Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Correspondentieadres: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft
Bank : 31.94.21.155 BVOW Olofsbuurt / Westerkwartier
Internet: www.bvowd.nl Twitter @bvowd
e-mail secretariaat@bvowd.nl.

Gemeente Delft
t.a.v. dhr. H. Groen
Afdelingshoofd Ruimte Advies
Postbus 78
2600ME Delft

Betreft:
Uw kenmerk:

uw reactie op onze parkeerenquête
1268367
Delft, 13 december 2012

Geachte heer Groen,
Hartelijk dank voor uw reactie op de uitslag van onze enquête.
Lage respons
De respons is inderdaad circa 10% geweest. Dit is ongeveer gelijk aan de respons van de samen met
de gemeente in 2005 gehouden wijkbrede enquête. De uitslag van deze enquête is destijds wel door
de gemeente omarmd en nooit betwist. Wellicht is uw oordeel dat aan de uitslag deze keer geen
verregaande conclusies mogen worden verbonden ingegeven doordat de uitslag u niet uitkomt. Of
doordat wij u in de afgelopen jaren in diverse discussies meerdere malen fijntjes hebben herinnerd
aan de uitslag van 2005. De uitslag van deze enquête stemt vrijwel volledig overeen met de geluiden
die wij als bestuur vanuit de wijk horen en met het door u zelf gehouden tevredenheidsonderzoek
enkele jaren geleden, waardoor wij geen enkele reden hebben om eraan te twijfelen dat deze
representatief is.
Betaald parkeren Krakeelpolderbuurt
Aangezien wij geen reden hebben om te twijfelen aan de uitslag van onze enquête, is voor ons de
vraag of de bewoners van de Krakeelpolderbuurt wel of geen behoefte aan betaald parkeren hebben
voorlopig weer van de baan: een meerderheid van de bewoners uit dit deel van de wijk heeft immers
aangegeven hier niets in te zien. Mocht u van plan zijn aan het eind van dit jaar of begin 2013 een
enquête te houden, dan zal het initiatief daarvoor wat ons betreft vanuit de gemeente moeten komen.
Parkeerplaatsen in Spoorsingelgarage
De formulering ‘gereserveerd’ bij de toelichting is wellicht ongelukkig gekozen. Wat wij bedoelden is
niet dat er gereserveerde plaatsen voor bewoners zijn, maar dat bewoners de gelegenheid krijgen om
in deze garage te parkeren. Gelukkig werd dit met de formulering in de vraag zelf alsnog duidelijk.
Over het ‘hoe en tegen welke kosten’ was van de zijde van de gemeente bij ons laatste gesprek met
de wethouder nog geen plan bekend. Vooruitlopend op eventuele toekomstige discussies hierover
hebben wij de mening van de wijk alvast gepeild.
Brief afdrukken in eerstvolgende nieuwsbrief
Er is geen ruimte in onze nieuwsbrief om uw brief integraal af te drukken. Wel zullen we een korte
samenvatting plaatsen en verwijzen naar onze website, waarop de brief integraal opgenomen wordt
onder downloads.
Hoogachtend,

ir. G.A. van der Wedden
Secretaris

