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Beste wijkbewoners,

in dit nummer berichten wij u over de teleurstellende uitkomst van de raadsvergadering waarin over het parkeerbeleid

werd gesproken. Daarnaast wijzen wij u op de buurtborrel die het Delftsch Studenten Corps in het Grotiuscollege

organiseert om de buurt te informeren over de feestplannen in deze school. Zie hiervoor de achterzijde van onze

nieuwsbrief.

Rest ons nog u een prettige zomervakantie te wensen. Wij zien u graag op een van onze inloopavonden terug!

Teleurstellend parkeerbeleid

De coalitie van PvdA, D66, CDA, Groen Links en STiP

heeft een nieuw parkeerbeleid vastgesteld, zonder daarbij

te luisteren naar de mening van onze wijken. Zelfs nu,

weken later, hangen er nog vele flyers tegen dit

parkeerbeleid achter de ramen.

Bloktijden
Rond het centrum staan drie dure parkeergarages leeg.

Om deze vol en rendabel te krijgen is voorgesteld de

vergunningparkeertijden in onze wijken te verruimen. De

belangenvereniging heeft haar best gedaan de politiek te

bewegen hiervan af te zien: er zijn geen cijfers bekend

waaruit blijkt dat overdag veel bezoekers aan de binnenstad

bij ons parkeren, er is overdag geen parkeerprobleem en,

belangrijkst, de bewoners willen dit in meerderheid niet.

Digitale bezoekerskaart
Ondanks de vele bezwaren tegen de digitale bezoekers-

kaart waar de wijk in meerderheid tegen is, komt deze

kaart er toch. Moeten ouderen straks elke keer dat een

mantelzorger langskomt telefonisch aan- en afmelden?

Verwacht wethouder Junius dat wij allen de computer

aanzetten tijdens onze verjaardag om onze bezoekers één

voor één aan en af te melden? Kortom voor bewoners geeft

deze kaart veel extra gedoe en de reden (goedkopere

controle) gelooft men niet: want waarom gaat de

bezoekerskaart dan zo flink omhoog in prijs?

Hoe verder?
De belangenvereniging gaat in gesprek met de gemeente

over de uitvoering: wanneer wordt het ingevoerd? Wat voor

informatiecampagne komt er om ouderen te helpen met het

nieuwe systeem? Wanneer gaan we de kostenbesparing

op controle terugzien in een prijsverlaging van de

bezoekerskaart? Verder is afgesproken dat er een evaluatie

komt. Vraag die de belangenvereniging daarbij stelt is hoe/

wanneer gaat er geëvalueerd worden en wat? Niet wat de

bewoners ervan vonden waarschijnlijk, want dat was nu ook

al geen argument om het nieuwe beleid niet in te voeren...

Verkiezingen 2014
Verder zullen we u bij de gemeenteraadsverkiezingen begin

2014 nog eens herinneren aan welke partijen wel en niet

naar onze bezwaren geluisterd hebben. Wellicht dat er na

de verkiezingen nog wat terug te draaien valt.

Guido van der Wedden

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,

2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft

Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Wilt u meepraten over wat er in de buurt gebeurt?

Kom dan naar ons maandelijks overleg, waarbij soms ook

de wijkagent, wijkcoördinator of een gemeenteraadslid

aansluit. De komende bijeenkomsten zijn op:

- woensdag 12 juni - inloopavond;

- woensdag 11 september - inloopavond.

Aanvang 20 uur in buurthuis De Wending. U kunt gewoon

aanschuiven, meepraten en zelf onderwerpen aandragen.

Praat mee tijdens inloopavonden

Wordt nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op

bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meldt u aan

via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening :

Word nu lid!

In het kader van hun maatschappelijke stage stak een

aantal leerlingen van het Stanislascollege onder leiding van

wijkbewoner Geerten Kalter de handen uit de mouwen:

Kids pakken Wilhelminapark aan

Hannah Koning



Wordt nu lid!


