Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Stembiljet vergunningparkeren

september 2003

correspondentieadres: hugo de grootplein 15, 2613 vl delft - e-mail: secretariaat@olofsbuurt-westerkwartier.nl - website: www.olofsbuurt-westerkwartier.nl

- Denitieve regeling bewoners parkeren per 1 oktober 2003;
- Uitnodiging interessevond op 9 september 2003;
- Uitnodiging algemene ledenvergadering op 30 september

- Data inloopavonden belangenvereniging.
- Betaling contributie 2003.

Denitieve regeling
bewoners parkeren
per 1 oktober 2003.

Interessebijeenkomst
belangenvereniging

Onze laatste enquête liet zien dat slechts een kleine
meerderheid
(55 %) voor invoering van het bewoners parkeren was.
Het resultaat is in ieder geval wel dat met ingang van
1 oktober een denitieve regeling bewoners parkeren
een feit is. De gemeenteraad heeft dit besluit in juni t
genomen. Begin augustus zijn de aanvraagformulieren
door de gemeente Delft verzonden. De regeling zoals
deze is ingegaan loopt -voor wat het tarief betreft - door
tot en met het jaar 2005. Deze afspraken zijn gemaakt in
overleg met de belangenvereniging. In het tweede jaar
van de regeling zal alsnog een evaluatie plaatsvinden.
Even de regeling in het kort.

Al in eerdere nieuwsbrieven lieten wij weten dat de
belangenvereniging zich niet alleen wil inzetten voor het
bewonersparkeren. De belangenvereniging houdt zich
de laatste tijd met name bezig met de leefbaarheid
in de wijken (via het Wijkplatform), de veiligheid in de
wijken maar ook ontwikkelingen aangaande de nieuwe
spoorzone (wat zijn de consequenties voor de wijken)
Maar er speelt zich mogelijk nog veel meer af, waar de
belangenvereniging geen weet van heeft
De belangenvereniging nodigt u dan ook graag uit om
met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat er
in onze wijken gebeurt of nog gaat gebeuren. Mogelijk
zijn er buurtbewoners die actief mee willen denken en
werken om samen met de gemeente Delft te komen
tot goede oplossingen. De gemeenteraad gaat ook
steeds meer het belang inzien van de betrokkenheid
van belangenverenigingen in de besluitvorming.
Bent u niet in staat om deze avond bij te wonen dan
kunt u altijd u reacties kwijt bij onze secretaris.

1.

De bloktijden maandag tot en met vrijdag
16.00 t/m 22.00 uur
Zaterdag 12.00 tot en met 22.00
Zon- en feestdagen vrij parkeren

Vanaf 1 november 2003 geld voor de Spoorsingel, de
Houttuinen, het Stationsplein, het Laantje van Mater en
de van Leeuwenhoeksingel andere tijden. Dit zijn:
Maandag tot en met zaterdag 10.00 t/m 22.00
Zon- en feestdagen vrij parkeren
2.

Bezoekerspas, de bezoekerspas is vanaf
1 oktober nog slechts drie uur maximaal
te gebruiken.

3.

Het tarief.
Bewonersvergunning
1e vergunning 50,00 euro
2e vergunning 100,00 euro
Bedrijfsvergunning
1e vergunning 80,00 euro
2e vergunning 160,00 euro
Bezoekerspas bewoners
15,00 euro
Bezoekerspas bedrijven
40,00.euro

LET OP DAT U PER 1 OKTOBER 2003 UW NIEUWE
VERGUNNING ACHTER UW RUIT ZIT.

Onderwerpen

9 september 2003; 20.00 uur
buurthuis de Wending, Raamstraat

Vergaderingen belangenvereniging
Een keer per maand houd de belangenvereniging
in buurthuis de Wending een vergadering waarbij
aan buurtbewoners de mogelijkheid geboden wordt
actief deel te nemen en eventueel ook zelf
onderwerpen in te brengen.
U bent van harte welkom.
Data 2003
9 september 2003 (tevens interesseavond)
14 oktober 2003
11 november 2003
9 december 2003.
Aanvang van de vergaderingen is 20.00 uur en
vindt doorgaans plaats in een van de kleine zalen
op de eerste verdieping.

Algemene ledenvergadering 30 september 2003
buurthuis de Wending, Raamstraat, 20.00 uur
Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van
een algemene ledenvergadering. In deze vergadering
zullen aan de orde komen:
1.
Notulen
2.
Evaluatie denitieve invoering bewonersparkeren
3.
Vaststellen begroting 2003 (aanvraag subsidie)
4.
Vaststellen jaarrekening
5.
Vaststellen tarief contributie van de
belangenverening (2004)
6.
Rondvraag

Contributie 2003.
Helaas hebben nog niet al onze leden de contributie over
het jaar 2003 overgemaakt. Wij doen hierbij dan ook een
oproep om alsnog uw contributie van 5,00 euro over te
maken op:
bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van de
penningmeester H.G.C. van Adrichem inzake
belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Wilt u bij uw betalingen a.u.b. het woonadres vermelden.

Word lid van de belangenvereniging!
Ja, ik word lid* van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Ja, ik wil me actief inzetten voor de vereniging, neem contact met mij op.
én ik maak € 2,50** over op rekening 31.94.21.155 tnv HGC van Adrichem inzake belangenvereniging, Delft
Naam:

................................................................................

Wijk:

Olofsbuurt

Adres:

................................................................................

Postcode:

.........................................................Woonplaats: Delft

Telefoon:

......................................................

Datum:

......................................................

/

Westerkwartier

E-mail: .............................................................

Handtekening: ................................................................................
* Lidmaatschap duurt tot en met december 2003. Na deze periode wordt u middels een schrijven gevraagd of u het lidmaatschap wilt verlengen.
** contributie per jaar € 5,00 bij ingang van het abonnement na 1 juli van het betreffende jaar is slechts de helft (€ 2,50) verschuldigd

