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Belangenvereniging: bezwaarschrift tegen
invoering op 1 juli van vergunningparkeren
De belangenvereniging heeft op 25 mei bij de
gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen
invoering op 1 juli van vergunningparkeren in
de Olofsbuurt en het Westerkwartier.
De bezwaren hebben betrekking op de
gebrekkige voorbereiding van het besluit, de
motivering
en
het
ontbreken
van
zorgvuldigheid. Wat dat laatste betreft
verwijten we de gemeente dat het besluit
overhaast is genomen en dat alternatieven
zoals een blauwe zone niet serieus zijn
bekeken.
Ook vinden we het onzeker of de
parkeersituatie op 1 juli inderdaad beter wordt.
Met name ’s avonds blijft een groot probleem
bestaan omdat veel mensen die nu fout
geparkeerd staan (op de stoep) straks ofwel een
bon riskeren of een plekje elders moeten
zoeken. De 120 extra parkeerplaatsen die
verlichting kunnen brengen, zijn pas medio
2003 gereed.
In het bezwaarschrift wordt ook gesteld dat de
meerderheid van de wijkbewoners zich
middels een enquete heeft uitgesproken tegen
vergunningparkeren.
Het bezwaarschrift is er overigens niet op
gericht dat er niets gebeurt aan het parkeren in
de wijken. Ook wij vinden dat het zo niet meer
kan en zijn bereid te praten over een vorm van
regulering, maar dan moet dat wel zorgvuldig
gebeuren, tegen een laag tarief en ook echt iets
opleveren.
We vragen de gemeente het besluit zoals dat
er nu ligt te heroverwegen en de raad op te
dragen een nieuw besluit te nemen dat meer
overeenkomt met de wensen van de
wijkbewoners.
Het bezwaarschrift is verkrijgbaar bij de
belangenvereniging en staat op onze
internetsite.

Marinus Meijer uit de Van Heemstrastraat
maakte ons per e-mail attent op een
buitenkansje. Bewoners van de Van
Heemstrastraat en Van der Heimstraat vallen
straks niet onder het vergunningsysteem.
Zo lijkt het althans, want in het onlangs
gepubliceerde verkeersbesluit parkeren
Olofsbuurt, dat nodig is voor de invoering,
staan alle wijkstraten opgesomd, maar deze
ontbreken.
Daarentegen zijn de bewoners van de Van
Heemskerkstraat wel de klos; zij hebben als we
het verkeersbesluit mogen geloven, op 1 juli
wel een vergunning nodig voor parkeren, maar
hun straat ligt nou net buiten de Olofsbuurt.
In het besluit van het Westerkwartier schijnt
het nog erger te zijn, want daar ontbreekt een
groot aantal straten.
We nemen aan dat het om fouten gaat die
inderhaast zijn gemaakt en die hersteld
worden, maar het is wel slordig.

Boze brief naar Grashoff
Het overleg dat met de gemeente is
afgesproken over een aantal zaken, vlot niet
erg. Dat maakt de situatie lastig als de
gemeente invoering op 1 juli toch wil
doorzetten.
Daarom hebben we wethouder Grashoff op 25
mei een brief gestuurd waarin we vaststellen
dat toezeggingen niet worden nagekomen.
Bijvoorbeeld:
- voor 1 mei zou in overleg met bewoners de
betaald parkeerplaatsen worden
vastgesteld; is niet gebeurd
- voor 1 juni zouden nadere afspraken
worden gemaakt over aantallen en lokaties
van extra parkeerplatsen; we hebben nog
niets gehoord
- eind april zou er een bijeenkomst voor
ondernemers zijn; is pas half mei
gehouden
- gezamenlijk zouden de criteria voor de
proef vastgesteld worden; we hebben nog

