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Wij zullen dit natuurlijk nauwlettend
volgen en u middels deze nieuwsbrieven
op de hoogte houden.
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Uitstel vergunningparkeren
oktober

tot

1

U heeft het waarschijnlijk al in de krant
gelezen: de gemeenteraad heeft besloten de
invoering van vergunningparkeren in de
Olofsbuurt en het Westerkwartier uit te
stellen tot 1 oktober.
Dit besluit is genomen na stevige aandrang
van de belangenvereniging. De brief die
wij aan de wethouder hebben gestuurd
met daarin onze zorgen over de
onzorgvuldige voorbereiding, heeft z’n
werk gedaan. Grashoff vindt het nu ook
niet meer verantwoord vergunningparkeren
op 1 juli in te voeren.
Wij vinden dat als belangenvereniging een
verstandige beslissing en hebben dit
daarom al maanden geleden gezegd tegen
de gemeente Delft. Het is jammer dat dit
niet meteen is gevolgd; het had de buurt en
ons veel werk en onzekerheid gescheeld.
De wethouder heeft toegezegd dat de
bewoners minimaal zes weken tevoren
worden ingelicht over hoe het allemaal
gaat met vergunningen en parkeren. U kunt
er nu rustig over nadenken en toch nog
tijdig een aanvraag voor een vergunning en
eventueel een bezoekerspas doen. Dat
betekent dat u in de eerste helft van
augustus een brief van de gemeente Delft
hierover in de bus vindt. Met informatie
over de proef, over de voorwaarden van de
vergunning en een aanvraagformulier.

Belangenvereniging groeit snel
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
gemeld dat de belangenvereniging formeel
is opgericht. Als vereniging probeer je
zoveel mogelijk steun te krijgen om een
goede gesprekspartner te zijn maar ook
om te horen wat buurtbewoners vinden dat
er moet gebeuren. Daarom hebben we ook
zoveel mogelijk leden nodig.
Gelukkig gaat dat goed: er zijn inmiddels
meer dan 300 (!) leden en elke dag komen
er nieuwe leden bij. Hartelijk dank voor
het vertrouwen dat u in ons stelt en als u
anderen weet die nog geen lid zijn: probeer
ze te interesseren.
Het is ook heel plezierig dat velen van u
een bijdrage van f 5 of meer aan de
belangenvereniging
overmaken.
De
gemeente heeft echter en bijdrage in de
kosten toegezegd, maar dat geld nog steeds
niet overgemaakt! Wilt u weten wat er met
uw bijdrage gebeurt, dan kunt u altijd de
penningmeester bellen.
Overleg over parkeerplaatsen op gang
Onlangs heeft een eerste gesprek
plaatsgevonden tussen de gemeente, de
Grontmij en de belangenvereniging over
mogelijke lokaties voor de extra 120
parkeerplaatsen die de komende 2 jaar
aangelegd worden.
De Grontmij heeft diverse mogelijkheden
bekeken en zo’n 21 plekken gesuggereerd
waar in totaal 285 parkeerplaatsen gemaakt
zouden kunnen worden.

Maar niet elke plaats is even geschikt en
wij hebben daarom commentaar op deze
voorlopige voorstellen gegeven; daarnaast
gaat de gemeente er nog met haar eigen
diensten naar kijken, bv de afdeling
verkeer, stedebouw, de GGD, etc.
Wij hebben tegen de gemeente gezegd dat
er alleen voorstellen moeten komen die
redelijkerwijs op steun van de buurt
kunnen rekenen; dat wil niet zeggen dat
iedereen het er altijd mee eens zal zijn.
Uiteindelijk moet u als bewoner in de
concrete situatie er met de gemeente uit
zien te komen. De belangenvereniging
beslist dus niets voor u, en kan hooguit een
advies geven. De belangenvereniging is er
tenslotte voor u en niet voor de gemeente.
Afgesproken is dat de gemeente in de
eerste week van augustus naar de
belangenvereniging
toe
komt
met
definitieve voorstellen. Dat zijn voorstellen
waar de gemeente achter staat en waar dan
ook geld voor is om ze uit te voeren.
We zullen daarover nog een keer praten
met de gemeente en dan worden de
definitieve voorstellen aan iedereen in de
beide wijken voorgelegd op een
inloopbijeenkomst in de eerste week van
september. Daar kunt u aan de gemeente
uw reactie kenbaar maken en daarna zal de
gemeente de meest kansrijke voorstellen
per straat gaan bespreken.
Wat ons betreft worden de eerste extra
parkeerplaatsen dit jaar gerealiseerd.
Uitgangspunt moet zijn dat oplossingen
komen waar de problemen het grootst zijn.
Ook
hier
houden
wij
als
belangenvereniging de vinger aan de pols
van de gemeente, maar hebt u in uw straat
uiteraard de belangrijkste stem.

Dirklangedwarsstraat zoekt steun

Bewoners van de Dirlangedwarsstraat
(rand centrum) hebben onlangs onze steun
gevraagd voor hun problemen bij het
autoluw maken van de binnenstad. Zij
worden geconfronteerd met invoering van
vergunningen, terwijl de mogelijkheden
voor parkeren onder het spoorviaduct voor
hen vervallen. In de binnenstad mag je met
een vergunning niet aan een parkeermeter
staan (bij ons straks wel) en het westelijk
deel van het viaduct valt straks onder
Olofsbuurt en daar hebben ze geen
vergunning voor.
We hebben hen aangeraden zich bij andere
belangenverenigingen in het centrum aan
te sluiten en ook een bezwaarschrift in te
dienen. Waar mogelijk zullen we hen
helpen;
hun
suggestie
om
de
Dirklangedwarsstraat bij de Olofsbuurt te
trekken, zien we niet zitten. We zijn
juridisch een vereniging voor Olofsbuurt
en Westerkwartier en vrezen nu al dat het
parkeren in onze wijken er straks niet erg
beter op wordt de eerste tijd.
Wijkpanel : meld u aan!
Een aantal wijkbewoners heeft zich
aangemeld om mee te doen aan het
wijkpanel om de ervaringen van de proef
een jaar lang bij te houden.
Maar het zijn er nog te weinig; we denken
per wijk zeker 15 tot 20 mensen nodig te
hebben, redelijk goed gespreid.
Dus, bent u geinteresseerd: meld u alsnog
aan. We bespreken de criteria met de
gemeente
en
zullen
daarna
geinteresseerden voor het wijkpanel
precies uit te leggen wat de bedoeling is.
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