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Kader
Centrumvisie, Algemene Plaatselijke Verordening Woudenberg 2019 (APV), Beleidsregels 
standplaatsen Woudenberg 2017 (Beleidsregels).

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure en ontwikkelplannen voor het
appartementencomplex zijn verschillende gesprekken gevoerd met de standplaatshouders en 
enkele bestuursleden van winkeliersvereniging DES (verder DES). Met deze gesprekken is 
gezocht naar een locatie om de verzameling van standplaatsen elders in Woudenberg ruimte te 
bieden.

Centrals vraag
Kunt u instemmen met de verplaatsing van de verzameling van standplaatsen van het 
Koningin Julianaplein naar het Poortplein?

Startgesprek met standplaatshouders
De locaties in onderstaande tabel zijn onderzocht ter voorbereiding op een eerste gesprek met 
de standplaatshouders. Deze locaties zijn onderzocht met de huidige maatvoering van de 
verkoopwagens zoals deze nu aanwezig zijn op het Koning Julianaplein als uitgangspunt.

Verloop van het proces en afwegingen
Naar aanleiding van vragen in de raadscommissie van 12 november 2019 over de locatie van de 
standplaatshouders, en de beoogde herontwikkeling van het Koningin Julianaplein, is er 
gekeken naar de in de raadscommissie aangedragen locaties. Daarnaast hebben we gekeken 
naar meer mogelijke locaties in Woudenberg. Wij hebben al deze locaties onderzocht middels 
een omgevingsstudie. De voor- en nadelen van de locaties vindt u in de onderstaande tabel en 
in de bijiage. Aan de hand van het onderzoek is geconcludeerd dat de huidige locatie niet meer 
toereikend is na de realisatie van het appartementencomplex. Deze locatie was vanuit de 
centrumvisie al niet de ideale locatie.

Inleiding
De locatie van de voormalige bibliotheek aan het Koningin Julianaplein wordt herontwikkeld. 
De bibliotheek en het kantoorpand worden gesloopt en daarvoor in de plaats is een 
appartementencomplex met 30 appartementen beoogd. Het ontwerpbestemmingsplan dat 
deze herontwikkeling mogelijk maakt heeft inmiddels ter inzage gelegen. Op de parkeerplaats 
bij de voormalige bibliotheek worden elke zaterdagmorgen een aantal standplaatsen 
ingenomen. Met de nieuwe ontwikkeling is het niet meer mogelijk om deze standplaatsen in te 
nemen op het Koningin Julianaplein.

Argumenten
De huidige verzameling van standplaatsen op de zaterdagmorgen in Woudenberg staat op het 
Koningin Julianaplein. Op de locatie van de huidige parkeerplaats komen wekelijks zes 
standplaatshouders samen om hun goederen aan te bieden aan de inwoners van Woudenberg. 
De verzameling van standplaatsen bestaat uit: noten, brood, poelier, groente, bloemen en 
kaas.

Beoogd resultaat (wat)
Definitieve keuze maken voor de nieuwe locatie van de verzameling van standplaatsen.

Locatie Voordelen Nadelen
Kon.
Julianaplein 
(nieuwe 
situatie)

Bekende plek voor bezoekers Vanuit centrumvisie niet ideale locatie

De laatste verkoopwagen kan de 
parkeerplaats niet meer op als de 
andere 5 verkoopwagens er al staan
Vrachtwagens moeten elders parkeren
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Parkeren voor bezoekers ontbreekt, 
verwachting is dat er veel bezoekers in 
de omiiggende straten zullen parkeren, 
wat overlast veroorzaakt
Weinig ruimte tussen standplaatsen en 
balkons nieuw appartementengebouw 
(privacy)

