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Beste wijkbewoners,

In oktober en november zijn er gesprekken geweest tussen de Belangenvereniging Olofsbuurt- Wester-
kwartier, de ambtenaren van de wethouder en wethouder Grashoff zelf. Gesproken is er over het parke-
ren in de wijk; over de onduidelijkheid op bijvoorbeeld de Spoorsingel (vergunningparkeren of betaald of
mix parkeren?),  over het Laantje van Vollering en het onveilige gevoel; over de laad- en losplekken aan de
Buitenwatersloot,  over het aantal controle-uren en, last but not least: over de prijs van de bewoners-
parkeervergunningen.
De ambtenaren hebben een nota parkeren naar buiten gebracht met een kostprijsberekening. De conclu-
sie uit de kostprijsberekening komt erop neer dat een bewonersparkeervergunning voor bewoners in
schil C, zo’n 115 euro kost. Dit is vooral te wijten aan de hoge overheadkosten die in de kostprijs-
berekening zijn doorberekend, zoals de gebouwen en salarissen van alle afdelingen die met parkeer-
vergunningen te maken hebben. De gemeenteraadsleden van de commissie Duurzaamheid hebben hier
in de raad opmerkingen overgemaakt en hebben hun bezorgdheid over de veel te hoge overheadkosten
en de betalingsbereidheid van de bewoners uitgesproken.
De nota parkeren is aangenomen. Willen we dat de bewonersparkeervergunning en de bezoekerskaart
betaalbaar blijven voor de wijkbewoners dan zullen er door de politiekepartijen keuzes gemaakt moeten
worden over de wijze van financiering. Het zullen politieke keuzes moeten zijn. Gaat er geld van de ‘pot’
algemene middelen naar parkeren? Of moet parkeren helemaal zelf voor zijn  kosten opdraaien? De
afdelingen stadsbeheer; toerisme, economie en werkgelegenheid hebben  hier ook voordelen van.

Vanaf januari gaan we ons voorbereiden op de gesprekken met de gemeenteambtenaren en de wethou-
der. De prijs van de vergunning staat voor het jaar 2005 – 2006 nog vast, daar zal de wethouder niet aan
tornen, hij komt zijn belofte na, maar voor daarna ligt het ‘veld’ open.
Bij de evaluatie en bespreking van de prijs van de bewonersparkeervergunning en de bezoekerskaart
moeten we de prijs voor de wijkbewoners in de wijk zo laag mogelijk zien te houden.

In het nieuwe jaar kunt u een nieuwe enquette van ons verwachten met vragen over hoe u er nu over
denkt en wat uw ervaringen zijn. We willen weten waar we moeten staan in het overleg met de wethou-
der voor de periode na okt. 2006. Aan de evaluatie gaan ook weer tellingen vooraf. Ook nu willen we een
beroep doen op de wijkbewoners om te helpen bij het tellen. Voor 2005 nieuwe wensen en nieuwe kan-
sen. Namens het bestuur van de belangenvereniging Olofsbuur / Westerkwartier wens ik U fijne Feestda-
gen en een Voorspoedig 2005.

Coby de Koning
 Voorzitter

Het bestuur van de
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
voorspoedig 2005

AFVAL? KLACHTEN? OPMERKINGEN?

Voor klachten en meldingen m.b.t. afval, plant-
soenen en de openbare weg kunt u zelf contact
opnemen met het Infopunt van Stadsbeheer van
de Gemeente Delft:

015-2602200

Of e-mailen naar:

infobalie@delft.nl

Hoe meer mensen klagen over bijvoorbeeld
zwerfvuil, hoe hoger de prioriteit van de ge-
meente zal komen te liggen om hier iets aan te
doen. Klagen heeft dus zin!



VERGADERINGEN

Eén keer per maand houdt de Belangenvereniging
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. De volgende vergadering
is op:
· dinsdag 11 januari,
ter voorbereiding op ons gesprek 18 januari met de
gemeente zullen we het hebben over de
parkeerdruk, de prijs van de vergunningen, de
bloktijden en de spoortunnel.

