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Invoering vergunningparkeren “rommeltje”
De invoering per 1 oktober van vergunningparkeren in de Olofsbuurt en het Westerkwartier is
voorlopig nog “een rommeltje”. Dit concludeert de belangenvereniging
Olofsbuurt/Westerkwartier na drie weken. De belangenvereniging heeft deze week een
waslijst met klachten bij de gemeente gedeponeerd. De belangrijkste klachten zijn: het
uitblijven van adequaat toezicht, onduidelijke bebording, onduidelijkheid over “grijze”
parkeerplaatsen en het uitblijven van criteria om de proef goed te kunnen beoordelen. Het
vergunningparkeren in de beide wijken is immers een proef voor een jaar.
De belangenvereniging stelt dat inmiddels ruim 2700 vergunningen zijn uitgedeeld en een
onbekend aantal bezoekerspassen. De gemeente heeft hiervoor naar schatting 250.000 gulden
aan inkomsten gekregen. Daar staat tegenover dat na de invoering op 1 oktober nog amper
controles zijn uitgevoerd; de gemeente heeft in overleg met de belangenvereniging
toegegeven dat er inderdaad onvoldoende parkeerwachters zijn. De belangenvereniging vindt
dat de gemeente hierdoor ernstig in gebreke is. Het laat opnieuw zien dat de gemeente ten
onrechte op spoed heeft aangedrongen bij de invoering, terwijl de belangenvereniging uitstel
tot 1 januari 2002 heeft bepleit. Het gevolg van de gebrekkige controle is dat veel mensen het
er zonder vergunning nog op wagen en dat ten koste gaat van mensen die wel voor hun
vergunning hebben betaald.
Bij de belangenvereniging zijn daarnaast veel klachten binnengekomen over de bebording die
het vergunninggebied moet aangeven. Aan de ene kant zijn er klachten over de enorme
ontsierende omvang van de borden; anderzijds constateren bewoners dat met name in het
gebied bij de spoorzone op belangrijke plekken de juiste borden ontbreken of onvoldoende
zichtbaar zijn. “Het heeft veel weg van haastwerk”, aldus de belangenvereniging.
Ook over de “grijze” parkeerplaatsen bestaat de nodige onduidelijkheid. De gemeente heeft
weliswaar een lijst gepubliceerd van in wezen illegale parkeerplekken waar niettemin vanaf 1
oktober officieel geparkeerd mag worden, maar niet al die lokaties zijn aangepast.
Ook krijgt de belangenvereniging veel klachten over gebrekkige informatievoorziening vanuit
de gemeente. De telefonische hulplijn is in de zomer opgeheven, maar nu klagen bewoners
dat zij bij de gemeente niet goed geholpen worden; zo is er onduidelijkheid over de gevolgen
van het vergunningparkeren voor invaliden. De belangenvereniging heeft geeist dat er nog
deze maand een adequate telefonische of Internet-voorziening voor wijkbewoners komt.

Tenslotte heeft de belangenvereniging z’n beklag gedaan dat de gemeente Delft nog steeds
niet in staat is criteria aan te geven waarlangs de proef na een jaar beoordeeld wordt. De
belangenvereniging heeft daarvoor wel voorstellen gedaan, maar hierop is nog niet
gereageerd. De belangenvereniging vindt dat 80 procent van de bewoners tevreden moet zijn
over het effect van de proef, wil tot definitieve invoering in 2003 worden overgegaan. Om tot
een goed oordeel te komen heeft de belangenvereniging een wijkpanel in voorbereiding waar
wijkbewoners wekelijks en maandelijks de gevolgen van de proef bijhouden.
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