Kerkplein Dicht bij het centrum Geen parkeren voor bezoekers mogelijk
Ruime opzet Vrachtwagens moeten elders 

geparkeerd worden
Parkeerplaatsen voor centrum vervallen
Prive uitritten zijn onbereikbaar
Probleem met lessen vrachtwagens 
i.v.m. eenrichtingsverkeer
Middenstraat niet toegankelijk voor 
zwaar verkeer i.v.m. fundering van de 
gebouwen
Er moeten nieuwe voorzieningen 
gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen

Voorstraat In het centrum Parkeren voor bezoekers op grotere 
afstand

Volgens centrumvisie een geschikte 
locatie

Vrachtwagens moeten elders 
geparkeerd worden
(Fiets)straat slecht bereikbaar, moet 
afgesloten worden
Weinig ruimte rond standplaatsen i.v.m. 
meubilair openbare ruimte
Verschillende standplaatsen dicht bij 
soortgelijke winkels
Er moeten nieuwe voorzieningen 
gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen

Poortplein Ideale plek vanuit centrumvisie Parkeren bezoekers op parkeerplaats bij 
Jumbo, Kostverloren of Parklaan

Alle voorzieningen ten behoeve van 
de standplaatsen zijn aanwezig

Vrachtwagens moeten elders 
geparkeerd worden

Impuls voor het centrum Er moeten afspraken gemaakt worden 
met eigenaar van Poortplein 2 over de 
grote van het terras op de 
zaterdagmorgen

Alle parkeerplaatsen ten behoeve 
van het centrum blijven beschikbaar 
voor parkeren

Er dienen afspraken gemaakt te worden 
wanneer er evenementen zijn in het 
centrum

Parklaan Dicht bij het centrum Elektrische laadpalen zijn niet 
bereikbaar

Ruimte voor parkeren bezoekers Parklaan moet afgesloten worden voor 
doorgaand verkeer

Vrachtwagens kunnen bij de 
standplaatsen blijven staan

Niet ideaal vanuit centrumvisie

Afsiuiting Parklaan, geen conflicten Er moeten nieuwe voorzieningen 
gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen

Prive inritten blijven bereikbaar
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Gezamenlijk gesprek standplaatshouders en DES
Met de conclusies van bovenstaande omgevingsstudie zijn de standplaatshouders en de DES 
opnieuw samen uitgenodigd. Het doel van het gesprek was om samen tot een voorkeurslocatie 
te komen. De DES gaf te kennen dat hun voorkeur uitging naar het Poortplein omdat het 
centrum daarmee versterkt wordt. In het voorgaande gesprek was de indruk ontstaan dat ook 
de standplaatshouders de voorkeur gaven aan het Poortplein. Tijdens dit laatste gesprek bleek 
echter dat de voorkeur van de standplaatshouders uitgaat naar de parkeerplaats naast het 
cultuurhuis.

Nieuwe maten verkoopwagens
In het laatste gesprek gaven de standplaatshouders aan dat 3 van de 6 verkoopwagens 
vervangen worden en lets anders/groter van omvang worden dan de huidige verkoopwagens. 
De gegevens van de nieuwe verkoopwagens zijn aangeleverd en met de nieuwe gegevens zijn 
de beide locaties verder onderzocht. Op basis van de nieuwe maatvoering van de 
verkoopwagens (die anders/groter zijn geworden), past de voorgestelde opstelling aan de VRU 
niet meer op de parkeerplaats naast het cultuurhuis. De enige mogelijkheid waarop het wel 
past, zorgt voor een blokkade van de fysieke doorgang omdat er dan twee verkoopwagens de 
weg blokkeren. Zie tokening van de standplaatshouders in de bijiage. Op het Poortplein is dit 
niet aan de orde en passen de verkoopwagens (met nieuwe afmetingen) goed op het plein.

Naar aanleiding van de omgevingsstudie is ook de DES aangehaakt als vertegenwoordiging 
van de ondernemers van het centrum. De DES staat positief tegenover de verplaatsing van de 
standplaatsen naar het centrum. Het Poortplein heeft de voorkeur maar ook de Parklaan en 
het cultuurhuis zijn volgens hen potentiele locaties. De standplaatshouders hebben 
aangegeven een voorkeur voor het Poortplein of cultuurhuis te hebben boven de Parklaan.

