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Correspondentieadres: t.a.v. secretaris Guido van der Wedden p/a hovenierstraat 27, 2613 rm Delft - e-mail: secretariaat@bvowd.nl

Belangenvereniging en gemeente tekenen convenant
Al vanaf 2001 is de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) actief als spreekbuis van
de bewoners om met de gemeente Delft te overleggen over het bewonersparkeren. Aanleiding voor de
oprichting van de BVOW was dat de gemeente destijds het bewonersparkeren wilde invoeren zonder
de buurt te raadplegen.
Lange tijd vormde ons ontvankelijk verklaarde bezwaarschrift misschien de basis van het overleg met de gemeente.
De afgelopen jaren is onder andere het volgende bereikt:
•
De prijs van de vergunning van 55 euro zit dicht tegen de uitslag aan van de destijds door BVOW en gemeente
gehouden enquête (terwijl volgens de berekening van de gemeente de kostendekkende tarieven 115 euro zouden
moeten zijn, bron: Nota Parkeertarieven 2005);
•
Het aantal uren van de bezoekerskaart is op verzoek van de buurtbewoners verhoogd naar 4 uur;
•
De invoering van de digitale bezoekerskaart is van de baan;
•
Van de 120 toegezegde extra parkeerplaatsen zijn er circa 60 gerealiseerd.
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, kan het bezwaarschrift niet langer aangehouden worden.
Daarom heeft de BVOW tijdens een algemene ledenvergadering besloten dat een convenant de nieuwe basis gaat
worden voor het toekomstige overleg met de gemeente. Overleg met de gemeente zal ook in de toekomst noodzakelijk blijven. Het convenant vormt de basis voor dit overleg en is inmiddels door de gemeente en BVOW getekend.
Hoe meer leden de BVOW heeft, hoe serieuzer wij als gesprekspartner zijn. Wij hopen te kunnen blijven rekenen op
de steun van de buurtbewoners. Vul daarom onderstaande strook in en wordt lid!

Afval? Klachten? Opmerkingen?
Voor klachten en meldingen m.b.t. afval, plantsoenen 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 gemeente zal
komen te liggen om hier iets aan te doen. Klagen heeft zin!

Steun ons!

Wij wensen u
prettige feestdagen
en nodigen u uit
voor onze

Wordt (weer) lid van de belangenvereniging OlofsbuurtWesterkwartier en laat aan de gemeente Delft zien dat u
nog steeds achter de BVOW staat! Lever dit strookje in
tijdens de nieuwjaarsreceptie of stuur het op.

Nieuwjaarsreceptie

Ja, ik steun de belangenvereniging en maak 5 euro over op
bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van H.G.C. van
Adrichem, inzake Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam, postcode en huisnummer.

Op zondag 6 januari, 14 uur
Sociëteit de Bolk
Het bestuur van de BVOW nodigt u hierbij uit voor
een nieuwjaarsbijeenkomst in Studentensociëteit de
Bolk (hoe Coenderstraat/ Buitenwatersloot) op
zondag 6 januari, aanvang 14.00 uur.

Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail adres :

Hier kunt u met het bestuur en de actieve leden van
gedachten wisselen over het convenant.
Ook kunt u hier klachten/ reacties kwijt over het
huidige vergunningysteem.

O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid
O Ik wil lid van het bestuur worden
Handtekening

Kijk voor informatie op onze website: http://www.bvowd.nl

