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Delft, 5 februari 2009, 10:00 uur

Gemeente legt bezwaren belangenorganisaties terzijde
Via een burgerinitiatief vergezeld van ruim 350 handtekeningen vroegen vijf
bewonersorganisaties in de woongebieden rond de binnenstad van Delft hun alternatief op de
agenda zetten op het collegevoorstel met betrekking tot parkeren: de bewonersorganisaties
willen geen uniforme blokuren en geen uitbreiding van mixparkeren. De gemeente verklaarde
het voorstel echter ‘niet ontvankelijk’.
De bewonersorganisaties zijn niet te spreken over het voorstel van het College om de zogenaamde
blokuren in de schil te uniformeren en grote aantallen parkeerplekken voor vergunninghouders ook
beschikbaar te stellen voor betalende parkeerders (mixparkeren). De gemeente wil met deze
maatregelen meer duidelijkheid en ruimte creëren voor de bezoekers van de binnenstad.
Volgens de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) voelen de bewoners zich nu
echter “bedrogen”: eerst werd hen een vergunning opgedrongen om de vlucht uit de autovrije
binnenstad te beperken en te voorkomen dat bezoekers van de binnenstad in onze wijken gingen
parkeren en nu moeten zij hun vergunningplaatsen gaan delen met de bezoekers van de stad. En dat
terwijl er voor Olofsbuurt-Westerkwartier, via een convenant met de gemeente, duidelijke afspraken
zijn gemaakt dat het aantal vergunningplaatsen in deze wijken niet zal worden verminderd.
Het voorgestelde dubbelgebruik van de vergunningparkeerplaatsen in de schilgebieden is in strijd met
dit convenant en is nooit in onderzoeken opgenomen. Bovendien weten de bewoners daar zelf nog
helemaal van niets. Het is in het overleg met de belangenorganisatie slechts even genoemd. De
bezwaren die de BVOW daarop geuit heeft, zijn niet in de nota bij het collegevoorstel terecht
gekomen.
Door middel van een burgerinitiatief wilden de gezamenlijk belangenverenigingen een drietal
amendementen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Via dit democratische middel kunnen
burgers hun voorstellen direct aan hun vertegenwoordigers in de Raad voorleggen. Zij verzamelden
gezamenlijk ruim 350 handtekeningen om hun initiatief kracht bij te zetten. Volgens het presidium van
fractievoorzitters van de politieke partijen is de verordening op het burgerinitiatief hier echter “niet voor
bedoeld”.
“Onzin”, volgens de BVOW, “in de verordening staat letterlijk dat deze is ingesteld omdat het recht
van burgers om voorstellen op de politieke agenda te zetten een versterking is van de mogelijkheden
tot participatie in het openbaar bestuur. Ons voorstel voldoet aan alle eisen die in deze verordening
aan zo’n burgerinitiatief worden gesteld. Vijf bewonersorganisaties van Delft hebben de moeite
genomen om handtekeningen te verzamelen om dit onderwerp op de agenda te zetten. Het is
onbegrijpelijk dat de politiek hun voorstel niet wil bespreken.“
De BVOW wacht nog op de officiële, schriftelijke reactie van het presidium, maar daarna tekent de
belangenvereniging bezwaar aan. Ook belangenvereniging Rotterdamseweg Noord + heeft
aangekondigd bezwaar aan te tekenen.
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