Advies VRU
De Veiligheidsregio Utrecht (verder VRU) hebben wij advies gevraagd over de mogelijke 
nieuwe locaties voor de standplaatsen. Met bovenstaande gegevens en de beoogde opstelling 
van de standplaatsen hebben we de locaties Poortplein en cultuurhuis aan de VRU voorgelegd. 
Zij geven schriftelijk aan dat zij geen bijzonderheden zien omtrent de opstellingen van de 
standplaatsen omdat het geen fysieke doorgang betreft. De standplaatshouders hebben 
aangegeven dat (indien nodig) de luifels van de verkoopwagens binnen 3 minuten dicht 
kunnen zijn, zodat de brandweer altijd tussen de verkoopwagens door kan.

In het eerste gesprek met de standplaatshouders is door hen een nieuwe locatie genoemd, 
namelijk de parkeerplaats naast het cultuurhuis. Deze locatie is eveneens onderzocht.

Parkeerplaats 
naast 
cultuurhuis

Voorkeurslocatie van 
standplaatshouders

Elektrische laadpalen zijn niet 
bereikbaar

Voldoende parkeerruimte voor 
bezoekers

1 toegangsweg naar parkeerplaats 
moet worden afgesloten

Vrachtwagens kunnen bij de 
standplaatsen blijven staan, maar 
blokkeren wel deels de weg

Zicht woning wordt belemmerd

Groen aan zuidzijde van parkeerplaats 
moet verwijderd worden
Tijdelijke invalide parkeerplaatsen 
maken op parkeerplaats achter 
cultuurhuis
Er moeten nieuwe voorzieningen 
gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen
17 parkeerplaatsen (waarvan 2 
invalide en 2 elektrische 
parkeerplaatsen) komen te vervallen
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Wij vinden het Poortplein zoals hierboven al weergegeven vanuit de visie op het centrum en 
vanuit veiligheid het meest geschikt. Wij hebben begrip voor de zorgen van de 
standplaatshouders ten aanzien van het aantal bezoekers. Indien wenselijk kan er gekozen 
worden voor een evaluatie, na 1 of 2 jaar, om te bezien of het aantal bezoekers terug is 
gelopen. De standplaatshouders hebben echter aangegeven dat zij niets zien in een pilot 
aangezien zij niet nogmaals willen verplaatsen. Bovendien is het niet mogelijk om terug te 
gaan naar het Julianaplein en weten we niet of de locatie naast het Cultuurhuis tot meer 

Aangepast advies VRU
Naar aanleiding van het gesprek met de standplaatshouders is de plattegrond van de 
parkeerplaats naast het cultuurhuis met de nieuwe afmetingen van de verkoopwagens, 
opnieuw voorgelegd aan de VRU. Ook omdat de standplaatshouders zich nu bereid toonden om 
de vrachtwagens elders te parkeren. Het aangepast advies van de VRU treft u bijgevoegd aan. 
De VRU heeft geen bezwaar tegen deze locatie en opstelling (mits een vrachtwagen elders 
wordt geparkeerd).

