Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Nieuwsbrief nummer 23

December 2006

Correspondentieadres: t.a.v. secretaris Guido van der Wedden p/a hovenierstraat 27, 2613 rm Delft - e-mail: guido@vanderwedden.nl

Beste Wijkbewoners,
De gemeente Delft heeft het streven om de huidige bezoekerskaart te vervangen door een digitale bezoekerskaart.
Behalve dat deze kaart door de controleurs gemakkelijker te controleren is, kan onbedoeld gebruik als eerste of tweede
vergunning worden voorkomen doordat er een maximum zit aan het aantal uren dat hij gebruikt kan worden. Ook is het
straks mogelijk meerdere bezoekers tegelijk te ontvangen door extra kaarten aan te schaffen en wordt het mogelijk
extra bezoekersuren bij te kopen. Naast deze voordelen zien wij echter wel in dat de invoer van deze kaart een beperking van het aantal bezoekuren met zich meebrengt; daarnaast is het straks verplicht bezoek aan te melden via de
telefoon of internet. De BVOW houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gate, wij willen graag van u weten hoe u
hier tegenaan kijkt, voordat wij met advies aan de gemeente komen. Daarom vragen wij u de vragen op de achterkant
van deze nieuwsbrief te beantwoorden.
Rest ons nog u alvast een heel fijne feestmaand te wensen! Wij houden u ook volgend jaar weer graag op de hoogte!

Tarief 2007 blijft gelijk!
Mede dankzij herhaaldelijk aandringen van de BVOW
om de parkeernota en de daarin genoemde prijzen voor
de diverse parkeerproducten beter door te laten berekenen zijn er voor 2007 geen nieuwe stijgingen, behoudens het straatparkeren, in aantocht.
Uit de kostprijsnota zijn de onderdelen gehaald die niet
in het kopje parkeertarieven thuishoren, zoals kosten
voor gehandicaptenparkeerplaatsen en fietstrommels.
Ook het onderzoek naar de mogelijkheden en opbrengsten voor een digitale bezoekerskaart laten zien dat de
kostprijs voor de gemeente omlaag gaat. Er is minder

personeel nodig om de afhandeling van de parkeerproducten te
laten plaatsvinden. Aanvragen via de computer zorgt ervoor dat
de burger geen leges hoeft te betalen.
Het voorstel van wethouder Koning aan de Raad om ook de
prijzen voor 2008 hetzelfde te laten blijven is door de Raad
afgehamerd.
De prijs voor de parkeerproducten is nog altijd hoger dat wat u
aangegeven hebt in de laatste gehoude enquête. De BVOW zal
de wethouder, commissie en Raad dit steeds blijven voorhouden.

Station/ stadskantoor
Op 6 september organiseerde de BVOW samen met
BOS/D een bijeenkomst waarbij de 4 geselecteerde
architectenbureau’s hun visie op het nieuwe station/
stadskantoor van Delft gaven. Het was een zeer druk
bezochte en geslaagde bijeenkomst.

Inmiddels heeft de gemeente Uytenhaak en Soeters gekozen
om naar een volgende ronde door te gaan, zie afbeeldingen. De
BVOW zal er in het vervolgtraject op blijven aandringen dat de
ontwerpen aan de kant van de Coenderstraat passen bij de
kleinschaligheid van de bebouwing in onze wijk.
Drie architecten zijn naar de rechter gestapt uit onvrede met de
uitslag.

