
Raadsvergadering 24 februari 2022

Onderwerp: Herinrichting markt en omgeving

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 24 februari 
2022; 

Overwegingen:

1. De herinrichting van de markt en omgeving de volgende stap is binnen 
het masterplan binnenstad.

2. Participatie in alle deelprojecten van het Masterplan essentieel is.
3. De raad daarom ook heeft gevraagd de deelprojecten aan de raad voor 

te leggen.
4. In de voorbereiding van dit plan is er veel gesproken en hebben alle 

betrokkenen veel tijd eraan besteed.
5. Naast de opmerkingen in het forum over het plan, zoals parkeren, laad 

en los plek, snelheden in de straat en invalide parkeerplek enz. was het 
ontbreken van communicatie in de laatste fase het grootste gemis om 
verder tot elkaar te komen.

6. Het laatste deel van de participatie door diverse redenen en 
omstandigheden niet optimaal is verlopen waardoor het draagvlak bij de 
betrokken partijen. (inwoners en ondernemers) ontbreekt.

7. De betrokken partijen begrijpen de hoofdlijnen van het plan echter vindt 
men dat in samenspraak het plan kan worden verbeterd/versoberd 
waardoor het plan kwalitatief beter wordt en breed draagvlak kan vinden.

1. Het plan, herinrichting markt en omgeving, (mogelijk aangepast) opnieuw 
aan de raad voor te leggen rekening houdend met onderstaande.  

2. De laatste fase van de participatie opnieuw vorm te geven door:
- Een gesprek (vraag en antwoord bijeenkomst) te houden met alle 

betrokkenen over dit plan. Voor een goede voorbereiding van dit 
gesprek tekeningen en afgewogen varianten ter beschikking te stellen 
voor deze bijeenkomst.

- Hierna, waar nodig, op locatie de situaties te bekijken en te 
bespreken. 

- Al deze gegevens en input te verwerken in een (herziend) voorlopig 
ontwerp. (inclusief details over manier van straten e.d.)

- Dit voorlopig ontwerp in de raadcyclus van Juni 2022 te presenteren 
en te bespreken in het forum waarbij wensen en bedenkingen kunnen 



worden besproken.
- Het definitief ontwerp in de raadcyclus van juli 2022 op te nemen voor 

het forum en raadsvergadering. 
3. De mogelijke onderwerpen voor eventuele herziening zijn onder andere:

- Groot vervoer/zwaar verkeer
- Fietszone, auto te gast auto luw, autovrij.
- Veiligheid/ snelheid verkeer
- Parkeren/ parkeerduur/bloktijden. 
- Afval zakelijke klanten ivm zwaar verkeer.
- Laad- en los plek, post en pakketdiensten
- situering miva parkeerplaats
- Routing H-structuur behouden in combinatie met afsluiten visbrug
- Afsluitingen
- Onderhoud
- Creëren extra parkeerplaatsen aan de rand van het centrum. 
- Etc

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Namens de fractie 
van De Onafhankelijken                        VVD/D66 
René van den Hoogen                          Mark Kruiswijk

Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 22 februari 
2022

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:
    ………………………….. ………………………….

                                       …………………………..           …………………………
………………………….. ………………………….
………………………….. ………………………….

De griffier, De voorzitter,

E. boers                                   D. De Vries


