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Nr Afbeelding Cat. Locatie Omschrijving Actie Verant-woordelijke 
partij/ actiehouder

1 Veilig Hogewoerd, 
3441 BE, 
Woerden

Tafels en stoelen van het 
terras van Breuren moet 
door de marktmensen elke 
woensdagochtend aan de 
kant worden geschoven. 
Verzoeken aan Breuren om 
dit dinsdagavond zelf te 
doen.

Nogmaals Breuren verzoeken 
om het terras gedeeltelijk 
binnen te halen. Werkt dit niet 
dan gesprek via Leendert van de 
gemeente. Officieel mag het 
terras daar staan. 

Anja

2 Veilig Hogewoerd 10, 
3441 BE, 
Woerden

Dit punt wordt als startplek 
voor het 
fietsverkeersexamen 
gebruikt. Dit punt is niet 
geschikt volgens een aantal 
personen uit de werkgroep. 
Te druk en het is een 
voetgangersgebied dus niet 
logisch om daar te starten 
met het fietsexamen. Er is 
inmiddels onderzocht dat de 
brandweerkazerne ook als 
startpunt gebruikt kan 
worden. 

Overleg tussen Richard, Peter 
(afd. verkeer gemeente) en 
Frank van de Steen moet plaats 
vinden.  

Peter en Richard



3 Vuile plek 
openbare ruimte

Gehele 
winkelcentrum 
Woerden

Door het hele 
winkelcentrum zijn de 
prullenbakken vies, beplakt 
en/of beschadigd. De 
prullenbakken in het gehele 
winkelcentrum zijn aan 
vervanging of opknapbeurt 
toe. 

Prullenbakken worden 1x per 
jaar door de gemeente 
gereinigd. Peter onderzoekt 
intern of ze vervangen kunnen 
worden of dat ze vaker schoon 
gemaakt moeten worden. Ook 
wordt het intern bij de BIZ 
besproken wat daar de 
mogelijkheden zijn.

Peter en Sjon

5 Vuile plek privé Bij alle 
horecaonderne
mers met terras, 
Woerden

Horecaondernemers moeten 
eigen terras schoon houden.

In een KVO nieuwsbrief het 
onderwerp 'straatje vegen' 
opnemen nav een stukje over 
de schouw

Richard en Sjon

6 Overig Voorstraat en 
Rijnstraat , 3441 
CG, Woerden

Boomplaten komen omhoog Verzoek aan de mensen van de 
gemeente die hier in 
gespecialiseerd in zijn om hier 
onderzoek naar te doen en 
advies uit te brengen. 

Peter



7 Vuile plek open- 
bare ruimte

Achterstraat, 
3441 EJ, 
Woerden

Er worden hier veel afval, 
grofvuil en fietswrakken 
gedumpt. 

Punt van overleg met Michael 
Kuilenburg van de gemeente. 
Evt. kijken naar de inrichting 
van de plek zodat het niet 
uitnodigt om vuil te storten. 

Peter

8 Veilig Achterstraat, 
3441 EJ, 
Woerden

 's Avonds wordt hier vaak 
aan 2 kanten geparkeerd en 
dan kan bijna niemand er 
meer langs.

Door de maaltijdbezorgers 
staan daar vaak korte tijd 
auto's. Door de Covid-19 wordt 
er ook meer bezorgd door 
cafetaria, bakker en de Griek. 
Oplossing zou een andere 
indeling van de weg zijn. Boa 
heeft dit al met afd. Verkeer 
besproken. Maar afd. verkeer 
wil dit niet. Bij excessen kan er 
bekeurd worden. Als de 
brandweerauto er maar door 
kan. Deze melding leggen we als 
aandachtspunt bij Koen ten 
Hove. 

Peter



9 Fiets- wrakken Achterstraat 6, 
3441 EH, 
Woerden

Kwestie van melding doen via 
de gemeentesite. 

Allen. Zodra iemand 
een fietswrak ziet 
daarvan zelf 
rechtstreeks  melding 
maken via he 
gemeendelijke 
meldpunt openbare 
ruimte 

10 Groen-
voorziening niet 
onder- houden

Achterstraat 3, 
3441 EG, 
Woerden

Kwestie van melding doen via 
de gemeentesite. 

Allen. Daarvan zelf 
rechtstreeks  melding 
maken via he 
gemeendelijke 
meldpunt openbare 
ruimte. Peter heeft in 
dit geval  nav schouw 
hiervan extra melding 
gemaakt. 



11 Parkeer- voor- 
zieningen auto's 
gewenst

Nieuwstraat, 
3441 EC, 
Woerden

Bewoners en klanten 
parkeren veel in de 
Nieuwstraat en op de stoep 
waardoor de steeg oftewel 
de doorgang vanuit de 
Achterstraat naar de 
Nieuwstraat   vaak 
geblokkeerd is.

