Nieuwsbrief voor Olofsbuurt en Westerkwartier, nummer 41, juli 2012
Beste leden en overige wijkbewoners,
In 2012 heet de belangenvereniging ca. 100 nieuwe bewoners in deze wijk van harte welkom met een speciale welkomstbrief. Hierin heten wij hen van harte welkom en wijzen we ze op de belangenbehartiging door de BVOW, we
nodigen ze van harte uit om lid te worden. Daarnaast krijgen nieuwe bewoners ook een lijst met alle winkels in
Olofsbuurt-Westerkwartier. Dit om lokale ondernemers te ondersteunen en de nieuwe bewoners eenvoudig de weg te
wijzen naar alle bijzondere en leuke winkeltjes die deze wijken heeft.
Hannah Koning

Parkeerenquête in de wijk
Op 5 juli en 15 augustus vinden de paneldiscussies
parkeren plaats, georganiseerd door de gemeente
Delft. Naast de BVOW nemen ook andere vertegenwoordigers van belangenverenigingen en ondernemers hieraan deel. Om uw belang goed te
kunnen behartigen vragen wij hiervoor uw mening.
Aanleiding voor de paneldiscussies is de nota
Parkeerbeleidskader die de gemeente wil opstellen
waarin de parkeervisie Delft tot en met 2020 is
geschetst. Dat betekent dat wij u d.m.v. de enquête op
de achterzijde van deze nieuwsbrief vragen om uw
mening. Voor de BVOW zijn twee uitgangspunten
belangrijk:
1) lage prijs voor 1e vergunning en bezoekerskaart;
2) maatschappelijk aanvaardbaar tarief waarmee geen
winst wordt gemaakt op de vergunning.
De timing van de gemeente is vanwege de zomer
ongelukkig, maar we roepen u hierbij toch op om uw
mening kenbaar te maken! Hoe meer mensen reageren,
hoe beter wij de belangen/wensen van de wijk kunnen
meenemen naar de paneldiscussies.
Hoe kunt u uw mening geven? Vul het enquêteformulier
op de achterzijde in en doe dit voor 7 augustus 2012 in
de brievenbus bij een van deze adressen:
Hovenierstraat 27, Singelstraat 12,
Buitenwatersloot 131 of Eliza Dorusstraat 18.

Actieplan Wilhelminapark
Na een lange en vruchtbare periode van overleg, klachten
verzamelen, samenwerken en pers inschakelen is het
actieplan ‘Het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn’
aangeboden aan wethouder De Prez.
Dit gebeurde op maandag 18 juni in – waar anders? - het
Wilhelminapark’. De wethouder was onder de indruk van
de gedegenheid van het plan en beloofde op zowel korte
als lange termijn acties op te pakken die moeten leiden tot
verbetering. Meer prullenbakken en verbetering/verplaatsing
van de speeltuin staan hoog op de prioriteitenlijst. De
BVOW houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Het
actieplan is tot stand gekomen door bijdragen van
bewoners, BWD, Stanislascollege, Team Natuur- en
Milieucommunicatie, de wijkagent en TOR. Een speciaal
woord van dank aan bewoners Natalie Lorenz en Geerten
Kalter voor hun inzet en deskundigheid! Het plan is te
downloaden via onze website.

Greenwheel liever iets verderop
E-mail uit de wijk: glossy
Geachte heer Van der Wedden,
Ik krijg regelmatig de nieuwsbrief in de bus en lees deze
ook wel. Maar ik erger me aan het soort papier dat
gebruikt wordt. Waarom moet dit zo dik en glossy zijn.
Jullie zijn voor geen afval, maar kan deze nieuwsbrief wel
bij het papierafval?
Reactie: hartelijk dank voor uw reactie. Onze nieuwsbrief
wordt zonder meerkosten op reststroken glossy papier
meegedrukt. Voordeel voor de drukker is dat hij van zijn
restjes papier af is, voordeel voor ons is dat onze nieuwsbrief wat meer opvalt. Je zou kunnen zeggen dat wij zo
dus zelfs papier besparen. Voor de inkt geldt dat overigens niet. De nieuwsbrief mag gewoon bij het oud papier.

De gemeente wil een Greenwheelparkeerplaats in de
Graswinckelstraat aanbrengen. Hiermee neemt het aantal
parkeerplaatsen in de toch al drukke wijk af en wordt het
belang van de slager ernstige schade toegebracht. Deze
plaats wordt nu immers als laad- en losplaats voor leveranciers en klanten gebruikt. De BVOW hield een enquête
waaruit bleek dat 91% van de omwonenden hiertegen is;
slechts één bewoner doet de auto weg als de plaats er
komt. Per saldo verbetert er zo niets . Voor deze auto
komt immers de Greenwheel terug, terwijl de flexibiliteit en
het dubbelgebruik afnemen omdat deze plaats alléén voor
de Greenwheel is te gebruiken.
De BVOW is niet tegen milieuvriendelijke initiatieven als
Greenwheels, maar wel tegen deze locatie. Wij hebben
alternatieve locaties bij de gemeente aangedragen.

