de knelpunten die we ervaren op het gebied van parkeren. 

Daarnaast hebben we ook gesproken over de oplossingen waaraan gedacht wordt. Hieronder een 

greep uit de knelpunten en oplossingen die veel genoemd werden:  

  

Knelpunten*:  

Op diverse plekken in de binnenstad wordt er parkeerdruk ervaren. De parkeerdruk wordt ervaren 

door teveel auto’s op plekken, waardoor hulpdiensten en andere voertuigen er niet tot nauwelijks 

door kunnen. Daarnaast zorgt dit ook voor een rommelig beeld. Er wordt parkeerdruk ervaren in de 

avonden en weekenden. Dit heeft ook te maken met lang parkeren. Het komt geregeld voor dat 

mensen een weekend lang een bus voor hun huis hebben staan. Dat geeft een minder prettig beeld. 

Wat nu ook geregeld ervaren wordt, is dat er slecht gehandhaafd wordt, waardoor de situatie in stand 

wordt gehouden.  

  

*Dit betreft een greep uit de knelpunten die genoemd zijn.  

  

Oplossingsrichtingen:  

Bijna in alle groepen zijn alternatieve parkeerplaatsen genoemd. De parkeerplaats naast het 

stadskantoor wordt als locatie genoemd. Aanvullend op de alternatieve parkeerplaatsen wordt de 

bebording (een P-route) naar deze plekken genoemd. Daarnaast zouden er nog leenfietsen of andere 

vervoersmiddelen op deze locaties geplaatst kunnen worden die je makkelijk naar de binnenstad 

kunnen leiden.  



Niet iedereen staat afkeurend tegenover een dergelijk vergunningstelsel. Er kan gedacht worden aan 

het belasten van een tweede auto. Stel dit echter niet in voor de bezoekers van Oudewater.  

Houd ook rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden. Biedt als binnenstad hiervoor 

ook de mogelijkheid.  

Houd tevens bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening met het aantal parkeerplaatsen op het 

terrein waar de ruimtelijke ontwikkeling gaat plaatsvinden.   

    

*Dit betreft een greep uit de oplossingsrichtingen die genoemd zijn.  

  

Aan het einde van de avond is er een werkgroep geformeerd. Vanwege voldoende animo voor de 

werkgroep is er uit een loting voor 16 personen gekozen. De samenstelling van de werkgroep is als 

volgt: 

 

- 8 bewoners woonachtig in verschillende delen van binnenstad (2 woonachtig in het gebied 

rondom de grote kerk, 3 woonachtig in het gebied rondom de Lange Buchwal e.o. en 3 

woonachtig in het gebied rondom het Gasplein) 

- 2 horeca ondernemers 

- 2 winkeliers 

- 1 bestuurslid van de Novo 

- 3 overigen (1 school, 1 fysiotherapeut en 1 bezoeker van de binnenstad)  

 

Deze samenstelling is aan de voorkant vastgesteld op basis van de verschillende functies en gebruikers 

van de binnenstad om een goede evenwichtige samenstelling te krijgen van diversen belangen. Binnen 

deze groepen kon men zich aanmelden en vervolgens heeft ook de loting per categorie plaats 

gevonden.  

 

Met deze werkgroep wordt de komende tijd verder gewerkt aan een advies voor de inhoud van het 

nieuwe parkeerbeleid. Het nieuwe parkeerbeleid moet door de gemeenteraad vast worden gesteld.  

  

De planning is dat de komende maanden de werkgroep meerdere keren bij elkaar komt, zodat het 

streven is dat er voor de zomervakantie nog een advies aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.  

 
 
 
 
Walther Kok, 
Wethouder 
 
 





Wie zijn we? 

•Marco de Jong Gespreksleider (Empaction)

•Floor van Dorresteijn Adviseur parkeren (Empaction) 

•Sander de Waard Projectleider (gemeente)

•Kevin Berghuis Verkeerskundige (gemeente)

•Lisette Brekelmans Omgevingsmanager (gemeente)

•Marleen de Lange Communicatieadviseur (gemeente)

•Mark van Baaren Beleidsadviseur verkeer (gemeente)

•Mike Bouwman Beleidsadviseur verkeer (gemeente)

•Koen ten Hove Verkeerskundige (gemeente)

•Dennis de Koning Projectleider (gemeente)

•Martin Staal Projectleider (gemeente)

•Matthijs Hoes Beheerder (gemeente)



Agenda

1. Introductie en aanleiding door wethouder Walther Kok

2. Proces 

3. Opsplitsen in kleinere groepen 

– Wat zijn knelpunten in de huidige parkeersituatie en waar 

moeten de werkgroep mee aan de slag?