Bij de uitgang werd een kleine enquête gehouden,
waarbij gevraagd werd welk ontwerp de voorkeur van
het publiek had. De uitslag was als volgt:
Mecanoo:
47
Rudy Uytenhaak:
42
Kraaijvanger Urbis:
25
Soeters van Eldonk Ponec: 12

Geachte leden,

Contributie 2006

Binnenkort ontvangt u van de belangenvereniging weer het verzoek om uw
contributie over het jaar 2006 over te maken. Wij hebben uw steun (moreel en
financieel) hard nodig omdat een vereniging met veel betalende leden de positie
van de belangenvereniging sterker maakt in de onderhandelingen met de gemeente Delft. U heeft kunnen zien wat de effecten zijn van een sterke belangenvereniging nu het tarief in het jaar 2007-2008 niet verhoogd gaat worden. Op dit
moment is de belangenvereniging met de gemeente in gesprek over de mogelijke
invoering van de digitale bezoekerskaart.
Voor wat betreft het tarief in de toekomst blijft ons uitgangspunt dat het tarief een
maatschappelijk aanvaardbaar tarief moet zijn en in verhouding moet staan tot
de kwaliteit van het bewonersparkeren in onze wijken.
Kortom wij hebben uw steun hard nodig en natuurlijk staat de belangenvereniging
naar de gemeente sterker met een groot aantal (betalende) leden.
Mocht u al betaald hebben neemt u dan even telefonisch contact met mij op
(015-2123076) en geef aan wanneer u betaald heeft. Het is bij het verwerken van
betalingen niet altijd duidelijk voor wie de betaling bedoeld is.
Harry van Adrichem, penningmeester

Vergaderingen
Wilt u uw bijdrage leveren aan
het oplossen van parkeerproblemen in uw wijk? Kom dan
eens langs bij onze maandelijkse
overleggen. Deze worden elke 2e
maandag van de maand om 20
uur gehouden in buurthuis De
Wending op de Raamstraat.
De komende vergaderingen
zullen zijn op:
maandag 8 januari 2007 (onder
voorbehoud)
maandag 12 februari
maandag 12 maart
maandag 16 april Jaarvergadering
Voor vragen/ opmerkingen over
overige zaken in de wijk, kunt u
het beste terecht bij het wijkplatform.

MINI-ENQUETE DIGITALE BEZOEKERSKAART
Wij vragen u onderstaande vragen te beantwoorden door ja of nee te
omcirkelen en door op de puntjes een antwoord in te vullen.
De ingevulde lijsten kunt u inleveren op een van de inleveradressen die in het
kader staan. U kunt de enquête ook invullen op onze website:
http://www.olofsbuurt-westerkwartier.nl

1. Bent u in het bezit van een auto? (ja/nee)
2. Heeft u een parkeervergunning? (ja/nee)
3. Heeft u een bezoekerskaart? (ja/nee)

Inleveradressen
Bij onderstaand adressen kunt u het
enquêteformulier voor 6 januari 2007
in de brievenbus doen:
-Buitenwatersloot 131
-Frank van Borselenstraat 18
-Hof van Delftlaan 128
-Hovenierstraat 27
-Spoorsingel 26
-Laan van Overvest 44
-Heemstrastraat 21

4. Leent u vaak de bezoekerskaarten van anderen, bijv. buren? (ja/nee)
5. Denkt u gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om extra bezoekerskaarten te bestellen om meerdere bezoekers tegelijk te kunnen ontvangen? (ja/nee)
6. a. Hoeveel uur per week maakt u gebruik van de huidige bezoekerskaart? .......... uur per week
b. Heeft u een bezoekerskaart voor zone C of B of beide? (C/B/beide)
7. Heeft u een telefoon met drukknoppen en een hekje (#) ? (ja/nee)
8. Heeft u een internetaansluiting? (ja/nee)
9. Gebruikt u regelmatig de telefoon voor bijvoorbeeld:
Bankieren (ja/nee)
Energierekening betalen (ja/nee)
Afspraken maken met de gemeente, zoals voor ophalen grofvuil (ja/nee)
10. Gebruikt u regelmatig internet voor bijvoorbeeld:
Bankieren (ja/nee)
Energierekening betalen (ja/nee)
Afspraken maken met de gemeente, zoals voor ophalen grofvuil (ja/nee)
11. Ziet u als bewoner voordelen/ nadelen als de digitale bezoekerskaart wordt ingevoerd. En welke? .....