Voorkeurs/ocatie standplaatshouders
De standplaatshouders zijn geen voorstander van het Poortplein als nieuwe locatie voor de 
verzameling van standplaatsen. Klanten willen graag direct bij de verkoopwagens kunnen 
parkeren en niet met de aankopen een stuk naar de auto lopen. Bovendien is volgens de 
standplaatshouders gebleken dat het Poortplein niet voldoet, er zijn op de dinsdagochtend al 
veel ondernemers gestopt vanwege tegenvallende resultaten. De standplaatshouders zijn 
daardoor bang dat het aantal bezoekers fors terug zal lopen. TerwijI de zaterdagochtend juist 
de meeste inkomsten genereerd en er investeringen zijn gedaan door nieuwe verkoopwagens 
te kopen. De locatie naast het cultuurhuis is aan dezelfde kant van het centrum als het Koning 
Julianaplein gelegen. De kans dat klanten daardoor behouden kunnen blijven is groter. 
Bovendien verwachten de standplaatshouders extra klandizie door de viskraam die aan de 
overkant van de Dorpsstraat voor de bloemenwinkel staat. Vanuit het oogpunt van veiligheid 
zien wij eerder problemen met bezoekers die been en weer lopen over de weg tussen beide 
standplaatslocaties. Er komen 17 parkeerplaatsen te vervallen (waarvan 2 invalide en 2 
elektrische parkeerplaatsen) en daarnaast nog een aantal achter het cultuurhuis in verband 
met het stallen van de vrachtwagens / busjes.

Gesprek met de wethouder
Op 5 maart jl. is onderhavig advies besproken met een vertegenwoordiging van de 
standplaatshouders. Zij hebben het advies van te voren ontvangen en hebben een standpunt 
kunnen verwoorden in het gesprek. Zij zien de locatie op de parkeerplaats naast het 
cultuurhuis als optie is.

Voorkeurs/ocatie DES en ambtelijk
De voorkeur van ons gaat, net als van de DES, uit naar het Poortplein. Voor het centrum is 
deze locatie het meest ideaal. Bezoekers van de standplaatsen kunnen, door de centrale 
ligging, makkelijk winkels in de Dorpsstraat en Voorstraat bezoeken en vice versa. Bovendien 
zijn op het Poortplein de nodige voorzieningen al aanwezig. De komst van de standplaatsen 
naar het centrum, geeft een impuls aan het centrum. De verzameling van standplaatsen wordt 
zeer gewaardeerd door Woudenbergers. Door deze centraal in het dorp te vestigen, ontstaat er 
beweging in het centrum wat een positieve invioed heeft op het vestigingsklimaat. Met 
parkeergelegenheid ('t Schilt, Kostverloren en de Parklaan) om de hoek is de locatie bovendien 
voor een ieder goed bereikbaar. Voor gecombineerd bezoek (winkels en markt) kan de auto op 
dezelfde parkeerplaats blijven staan, dit vermindert de verkeersbewegingen op zaterdag. 
Mogelijk wordt hierdoor ook het foutparkeren in het centrum teruggebracht en het gebruik van 
sluiproutes. Dit was een veelgehoorde klacht tijdens de Veiligheidsavonden. Daarnaast zorgt 
het voor loop in het centrum. Bovendien blijven alle parkeerplaatsen in het centrum 
beschikbaar voor bezoekers. Er worden wel enkele parkeerplaatsen van de parkeerplaats aan 
de Parklaan gebruikt voor het stallen voor de vrachtwagens maar vanuit de parkeerdrukmeting 
is duidelijk dat hier voldoende ruimte is. Het foutparkeren langs de Nieuwe Poort blijft een 
aandachtspunt.
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Wij Zien in de zienswijze geen aanleiding om het advies aan te passen. Het Poortplein is het 
plein in het centrum dat is bedoeld voor standplaatsen. In de Beleidsregels is dit ook al zo 

Tot slot. De DES heeft aangegeven de standplaatshouders te willen helpen met de verhuizing. 
Door berichtgeving op hun facebookpagina en in de nieuwsbrief (ca 1000 adressen) kan extra 
aandacht gegeven worden aan de verhuizing en zullen Woudenbergers op de hoogte gehouden 
worden.

Wij adviseren u daarom in te stemmen met het aanwijzen van het Poortplein als nieuwe locatie 
voor de verzameling van standplaatshouders op zaterdag.

Duurzaamheid en Inclusie
De verzameling van standplaatsen wordt behouden en met een verplaatsing naar het 
Poortplein verwachten we dat het centrum ook een extra impuls krijgt. De locatie is vanaf de 
verschillende parkeerterreinen te voet op korte afstand goed bereikbaar.