niets gehoord
We hebben er begrip voor dat het tegelijkertijd
invoeren van autoluw maken van de
binnenstad en vergunningparkeren in onze
wijken veel werk oplevert voor gemeente en
ambtenaren. Maar dat kan niet betekenen dat
zaken in de schil niet nagekomen worden.
Ook hebben bewoners nog geen enkele
informatie ontvangen over vergunningparkeren
of een formulier. Dat hoor je 4 tot 6 weken
vantevoren te krijgen zodat je rustig kunt
afwegen of je wel of geen vergunning wilt.
Samenvattend hebben wij Grashoff laten weten
dat nu gebeurt wat we eerder al vreesden, nl
overhaaste invoering zonder goede afspraken
met de wijken.
We hebben een dringend beroep gedaan op de
wethouder invoering van vergunningparkeren
in de schil mede met het oog op de naderende
vakanties uit te stellen tot 1 september of het
liefst 1 oktober. Ondertussen kunnen we het
toegezegde overleg keurig uitvoeren en de
bewoners netjes informeren.
De brief is verkrijgbaar bij de
belangenvereniging of op onze internetsite.
Belangenvereniging formeel opgericht
De
belangenvereniging
OlofsbuurtWesterkwartier is onlangs bij de notaris in
Nootdorp formeel opgericht. U hebt daar
mogelijk al over gelezen in de Delftse Post die
een klein berichtje en een foto heeft geplaatst.
De formele oprichting was nodig om als echte
gesprekspartner van de gemeente erkend te
worden en voor een geldelijke bijdrage van de
gemeente voor te maken onkosten.
De statuten van de vereniging zijn bij ons te
verkrijgen of op onze Internetsite in te zien.
De doelstelling is breed geformuleerd,
namelijk: “het behartigen van de belangen van
bewoners
van
de
wijken
Olofsbuurt/Westerkwartier, waar onder meer
het parkeren in bovengenoemde wijken onder
valt, dit alles in de ruimste zin des woords”.
Het aantal leden bedraagt inmiddels circa 260
en de aanmeldingen komen nog steeds binnen.
Weet U nog mensen die lid willen worden,
geef dat aan ons door, dan zorgen wij dat zij
een aanmeldingsformulier krijgen. Hoe meer
leden, hoe sterker we staan!
Extra parkeerplaatsen

Het adviesbureau Grontmij legt in opdracht
van de gemeente momenteel de laatste hand
aan voorstellen waar de 120 extra
parkeerplaatsen de komende 2 jaar zouden
moeten komen. Ze worden eerst met de
opdrachtgever besproken.
Wij hebben als belangenvereniging gevraagd
er zo spoedig mogelijk inzage in te krijgen en
dat de gemeente daarna een inloopbijeenkomst
voor beide wijken organiseert waar alle
lokaties in één keer gepresenteerd worden.
Wethouder Grashoff is het daarmee eens. De
gemeente zal een uitnodiging voor deze
bijeenkomst huis aan huis verspreiden.
Wij verwachten de presentatie op z’n vroegst
in de tweede week van juni, maar het kan wel
later worden.
Ondernemersvergadering
Op 17 mei heeft de gemeente een bijeenkomst
voor ondernemers gehouden. De verwachting
was dat problemen geïnventariseerd zouden
worden en oplossingen aangedragen, maar dat
is niet echt gebeurd. Er was een dertigtal
ondernemers, maar ze bleven met veel vragen
zitten over parkeren voor hun klanten en
werknemers.
Wethouder Grashoff verklaarde dat bij het
parkeren de eerste prioriteit bij bewoners ligt,
dan bij klanten van bedrijven en vervolgens
pas bij werknemers. Hij is ook bereid de
mogelijkheid van een abonnement voor
bedrijven te onderzoeken. Wij hebben de
wethouder in een brief gevraagd meer aandacht
te geven aan de belangen van ondernemers,
zonder die van wijkbewoners overigens tekort
te doen en ook gevraagd wat hij zich voorstelt
bij een abonnement voor bedrijven.
Een aantal ondernemers heeft met steun van de
belangenvereniging ook een bezwaarschrift
ingediend.
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