Nieuwsbrief voor Olofsbuurt - Westerkwartier, nummer 42, november 2012
Beste leden en overige wijkbewoners,
We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad – in of buiten Olofsbuurt-Westerkwartier. Lokaal en landelijk zit de politiek
niet stil, zie de 2e Kamer verkiezingen en de plannen van de gemeente Delft. Reden te meer voor de BVOW om zich in
te blijven zetten voor o.a. behoud van het huidige parkeerbeleid en het Wilhelminapark. In deze nieuwsbrief leest u meer
over de gehouden parkeerpanels, de uitslag van de wijkbrede parkeerenquête en komende initiatieven van de BVOW.
We wensen u veel leesplezier.
Hannah Koning

Uitslag enquête parkeren

Verbeterde speelplek in park

Hartelijk dank voor uw mening! Afgelopen zomer hebben
vele inwoners van Olofsbuurt-Westerkwartier hun mening
kenbaar gemaakt aan de BVOW in de parkeerenquête.
Deze enquête hebben we gehouden omdat de gemeente
Delft bezig is met de voorbereiding van nieuw parkeerbeleid, genaamd Parkeerbeleidskader.

Goed nieuws over het Wilhelminapark. Na het aanbieden
van het actieplan ‘Het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn’ aan wethouder De Prez, heeft de raad voor de
zomer ingestemd met het voorstel om de speelplek in het
park op te knappen of te verplaatsen. De BVOW is uiteraard heel blij met dit resultaat en volgt met interesse de
plannen van de gemeente Delft. Er blijft nog wel genoeg
over op het wensenlijstje want beheer en onderhoud blijft
nodig om van het park als geheel een verzorgde, prettige
omgeving te maken.

Even wat feiten en cijfers uit de enquête op een rij:
1. Bloktijden: 56% is tevreden met de huidige bloktijden
(vergunningparkeren: ma-za 16-22).
2. Bloktijden: 70% is tegen verruiming van de bloktijden.
3. Prijs: gemiddeld is men bereid 57 euro voor de 1e
vergunning te betalen (nu: 68 euro 40).
4. Als de prijs stijgt, vindt 62% dat systeem herzien
moet worden.
5. Zoeken en afstand: men zoekt gemid. 5 minuten naar
een parkeerplek op een afstand van gemid. 148m.
6. 74% wil de huidige bezoekerskaart handhaven voor
een prijs van gemiddeld 21 euro 53 (nu: 29 euro 40).
7. Krakeelpolderweg: 63% van de bewoners aldaar is
tegen invoering van vergunningparkeren.
8. Spoorsingelgarage: voor een plek in de nog te bouwen
garage is men bereid 228 euro per jaar te betalen.
9. Spoorzone: 18% geeft aan overlast te hebben van dit
bouwproject in de vorm van o.a. omwegen, geluid en
gevaarlijke verkeerssituaties.

vooraankondiging
T
T
Nieuwjaarsdiscussie
Er gebeurt erg veel op het gebied van parkeren. De BVOW
organiseert daarom op woensdag 9 januari 2013 vanaf
19u30 – 22u00 een nieuwjaarsdiscussie met politieke
partijen over prikkelende stellingen over dit onderwerp.

T

Als bewoner kunt u stellingen aandragen via
secretariaat@bvowd.nl of natuurlijk door naar de avond te
komen om zelf met de gemeenteraadsleden in discussie
te gaan. Na afloop is er een glaasje champagne.

T

Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
De resultaten van deze enquête zijn inmiddels ook
gestuurd aan verantwoordelijk wethouder Milène Junius.

E-mail uit de wijk: te duur
Beste BVOW,
Vandaag ontving ik mijn rekening voor de parkeervergunning en bezoekerskaart 2012-2013. Ik kan er heel
kort over zijn: het uitbuiten en bestelen van de bevolking
gaat gewoon door!!! Door mismanagement veroorzaakte
gaten in de begroting, worden gevuld met gemakkelijk te
scoren (lees:stelen!) geld van de bevolking. 24,1%
verhoging. De (uiterst doorzichtige) trukendoos is volledig
open gegaan. Het gif zit 'm vooral in het zinnetje: 'U
betaalt minder leges'. Ronduit schandalig!
Velen met mij zullen ons het Gemeentebestuur dat
hiervoor verantwoordelijk is in herinnering roepen bij de
volgende Gemeenteraadsverkiezingen. Al moet ik het
persoonlijk van de daken schreeuwen!