Het verplaatsen van de standplaatsen kan mogelijk leiden tot onrust in het dorp. Ook gezien 
de reacties die zijn binnengekomen op het verplaatsen van de viskraam naar de locatie 
tegenover het cultuurhuis. We verwachten voor beide locaties reactie van omwonenden, echter 
betreft de locatie cultuurhuis een parkeerfunctie en het Poortplein een centrumfunctie. Dat 
schept verschillende verwachtingen bij bewoners.

bezoekers dan het Poortplein leidt. Daarnaast verwachten wij een positief effect op het aantal 
bezoekers door de toename van het aantal inwoners (door de bouw van Hoevelaar) die voor 
boodschappen op het centrum zijn aangewezen.

Maatschappelijke participatie
Tijdens de gesprekken hebben we meermaals gesproken met de standplaatshouders en de 
DES. Met omwonenden van beide locaties en de ondernemers op het Poortplein is nog niet 
gecommuniceerd. In deze fase is er nog geen besluit genomen over de definitieve locatie.

Gesprek ondernemer
Op 12 maart jl. heeft er een gesprek met een van de eigenaren aan het Poortplein 
plaatsgevonden. Hij had vernomen dat de standplaatsen mogelijk naar het Poortplein worden 
verplaatst, en is daar geen voorstander van. Ook geeft hij aan dat de andere 
ondernemers/eigenaren tegen de standplaatsen op het Poortplein zijn. Er is onvoldoende 
ruimte om voldoende toegang en zicht op de winkels te behouden. Dat er overleg met de DES 
heeft plaatsgevonden wil niet zeggen dat de ondernemers achter het standpunt van de DES 
staan. Betrokken ondernemers zijn sowieso niet aangesloten bij de DES volgens meneer. 
(Navraag bij de DES leert dat iedere ondernemer die onder de BIZ valt is automatisch door 
afdracht van een kleine bijdrage daaruit lid van de DES. Hij geeft daarnaast aan dat de 
standplaatsen te dicht op de horecagelegenheid in de Nieuwe Poort komt te staan. De 
standplaatsen op dinsdag staan al te dicht op het pand (dit klopt gelet op de afstanden in het 
standplaatsenbeleid). Wij hebben aangegeven dat op basis van de huidige Beleidsregels reeds 
5 standplaatsen zijn toegestaan op dinsdag en zaterdag (hele dagen). Dit voorstel past 
derhalve, afgezien van 1 standplaats en enkele veranderingen in maten/afstanden, binnen de 
huidige Beleidsregels. Meneer vindt dat twee dagen standplaatsen te veel overlast veroorzaken 
en dat de leegstand daardoor alleen maar erger wordt. Wij hebben aangegeven dat bezien zal 
worden of de regels zo aangepast kunnen worden dat er alleen standplaatsen in de ochtend 
zijn toegestaan en op dinsdag het aantal beperkt kan worden. De locatie van de standplaatsen 
op dinsdag wordt dan ook bezien. Wij leggen dit middels het voorstel met betrekking tot de 
aanpassing van de Beleidsregels binnenkort aan u voor.

Vertrouwelijk
Dit advies is nog vertrouwelijk omdat er nog afspraken gemaakt dienen te worden met de 
eigenaar en exploitant van Poortplein 2 met betrekking tot het terras. Daarnaast dienen ook de 
overige ondernemers en omwonenden nog op de hoogte gesteld te worden.
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vastgelegd. Bij de uitwerking zal bezien worden hoe er aan deze zienswijze en mogelijk nog 
andere zienswijzen tegemoet kan worden gekomen. Door de wijze van positionering en 
eventuele aanpassing van het beleid zoals hierboven beschreven.