Opties zijn uitsterfbeleid van de 
winkels. Tot die tijd zou een 
blauwe zone een goede 
oplossing zijn zodat bewoners 
daar hun auto overdag niet 
neer zitten. Dit kan mee 
genomen worden in de 
werkgroep parkeren voor de 
nieuwe parkeervisie. Prioriteit 
heeft de uitgang van de steeg. 
Gevaarlijk voor de fietsers. 
Mogelijkheid is bollen/palen 
op de stoep. 

Peter kaart dit 
probleem aan bij de 
afd. verkeer (Koen ten 
Hove) en parkeer- 
service. 

12 Parkeer- voorzien- 
ingen auto's 
gewenst

Oostsingel 4, 
3441 EC, 
Woerden

Bij de Wilhelmimaschool 
wordt altijd op de stoep 
geparkeerd met 
halen/brengen van kinderen. 
Niemand kan er fatsoenlijk 
langs.

Er is door Michael al een 
gesprek met de directeur van 
de school geweest. Het is een 
verantwoording van school. 
Het zijn met name mensen van 
de school zelf. Los van de breng- 
en haalmomenten is er geen 
probleem. Het is vooral gedrag. 

Tjeerd vraagt gesprek 
met directeur aan.

13 Overig Rondweg , 3441 
EC, Woerden

30 km stickers zijn op de 
gehele rondweg versleten en 
de kleine drempels werken 
niet. Er wordt soms 60 tot 
80 km/uur gereden.

Formeel is het geen 30 km weg. 
Eigenlijk moeten de stickers 
weg gehaald worden. Dit is een 
onderwerp voor afd. verkeer. 

Peter bespreekt dit 
punt met afd. verkeer.



14 Groen- voorzien- 
ing niet onder- 
houden

Nieuwstraat 2B, 
3441 EB, 
Woerden

Melden bij meldpunt Peter

16 Parkeer- voor- 
zieningen auto's 
gewenst

Rijnstraat, 3441 
BT, Woerden

Wens om van de Rijnstraat 
een winkelerf met aantal 
parkeervoorzieningen te 
maken. 

Erg rommelig geheel met veel 
onduidelijkheid (zie 
onderstaande punten 
Stadshart) . Voorstel om deze 
optie van Winkelerf ook binnen 
het bestuur Stadshart en de 
gemeente te bespreken. Wens 
van bestuur Stadshart is ook 
om de scooters uit de 
Rijnstraat te weren. Dit laatste 
punt heeft prioriteit

Sjon, Richard en Peter

19 Overig Rijnstraat 54, 
3441 BV, 
Woerden

Boomplaat komt omhoog. Zie punt 6.



20 Overig Wagenstraat , 
3441 BV, 
Woerden

Hier staan te veel bewoners 
geparkeerd.

Wordt meegenomen in het 
Parkeerplan.

22 Overig Meulmansweg , 
3441 AS, 
Woerden

Verkeersbord wijzigen in 
laden en lossen plaats.

Peter heeft dit 
uitgezetpunt met afd. 
verkeer.

23 Veilig Meulmansweg , 
3441 AS, 
Woerden

Drempel is te laag. Zie punt 13 Peter bespreekt dit 
punt met afd. verkeer.

25 Verkeerde 
uitstalling

Kerkstraat 5, 
3441 BN, 
Woerden

Bij droog weer te veel 
uitstalling bij Bont&Blauw.

ter info VTH

Afgehandelde punten:



15 Veilig Sint Jansteeg , 
3441 CL, 
Woerden

Wens om de fietsenrekken 
uit de steeg te verplaatsen.

Meningen zijn verdeeld over dit 
probleem. Politie vindt dit wel 
een mooie oplossing. 
Alternatief is parkeren in de 
Rijnstraat wat ook niet gewenst 
is. Conclusie: geen actie.

18 Overig Rijnstraat , 3441 
BV, Woerden

In de avond is de 
LEDverlichting blauw. Dat is 
voor de restaurants niet fijn.

Afd. verlichting heeft de 
melding opgepakt. 

21 Overig Meulmansweg , 
3441 BV, 
Woerden

Er is door uitbreiding van de 
markt ivm Corona nu geen 
plaats voor laden en lossen. 

Na overleg met Anja blijkt er 
wel een extra laad- en losplek te 
zijn. 

17 Veilig Rijnstraat , 3441 
BV, Woerden

Doorgang is te smal. Komt door Covid19. Terassen 
zijn vergund tot 1 sept 2020. 
Op 9 juli 2020 is er een horeca-
overleg en dan wordt het 
onderwerp terrasuitbreiding 
besproken. 



4 Grijs Kerkplein 6, 
3441 BG, 
Woerden

Verkeersbord stuk Gemaakt

24 Veilig Nieuwe Markt 1, 
3441 AN, 
Woerden

Er staan vaak auto's op de 
stoep geparkeerd. 