Wordt nu ook lid van de facebookgroep Olofsbuurt-Westerkwartier

Enquête nieuw parkeerbeleid
Persoonlijke gegevens
Postcode: 2613 .......Huisnr. ....
Leeftijd: .......
1. Heeft u een parkeervergunning*
0 geen
0 1e vergunning bewoner
0 2e vergunning bewoner
0 1e of 2e vergunning bedrijf
2. Heeft u een bezoekerskaart:
(ja/nee)***
3. Heeft u een auto:
(ja/nee)***
Bloktijden
4. Bent u tevreden over de huidige
bloktijden? (ma t/m vr 16-22u, za 1222u; spoorsingel: ma t/m za 10-22u)
0 Zeer ontevreden
0 Ontevreden
0 Neutraal
0 Tevreden
0 Zeer tevreden
Overdag mag men in onze wijk gratis
parkeren. In het centrum moet men
overdag ook een vergunning hebben.
5. Zou u voorstander zijn van de hele
dag vergunningparkeren in onze wijk,
met als voorwaarde dat de prijs van de
vergunning hierdoor niet stijgt)?
(ja/nee)***
Parkeren
6. Wat is de gemiddelde zoektijd die u
nodig heeft om een parkeerplek te
vinden, binnen de bloktijden?
.................................. minuten

Prijs
10. Welk bedrag bent u maximaal bereid
te betalen voor uw 1e vergunning
(huidige vergunning 68,40** euro)?
0 1-24 euro
0 25-49 euro
0 50-99 euro
0 100-149 euro
0 150 euro of meer
11. Als de prijs van de vergunning hoger
wordt dan het bedrag dat u bij vraag 9
ingevuld heeft, wat vindt u dan dat er
moet gebeuren met het systeem?
0 Ongewijzigd handhaven
0 Neutraal
0 Handhaven met aanpassingen
0 Afschaffen systeem
12. Welk bedrag bent u maximaal bereid
te betalen voor uw bezoekerskaart?
(prijs huidige kaart 29,40** euro)
0 1-9 euro
0 10-19 euro
0 20-29 euro
0 30-39 euro
0 40 euro of meer
Bezoekerskaart
13. Hoeveel uur per week maakt u
gebruik van de huidige bezoekerskaart
(binnen bloktijden)?
.......... uur per week
14. Hoeveel keer per week ontvangt u
overdag bezoek (buiten bloktijden)?
.......... keer per week

Spoorzone
Als het viaduct is afgebroken
verdwijnen de parkeerplaatsen
daaronder. De gemeente heeft een
aantal parkeerplaatsen in de nieuwe
parkeergarage op deze plaats
gereserveerd voor bewoners.
18. Heeft u belangstelling om tegen
betaling een parkeerplek in de nieuwe
parkeergarage onder de Spoorsingel te
huren of kopen (ingang voor auto’s
aan de zijde Kampveldweg. Voor
voetgangers zijn er twee
hoofdentrees).
0 Nee
0 Ja
19. Zo ja, tegen welk tarief?
0 68,40 euro/ jaar (prijs vergunning
om nu mee onder het viaduct te staan)
0 100 euro/ jaar huur
0 500 euro/ jaar huur
0 1000 euro/ jaar huur
0 5000 euro/ jaar of meer huur
0 30.000 euro eenmalig (koop tegen
kostprijs)
20. Ervaart u overlast van de
bouwwerkzaamheden van de
spoortunnel?
0 Geluid- of stofoverlast
bouwwerkzaamheden
0 Moeite een parkeerplek te vinden
0 Moet omrijden/ omlopen/ omfietsen
0 Meer verkeer in mijn straat
0 Anders: ………………

Invoer vergunningsysteem tussen
Krakeelpolderweg en
Provincialeweg
7. Wat is de gemiddelde afstand van
De ze laatste vraag is alleen voor
de plek waar u binnen de bloktijden
16. Zou u gebruik maken van de
bewoners van de wijk tussen de
Wordt
nu lid!
kunt parkeren
tot uw huis?
mogelijkheid om extra bezoekerskaarten Krakeelpolderweg en de Provinciale
.................................. meter
te bestellen om meerdere bezoekers
weg.
tegelijk te kunnen ontvangen?
21. Wilt u dat de gemeente bij u
Greenwheels/ Fietstrommels
(ja/nee)***
vergunningparkeren invoert?
8. Als de gemeente in uw buurt een
0 Ja
greenwheelplek (huur/deelauto, zie
17. Zou u i.pv. de huidige bezoekers0 Nee
www.greenwheels.nl) creëert, zou u
kaart een ander systeem willen?
dan overwegen uw auto weg te doen? 0 Nee, huidige systeem handhaven
* meerdere antwoorden mogelijk
(ja/nee)***
0 Kraskaarten (zoals in Rotterdam)
** U betaalt daarnaast leges bij
0 Digitaal aanmelden met max. aantal aanschaf van de vergunning of
9. En als er meer fietstrommels
uren per jaar (Den Haag)
bezoekerskaart
(overdekte fietsparkeerplaats) komen? 0 Blauwe zone (Voorburg)
*** doorhalen wat niet van toepassing
(ja/nee)***
0 Anders: .....
is
15. Hoe vaak leent u een bezoekerskaart van anderen, bijvoorbeeld buren?
.......... keer per maand

Dit enquêteformulier voor 7 augustus 2012 inleveren bij:
Westerkwartier: Hovenierstraat 27, Buitenwatersloot 131,
Olofsbuurt: Singelstraat 12, Eliza Dorusstraat 18.
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