Praat mee tijdens inloopavonden
Wilt u meepraten over wat er in de buurt gebeurt? Kom
dan naar ons maandelijks overleg, waarbij soms ook de
wijkagent, wijkcoördinator of een gemeenteraadslid
aansluit.
De komende bijeenkomsten zijn op dinsdag 13 november
en 11 december 2012. In 2013 zullen deze bijeenkomsten
steeds een thema krijgen:
- woensdag 9 januari - nieuwjaarsbijeenkomst;
- woensdag 13 februari - sociale veiligheid in de wijk;
- woensdag 13 maart - groen in de wijk.
De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in een van de
bovenzaaltjes van buurthuis De Wending, er is koffie en
thee. U kunt gewoon aanschuiven, meepraten en zelf
onderwerpen aandragen..

Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.bvowd.nl

Enquête
nieuwOlofsbuurt-Westerkwartier,
parkeerbeleid
Een groen
rustgevend en gezond
De versteende omgeving verzachten. Groene straten
met bloemen en bladeren, droom maar even mee.
Door het planten van lei- en klimplanten versiert u een gevel
in een handomdraai. Een straat leeft op van groen. Er zijn zo
veel mogelijkheden om een gevel aan te kleden: bijv. Kiwi,
Rozen, Leipeer of Winterjasmijn. Klimop, Wingerd, Blauwe
regen en Klimhortensia zijn niet meer weg te denken.
Veel ruimte hebben de planten niet nodig. Neem een paar
klinkers of een tegel op en schep het straatzand weg. Een
zak compost helpt bij de eerste start. De grond in het
plantgat vermengen tot 60 cm diepte. Poot de plant 20 cm
van het fundament van de muur en druk de grond goed aan.
De takken kunnen met behulp van binddraad aan schroeven
met oogjes worden vast gezet.
De voordelen van muurbeplanting zijn; een huis wordt koel
gehouden in de zomer. Bladeren zuiveren de lucht van
stofdeeltjes. Het groen werkt rustgevend en vogeltjes biedt u
een extra onderkomen aan. Ik zeg “Elk huis zijn eigen
klimmer”. Ga in de vroege herfst nog naar een tuincentrum en
vraag wat de beste plant is voor uw zon- of schaduwmuur.
Help mee de wijk meer leefbaar te maken.
Geerten Kalter
Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,
2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft
Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Parkeervisie gemeente

Parkeervisie BVOW

De visie van de gemeente is “De juiste auto op de juiste
plaats”. Dat wil zeggen dat bewoners en hun bezoekers
dichtbij de plaats waar ze moeten zijn (de woning), moeten kunnen parkeren. Er zijn te veel verschillende systemen; daar moet wat aan worden gedaan vindt de gemeente. Hiernaast zal gestreefd worden naar zoveel
mogelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen.

De BVOW is alleen voorstander van een kostendekkend
parkeersysteem, als alleen die zaken aan parkeren
worden toegerekend, die daar daadwerkelijk betrekking tot
hebben. Dus geen centrumpollers of parkeergaragetekorten in het tarief in de schil.
De prijs van 1e vergunning en bezoekerskaart mogen niet
stijgen. De huidige bloktijden zijn per wijk op maat gemaakt. Dit maatpak past ons in elk geval goed, wij willen
geen uniforme bloktijden over de hele stad. Ook hechten
wij zeer aan het huidige systeem van de draaischijf voor
bezoekers, onze wijk staat niet te springen om digitale
bezoekerskaartsystemen, met alle extra kosten van dien.
De BVOW wil snel duidelijkheid over de Spoorsingelgarage (kosten + toegankelijkheid) als vervanging van de
Spoorsingelparkeerplaatsen.
Wij willen onze rol als belangenbehartiger optimaal blijven
vervullen. Gesterkt met de resultaten uit de enquête heeft
de BVOW deelgenomen aan twee Parkeerpanels op 5 juli
en 15 augustus en hebben wij raadsleden opgeroepen om
kritische vragen te stellen over de kostentoerekening.
Ook schreven we andere belangenverenigingen in Delft
aan om – waar mogelijk – een gezamenlijk geluid te laten
horen bij de gemeente. De BVOW heeft een WOBverzoek ingediend om uit te zoeken of het vergunningparkeren daadwerkelijk een kostendekkend systeem is.
De gemeente heeft ons een toelichting op het kostensysteem toegezegd. We organiseren een nieuwjaarsdiscussie met de politiek over het parkeren.

Na kritiek uit de stad en gemeenteraad, heeft de wethouder besloten wat langer de tijd te nemen om een nieuw
beleid te ontwikkelen. Dit nieuwe beleid zal in februari
worden gepresenteerd. De BVOW houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Wordt
nu lid!
lid!
Word nu
Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op
bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van
naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij
het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meld u aan
via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Maandelijks op de hoogte? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via guido@bvowd.nl

