Bewonersplatform Binnenstad
Aan: Burgemeester en wethouders van gemeente Gouda
Gouda, 23 september 2019
Betreft: Zienswijze op VCP en parkeerbeleid
Geacht college,

Het VCP doet veel stof opwaaien in de stad, zowel qua inhoud als qua snelheid waarmee u het
besluitvormingsproces heeft gepland.
Hoewel we als Bewonersplatform regelmatig met betrokken ambtenaren aan tafel zitten over
diverse actuele verkeersonderwerpen, is zowel het VCP, als het voorstel parkeerbeleid daar niet
besproken. Pas na aandringen kregen we de stukken, onder embargo, toegezonden.
Als we de scenario’s van het VCP op ons in laten werken, blijkt de impact van scenario 3 behoorlijk
groot te zijn voor zowel de binnenstad als de ruime omgeving eromheen. Het verbaast ons dan ook
dat juist bij zo’n gevoelig onderwerp als verkeer en parkeren, u geen draagvlak en betrokkenheid
van de bewoners van de binnenstad en de wijken eromheen heeft gevraagd bij het onderzoek naar
de scenario’s of het samenstellen van het parkeerbeleid. U bent in feite op trede 1 van de
participatieladder blijven staan.
We zien in de stukken van het parkeerbeleid gelukkig wel een aantal van onze voorstellen
terugkeren, maar het blijft een tombolo waarvan we niet weten wat er precies uit zal komen.
Als binnenstadbewoners wonen we met liefde in de binnenstad. We vinden de historische structuur
en leefbaarheid belangrijk. We accepteren dat het ‘mobiliteitsgemak’ in een compacte historische
stad altijd minder zal zijn, maar er zijn grenzen aan de afstand tussen bijv. huis en parkeerplek en
aan de belasting van zware vrachtauto’s voor onze panden.
We roepen u dan ook om het besluit over de scenario’s van het VCP en de uitwerking van de
plannen in samenspraak te doen met zowel bewoners als ondernemers. Daarnaast pleiten we
ervoor de verschillende plannen en projecten die lopen rond zwaar vrachtverkeer, nul-emissie,
verkeerscirculatie en parkeren niet los van elkaar, maar integraal vorm te geven en te bespreken
met alle betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersplatform Binnenstad en haar werkgroep Verkeer