Er worden plantenbakken 
geplaatst zodat er niet 
geparkeerd kan worden. En ook 
komt er een extra laad- en 
losplaats op de Nieuwe Markt. 

Punten vanuit BIZ-Stadshart voor de Schouw Binnenstad Woerden Woensdag 1 juli 2020
De geel gearceerde punten zijn opgenomen in de schouwlijst

25 Aanrijroute brandweer op plein tijdens marktdagen opgepakt door Cor Heutenik
Uitstalling van ondernemers buiten de toegestane meter

26 Terrassen buiten de pennen op marktdagen,  bekend bij marktmeester en BOA. Zij treden handhavend op 
27 Fietsparkeren tijdens marktdagen, vakken op de straat maken, dit is onderdeel van de parkeervisie binnenstad. Stadshart kan dit punt daar inbrengen. Fietstallingen is ook een van de prioriteiten op de Ontwikkelagenda. Dit punt is een onderdeel daarvan.    
28 Overlast van Auto’s, kenteken noteren en melding maken op site gemeente. Handhaving gaat in overleg met bestuurder. Echter tolerantie ivm wonen in een binnenstad. 

Overlast door Fietsexamen, in overleg met partijen voor andere startplaats, graag steun van gemeente (zie foto’s ). 



•         Afdekking over wortels in Voorstraat en Rijnstraat
•         Vuilnisbakken kapot, versleten en vies 
(worden bij schoonmaken niet schoon)
•         Afvalpunt kruising Franse Steeg en Achterstraat
•         Negeren parkeerverbod achterstraat aan linker kant
•         Parkeren op trottoir in Nieuwstraat 
•         30 KM zone aanduiding op de ring en drempels

29 •         Laad en los zone op de Westdam: is gemeld bij Verkeer. Zij handhaven huidige situatie. 
•         Fietsparkeren in de Sint-Janssteeg
•         Parkeren in Rijnstraat
•         Verkeer in Rijnstraat tijdens venstertijden
•         Snelheid van verkeer in Rijnstraat
•         Inrijden aan de westkant van de Rijnstraat

Straatverlichting niet besproken.
30 …gekleurde verlichting Rijnstraat is niet naar wens (te kille verlichting) : Is in afhandeling bij medeweker Bea Bregman
31 …kapotte verlichting van in de van Oudheusedenstraat… deze stond ook al verleden jaar op de puntenlijst: Is in afhandeling bij medwerker Verlichting (Bea Bregman)



Afgehandeld

15-07-2020 Kanttekening: 
blijft doorlopend punt van 
aandacht, maar voor nu 
afgehandeld

Afspraak wordt ingepland



Stadserf (Rob van der Logt, 
Peter Trommelen) is bezig 
met het opstellen van een 
prullenbakkenplan. Zij 
koppelen terug als er een 
concept-plan gereed is. Nog 
geen exacte planning 
beschikbaar. 

Geagendeerd bij team Groen.



Eerder is gekeken naar 
mogelijkheid om een PMD 
bak te plaatsen. Daarvoor 
ontbreekt de ruimte tenzij 
een parkkerplaats wordt 
ingeleverd. Geen oplossing 
op korte termijn. Punt staat 
geagendeerd bij Aval en 
Reiniging.

Geagendeerd bij Verkeer.



Afgehandeld

Afgehandeld



Geagendeerd bij verkeer

Gedaan, lopend



Afgehandeld

Geagendeerd bij wethouders 
Becht en Noorthoek en op 
agenda van verkeer

Geagendeerd



Onderdeel parkeerplan, 
lopend. Gemeld aan Bart 
Harremans, projectleider 
parkeerplan. 

Bord is vervangen, 
afgehandeld.

Lopend

10-07-2020 VTH is hiervan 
op de hoogte. Hier wordt op 
gehandhaafd. Kanttekening: 
Blijft doorlopend actiepunt



08/Jul/20

08-07-2020. Afhandeling 
loopt. 

08/Jul/20

08-07-2020. Opgepakt door 
VTH.



08/Jul/20

In afhandeling. Terugmelding 
volgt bij definitief 
afgehandeld. 

Fietsparkeren tijdens marktdagen, vakken op de straat maken, dit is onderdeel van de parkeervisie binnenstad. Stadshart kan dit punt daar inbrengen. Fietstallingen is ook een van de prioriteiten op de Ontwikkelagenda. Dit punt is een onderdeel daarvan.    
Overlast van Auto’s, kenteken noteren en melding maken op site gemeente. Handhaving gaat in overleg met bestuurder. Echter tolerantie ivm wonen in een binnenstad. 
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…kapotte verlichting van in de van Oudheusedenstraat… deze stond ook al verleden jaar op de puntenlijst: Is in afhandeling bij medwerker Verlichting (Bea Bregman)
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