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Belan genvereni gi n g OlofsbuuÉ-Westerl«wartier

opgericht

Woensdag 9 mei is de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier formeel alseen vereniging met
rechtspersoonlijkheid opgericht door het passeren van een officiële akte bij notaris Kouwenhoven in
Nootdorp. De belangenvereniging is als informele vereniging al sinds eind januari actief in verband
met plannen van de gemeente voor invoering van een systeem van vergunningparkeren in de beide
wijken. De vereniging komt op voor de belangen van de wijkbaroners en zal de invoering van
vergunningparkeren als proef voor een jaar met ingang van 1 juli nauwlettend volgen.
De afgelopen weken hebben zich circa 250 wijkbewoners opgegeven als lid van de vereniging. Nog
steeds melden zich nieuwe leden aan. ln februari vulden 950 wijkberrvoners een enquete in over de

parkeersituatie in de beide wijken. Onder drukvan de uitkomsten van enquete heeft de gemeente
Delft in overleg met de belangenvereniging de plannen ingrijpend gewijzigd: een proef voor 1 jaar ipv
definitieve invoering, verlaging van het tarief van 180 naar 70 gulden, uitbreiding van 120
pakeerplaatsen, verplicht overleg met ondememers en een koppeling met verbetering van de
Ieefbaarheid in de wijken.
Momenteel werken gemeente en belangenvereniging aan het opstellen van criteria raaarlangs de
proef beoordeeld zal worden. Belangrijk criterium voor het slagen van de proef is dat de
parkeersituatie in de beide wijken het komende jaar duidelijk verbetert. Wijkbevvoners hebben daar
een belangrijke stem bij de beoordeling daarvan, onder meer met behulp van een wijkpanel waaruoor
men zich kan opgeven.
Ook wordt in o@racht van de gemeente gewerH aan voorstellen voor plekken waar de extra
parkeerplaatsen zullen komen. Die voorstellen zijn eind mei gereed en zullen dan met de
belangenvereniging en de bewoners worden besproken. Uitbreiding van parkeerplaatsen is nodig om
de parkeerdruk te verlagen maar mag niet onnodig ten koste gaan van groenvoorzieningen en

speelvoozieningen voor kinderen.
De belangenvereniging heeft onlangs haar eerste ledenvergadering gehouden. Daarlcij is het tijdelijk
bestuur dat sinds januari functioneerde formeel gekozen, te weten Corinne Schot (voorzitter), Gert
Riphagen (secretaris) en Harry van Adrichem (penningmeester). Het postadres van de vereniging is:
Buitenwatersloot 198 of per e-mail riphagen(Owgnadoo.nl
(Voor de redAgtlg: Voor meer informatie kunt u bellen met Gert Riphagen, Buitenwatersloot 198, 2613
SW Delft, telefoon 212556A of 06-15035002.)

