
 
  

  
Motie: onderzoek naar herinrichting parkeerplaats Waardsedijk en optimalisatie 
parkeerareaal binnenstad  
 

 
Onderwerp: Raadsvoorstel “Parkeerbeleid Oudewater”  

 
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 14 juli 2021 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende dat:  
 

- De parkeerplaats aan de Waardsedijk veelal leeg staat; 
- De parkeerplaats aan de Waardsedijk niet optimaal gebruik maakt van de 

beschikbare ruimte, van beperkte kwaliteit is en als onveilig wordt ervaren; 
- In de reacties op het parkeerbeleid veel mogelijkheden zijn aangedragen om het 

aantal parkeerplaatsen in de binnenstad toe te laten nemen; 
- Het uitbreiden van het parkeerareaal, mede met behulp van de reacties, geen 

onderdeel zijn van het voorliggende parkeerbeleid; 
- De parkeerplaats aan de Waardsedijk en locaties waar kansen liggen voor de 

realisatie van extra parkeerplaatsen geen onderdeel zijn van het Masterplan 
Binnenstad; 

 
Overwegende dat:  
 

- De optimale inrichting van de schaarse ruimte in de binnenstad een belangrijke stap 
is alvorens meer ingrijpende maatregelen door te voeren; 

- Het Masterplan Binnenstad elementen in zich heeft die mogelijk versoberd, 
uitgesteld of geschrapt kunnen worden ten faveure van andere keuzes, zoals 
parkeren; 

- Het huidige parkeerfonds en toekomstige stortingen daarin, ruimte biedt voor 
maatregelen;  
 

 
Verzoekt het college:  
 

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de kwalitatieve en kwantitatieve 
optimalisatie van de parkeerplaats aan de Waardsedijk en de verbinding ervan met 
het stadscentrum met als doel dat deze parkeerplaats beter wordt benut; 

- Uit de reactienota’s op het parkeerbeleid en eigen onderzoek te inventariseren 
welke maatregelen realistisch gezien getroffen kunnen worden om het aantal 
parkeerplaatsen in de binnenstad uit te breiden; 



- Voor de financiële dekking van de bovenstaande punten, dekking te vinden in het 
parkeerfonds en het taakstellende budget bestemd voor het Masterplan Binnenstad 
door andere projecten te versoberen, uitstellen of schrappen; 

- Elke bruikbare tip uit de reacties op het parkeerbeleid nu al om te zetten in 
bruikbare parkeerplaatsen en dat niet na te laten of af te wachten; 

- De raad binnen 6 maanden te informeren over het bovenstaande 
onderzoeksresultaat en een (of meerdere) besluiten voor te leggen voor de 
implementatie ervan; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
R.A.W.M. Gabriëls 
Fractie VVDenD66 Oudewater 
 

 
Deze motie is: aangenomen / verworpen  in de vergadering van 14 juli 2021. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:  Fracties tegen: 
 
       …………………………… …………………………… 
 
       …………………………… ……………………………  
        
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                         drs. D.C. de Vries 
  

  
 