Communicatie
In deze fase is communicatie nog niet noodzakelijk. Wanneer de keuze gemaakt is voor een 
locatie dienen de direct omwonenden op de hoogte gebracht te worden. Vanuit de gemeente 
wordt actief gecommuniceerd over de verplaatsing van de standplaatsen naar de nieuwe 
locatie.

Beoogd resultaat (hoe)
Verplaatsen van de verzameling van standplaatsen naar een andere locatie.

Aanpak/uitvoering
Na uw besluit worden zowel de standplaatshouders als de DES op de hoogte gebracht van het 
besluit. In de fase die voIgt worden ook de omwonenden en ondernemers op het Poortplein op 
de hoogte gebracht van het besluit. De Beleidsregels standplaatsen wordt op enkele punten 
aangepast en ter vaststelling aan u aangeboden. Voorafgaand aan evenementen op het 
Poortplein dienen er afspraken gemaakt te worden met de standplaatshouders over de locatie 
voor die dag.

Financiele consequenties
Indien de keuze valt op het Poortplein zijn er geen financiele consequenties. Bij een keuze op 
de parkeerplaats naast het cultuurhuis, zal de gemeente moeten zorgen voor de nodige 
voorzieningen.

Conclusie
Instemmen met een verplaatsing van de verzameling van standplaatsen op de 
zaterdagochtend van het Koningin Julianaplein naar het Poortplein.

Het stappenplan wat hiervoor gevolgd zal gaan worden is als voIgt:
Na akkoord van het college worden de standplaatshouders en de DES per e-mail 
geinformeerd over het genomen besluit. Gezien de situatie met betrekking tot het 
Corona-virus, zullen er geen fysieke overlegmomenten plaatsvinden zoals anders wel 
het geval zou zijn.
De standplaatshouders ontvangen tevens een brief met daarin de uiterste datum van 
beeindiging van de activiteiten op het Koningin Julianaplein. Met de ontwikkeling van 
het appartementengebouw op het Koningin Julianaplein is besloten dat 1 juli een 
haalbare datum is, met een mogelijke verlenging door de gemeente indien 
noodzakelijk.
De Beleidsregels standplaatsen uit 2017 moeten worden aangepast naar aanleiding van 
het huidige gebruik, de juiste maatvoering van de wagens en de eventuele input vanuit 
de omgeving.
Het ontwerp van de aangepaste Beleidsregels wordt, na vaststelling door u, gedurende 
een periode van 4 weken ter inzage gelegd.
Direct belanghebbenden (standplaatshouders, omwonenden en ondernemers 
eigenenaren) worden schriftelijk geinformeerd. Dit gebeurt middels een brief waarbij de 
nieuwe opstelling van de standplaatsen wordt toegevoegd en waarbij wordt verwezen 
naar de ontwerp Beleidsregels. Zij krijgen de mogelijkheid schriftelijk, telefonisch of per 
mail te reageren op de opstelling en de ontwerp Beleidsregels. De reacties worden 
meegenomen bij ons voorstel tot vaststelling van gewijzigde Beleidsregels en kan leiden 
tot een aanpassing van de nieuwe opstelling van de standplaatsen. 
De gewijzigde Beleidsregels worden vastgesteld en dit wordt aan belanghebbenden 
kenbaar gemaakt en daarnaast op de gebruikelijk wijze gepubliceerd. 
De standplaatshouders kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de nieuwe 
locatie en daarvoor een nieuwe vergunning aanvragen.
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Op 1 juli dienen de activiteiten op het Koningin Julianaplein beeindigd te zijn en dienen 
de standplaatsen opgesteld te worden op het Poortplein. Vanaf 4 juli kunnen de 
standplaatshouders de goederen vanaf het Poortplein aan Woudenbergers aanbieden.

Bijlage(n)
Onderzochte locaties
Definitieve locaties (2 mogelijke opstellingen per locatie)

- Afmetingen en voorstel van standplaatshouders voor de locatie cultuurhuis
- Advies van de VRU