De vergadering begint om 20.00 uur, in een van de
kleine zalen op de eerste verdieping van buurthuis
de Wending.

DE KOEK IS OP

De wethouder heeft ons veel beloofd. Parkeerplaatsen, aanvaardbaar tarief
en een verminderde parkeerdruk. Om dit te bereiken zouden er verspreid
over de gehele wijk parkeerplaatsen bij komen. Helaas is dit sympathieke
plan een stille dood gestorven. Uiteindelijk bleek dat aan bijna iedere par-
keerplaats die erbij zou komen er wel een bezwaar kleefde. Daardoor zijn er
maar een paar gemaakt. Ondertussen is de gemeente ook weer begonnen
met het laten verdwijnen van parkeerplaatsen. Hiervoor in de plaats komen
weer andere mooie zaken, als fietsenstandaards en ondergrondse afval-
containers.
Hoe nu verder? Wij als bewoner hebben ook een taak. Een taak naar onze
buren en onze vrienden. Wij moeten met elkaar de koek eerlijk verdelen.
We moeten de parkeerplaatsen gebruiken waarvoor (en hoe) ze bedoeld
zijn. Denk hierbij aan de oude Nederlandse spreekwoorden: Wat u niet wilt
wat u geschiedt…. En een goede buur is beter dan een verre vriend. Ten-
slotte vind u het ook fijn wanneer u ’s avonds laat thuis komt en u kunt
parkeren. En niet dat u rondjes moet rijden en een aantal vrije parkeerplaat-
sen ziet waar u niet kunt parkeren door allerlei zaken (b.v. aanhangwagens,
auto’s die in 2 parkeervakken tegelijk staan).
Jaap de Boo.

HERINNERING CONTRIBUTIE

Heeft u uw contributie voor 2003/2004 of 2004/2005
nog niet overgemaakt, doe dat dan snel: juist op dit
moment is uw steun van groot belang omdat wij
volop in overleg zijn met de gemeente vooruitlopend
op de eindevaluatie van het bewonersparkeren in
mei 2005.
De belangenvereniging staat naar de gemeente toe
veel sterker met een groot aantal (betalende) leden.

Maak uw contributie (5 euro per jaar) over op
bankrekening 31.94.21.155 t.a.v. H.G.C. van
Adrichem inzake Belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier.

IN HET KORT/ PLANNING

2001
de gemeente wil plotseling vergunningparkeren
invoeren; de BVOW wordt opgericht en zorgt
ervoor dat de vergunning goedkoper wordt dan de
gemeente voorstelde.

de BVOW houdt een enquete in de wijken; 54%
van de bewoners gaat accoord met een
parkeervergunning die ongeveer 50 euro per jaar
kost.

2003
de wethouder zegt toe dat de prijs voor de
parkeervergunning in 2003-2004 en 2004-2005
op 50 euro blijft. Het kostendekkend tarief zal
uitgerekend worden en er wordt geschat dat de
vergunningsprijs tussen de 50 en 70 euro zal
komen te liggen.

2004
22 november: tijdens het
overleg met de wethouder
krijgen we te horen dat
het kostendekkend tarief
voor de parkeer-
vergunning 115 euro is.
Een voorstel zal naar de
raad gaan om dit voor
2005-2006 als prijs voor
de vergunning in te
voeren.

2005
januari: de BVOW zal een
enquete houden om naar
uw mening te vragen.

18 januari: ambtelijk
overleg tussen de BVOW
en de gemeente.

maart: de gemeente zal parkeertellingen in
schil C houden.

3 mei: B&W bespreken de voorstellen.

17 of 19 mei: de voorstellen worden in de
Commissie Duurzaamheid of CKE
behandeld.

2 juni: de gemeenteraad beslist.

De Spoortunnel komt er! De BVOW zal ervoor waken dat er tijdens en na de bouw geen
parkeerplekken uit onze wijken verdwijnen... Meedenken? Kom langs op de vergaderingen!