» Pauze

4. Uitkomsten parkeeronderzoek 

5. Terugkoppeling per tafel: punten voor werkgroep

6. Punten werkgroep vanuit gemeente Oudewater  

7. Vervolg / werkgroep / data 

8. Vaststelling werkgroep 



Aanleiding

• Masterplan Binnenstad Oudewater

• Parkeerdruk in de binnenstad

• Opstellen van parkeerbeleid voor de stad

• Participatie



Proces

• Werkgroepen

• Vertegenwoordigers

• 8 bewoners (3-3-2)

• 2 winkeliers

• 2 horeca

• 1 bestuurslid NOVO

• 3 overig (bezoeker, markt, etc)



Proces

Eerste ronde, twee tot drie sessies:

- Doelgroepen (wie mag waar parkeren) 

- Mogelijkheden voor extra parkeerruimte

Terugkoppeling naar het college van B&W en de gemeenteraad.

Tweede ronde, drie tot vier sessies:

- Uitwerking mogelijke oplossingen en onderbouwing 

- Te komen tot een advies op basis van consensus

Presentatie advies aan het college van B&W en eventueel aan de 

gemeenteraad.

Uitwerking van goedgekeurde richting wordt verwerkt in een nieuw 

parkeerbeleid rond de zomer van 2020.



Opsplitsen in kleinere groepen: 

waar moet de werkgroep mee aan de slag?

• Knelpunten in de huidige situatie (overlast)

• Ruimte op straat

• Extra parkeerruimte of beter benutten van bestaande ruimte 

• Staan de juiste parkeerders op de juiste plek?

• Parkeerregulering



Geef u op voor de werkgroep 

en laat uw advies meetellen! 



Uitkomsten parkeeronderzoek

Parkeerdruk maatgevende 

(drukste) moment:

vrijdagavond



Uitkomsten parkeeronderzoek

Waar is het regelmatig 

(te) druk?



Uitkomsten parkeeronderzoek

Wie staat er geparkeerd?

Meetmoment Bewoners Kortparkeerders 
1 moment 

Langparkeerders 
2 momenten 

Langparkeerders 
3 momenten 

Donderdagnacht 100% 0% 0% 0% 
Donderdagochtend 64% 17% 17% 2% 

uit Oudewater  37% 25% 31% 

Donderdagmiddag 56% 23% 19% 2% 
uit Oudewater  23% 30% 31% 

Donderdagavond 71% 24% 4% 1% 
uit Oudewater  35% 46% 31% 

Vrijdagavond 69% 31%   
uit Oudewater  38%   

Zaterdagmiddag 62% 38%   
uit Oudewater  35%   

Zondagmiddag 67% 33%   
uit Oudewater  34%   

 



Terugkoppeling:

Waar moet de Werkgroep zich mee bezig houden

…

Welke doelgroepen willen we waar laten parkeren?

Staan zij daar ook, waar knelt dit?

Is er snel winst te boeken:

- beter benutten van parkeerlocaties;

- alternatieve parkeerlocaties;

- parkeren op afstand.

Eenduidig beleid (varianten beperken)

Huidige reguleringstijden (wijziging van de reguleringstijden?)

Voorwaarden uitbreiding regulering (nog) niet of juist wel, 

waar speelt dit, criteria

Vergunning/prijs beleid

POET, parkeren op eigen terrein



Vervolg en Vaststelling Werkgroep

• Werkgroepsessies eerste ronde:

• Dinsdagavond 18 februari 

• Dinsdagavond 3 maart 

• Werkgroepsessies tweede ronde:

• April - mei

• Bepalen van de werkgroep → Nu



Contactgegevens

Indien u na deze avond nog op- of aanmerkingen heeft met 

betrekking tot het parkeerbeleid in de binnenstad:

E-mailadres: parkeerbeleid@oudewater.nl

Lisette Brekelmans: 0348 – 428880

mailto:parkeerbeleid@oudewater.nl



