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Beste leden,
De “strijd” om het parkeren in onze wijk is niet meer zo heftig als bij het begin/ontstaan van de belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW). Dit wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten.
Het vergunningparkeren is na 7 jaar in onze wijken aardig ingebed. De kosten voor de vergunning en bezoekerskaart zijn
binnen de perken gebleven. Financieel houdt de BVOW de gemeente in de gaten.
We moeten opletten dat het aantal parkeerplaatsen in onze wijken behouden blijft. Er moet betaalbare vervanging komen
als er een plek verdwijnt, bijvoorbeeld wanneer de spoorzone straks op de schop gaat. De parkeerdruk aan de kant van
de Spoorsingel zal door deze werkzaamheden de komende jaren hoger worden.
Ook over het offeren van parkeerplaatsen aan Greenwheels plekken zal nagedacht moeten worden. In de wijk zijn diverse
plekken aangewezen aan de firma die deze auto’s levert en de abonnementen verkoopt. Het geld dat de gemeente
hiermee verdient komt echter niet ten goede aan het parkeren in de wijken. Wel worden er 24 uur parkeerplekken aan de
wijken onttrokken. Zoals u leest is er nog genoeg te doen voor de BVOW. We blijven daarom maandelijkse bijeenkomen
in buurthuis “De Wending”. We hebben het over parkeren en de spoorzone: waar is de gemeente mee bezig? Wat wordt
er besproken of staat er op de agenda van de Commissie over het parkeerbeleid in onze wijken? Wat gaat er in de
spoorzone gebeuren en wat gebeurt er met de parkeerplaatsen onder het viaduct?
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u uw krachten met de gemeente meten? Kom dan naar onze maandelijkse vergadering die gehouden wordt elke 2e maandag van de maand. Voor nu wil ik u uitnodigen op onze jaarvergadering te komen
op 7 april 2008 en zeggen: tot ziens in “De Wending” om 20.00 uur in de Raamstraat tegenover de kerk.
Coby de Koning

Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief om lid te worden, heeft een groot
aantal nieuwe wijkbewoners zich aangemeld als lid van de BVOW. Bedankt en welkom!

Er is weer een nieuwe parkeerplaats!
Iedereen kan het zich nog wel herinneren dat de gemeente Delft bij de invoering van het
vergunningsysteem beloofde om 120 extra parkeerplaatsen aan te leggen. Eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat
omdat wij het hiermee niet gaan redden. Zeker gelet op het groeiend autobezit, in relatie tot de beschikbare ruimte in de
vele nauwe straten in onze wijk. Daarnaast groeit het aantal invalidenparkeerplaatsen gestaag en worden veelvuldig parkeerplaatsen langdurig
in gebruik genomen door bouwmaterialen en containers. De gemeente
heeft tot nu toe slechts 62 parkeerplaatsen kunnen aanleggen.
Je zou verwachten dat als er een mogelijkheid ontstaat om een extra
parkeerplek te realiseren de gemeente dit gelijk zou oppakken. Goede
gedachte, maar de waarheid ligt net even anders, kijk maar eens naar
de parkeersituatie op de Buitenwatersloot: na het verdwijnen van de
vuilcontainers begin 2007 zijn de vier palen -die moesten voorkomen dat
de containers in de sloot zouden verdwijnen- gewoon blijven staan. Er is
bij de gemeente niemand die op het idee komt om die palen te verwijderen en op deze wijze bijna gratis een extra parkeerplaats aan te leggen.
Nee, daar is dan het initiatief nodig van een bewoner, die op 12 november 2007 een eerste e-mail stuurt naar Infopunt van de sector Stadsbeheer met de vraag of de palen verwijderd kunnen worden. Goed
bericht binnen 10 werkdagen zou het worden afgehandeld. Eind december, u raadt het al, de palen staan er nog steeds.
Opnieuw een e-mail verstuurd dit keer aan de afdeling Toezicht Openbare Ruimte. Half januari een herinnering verstuurd
en 28 januari 2008 opnieuw een bericht naar TOR en de wethouder. Schiet niet echt op. Dan maar begin februari de
telefoon pakken en contact opnemen met het Infopunt. De uiterst vriendelijke dame die ik aan de lijn kreeg vond het
maar vreemd dat er nog niets aan gedaan was en verbond mij door met een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het
onderhoud aan straten, straatmeubilair etc. Eindelijk tref je dan iemand aan die begrip heeft voor de situatie. Hij beloofde
dat hij zijn uiterste best zou doen om de palen in februari te laten verdwijnen. Er bestaat namelijk een wijkgericht team
die dit soort (kleine) zaken direct kan aanpakken. En inderdaad hij heeft woord gehouden: voor half februari waren de
palen verdwenen. Veel dank aan deze ambtenaar en zijn team.
Als u binnen uw straat nog kansen ziet om extra parkeerplekken aan te leggen meldt het aan uw Belangenvereniging.
Er zijn dus toch nog mogelijkheden.
Harry van Adrichem
.
Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.bvowd.nl

Agenda
Algemene Ledenvergadering
Maandag 7 april 2008, 20.00 uur in buurthuis De Wending.
1. Opening
2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen
3. Notulen vergaderingen april 2007 en november 2007
4. Financieel verslag

Evaluatie bewonersparkeren 2008
In het jaar 2008 gaat de tweede evaluatie plaatsvinden
van het bewonersparkeren.
Deze evaluatie is één van de afspraken die de belangenvereniging met de gemeente heeft gemaakt om na te
gaan of de bewoners van het Westerkwartier en de
Olofsbuurt nog wel zo blij zijn met het in 2002 ingevoerde parkeersysteem. Samen met de gemeente stelt
de BVOW weer een enquête op waarin wij u verzoeken
om een aantal vragen te beantwoorden. Misschien is het
goed om hierover alvast eens na te denken.

5. Goedkeuring kascommissie financieel verslag
6. Toekomst BVOW
7. Nieuwe leden kascommissie
8. Nieuwe Bestuursleden: de zittende leden zijn allen
herkiesbaar, wij zoeken nog nieuwe bestuursleden

Bent u wel zo tevreden over het huidige parkeerbeleid in
schil C (ofwel heeft het geholpen)?
Kunt u nog steeds altijd uw auto kwijt binnen 150 meter
vanaf u woonhuis?
Wat vindt u van de hoogte van de prijs van de vergunning
en de bezoekerskaart?
Wat vindt u van de kwaliteit van de controle door de
parkeercontroleurs?

9. Parkeren
10. Spoorzone
11. Rondvraag en Sluiting

Kortom zo zijn er nog wel een aantal vragen te bedenken. Ik hoop dat u weer massaal gebruik gaat maken
van de mogelijk om uw stem te laten horen door het
invullen van deze enquête.

Foto van de maand (door Willem Brabander):

Parkeerplaatsen???!

Openbare ruimte dubbel verkocht? Wij betalen jaarlijks voor het vergunningparkeren. De aannemer betaalt voor het
plaatsen van een container op dezelfde parkeerplek 62 euro leges en 12 euro / dag precariorechten. Dit bedrag komt
niet ten goede aan het parkeervergunningsysteem: wat ons betreft een punt om met de gemeente te bespreken!
Ziet u een vreemde, grappige of bijzondere situatie m.b.t. parkeren in onze wijken? Stuur deze dan op aan
secretariaat@bvowd.nl en misschien wordt uw foto volgende keer wel geplaatst als foto van de maand!

