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Massaal verzet tegen parkeerplannen
DELFT - De nieuwste parkeerplannen van het Delftse stadsbestuur stuiten op massaal verzet. Vijf
bewonersorganisaties uit wijken rond het centrum binden de strijd aan tegen het verlies van
parkeerruimte voor de bewoners.
Ze zijn een burgerinitiatief begonnen en leverden gisteren
350 handtekeningen in op het stadhuis. Die geven het recht
de kwestie in de Delftse gemeenteraad te bespreken. "We
gaan vol in de remmen.''
Bezoekers van de binnenstad krijgen in de nieuwe plannen
beduidend meer plekken om te parkeren in de wijken rond
de binnenstad. Honderden vergunningplaatsen van
bewoners mogen straks ook gebruikt worden door mensen
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die niet uit de wijk komen. Dat is vooral nodig, omdat er
zoveel verwarring heerst bij parkeerders. Aan de ene kant
van de straat mogen ze op gemengde plekken wel hun auto neerzetten, aan de andere kant niet. Het
regende boetes en klachten bij de gemeente.
Maar met de gekozen oplossing is geen van de bewonersorganisaties blij. Sterker: ze voelen zich 'bedrogen'.
Guido van der Wedden van belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier: "Eerst splitsten ze ons bij het
autoluw maken van het centrum het vergunningparkeren in de maag. Met het argument dat
binnenstadbezoekers anders hun auto's op de schaarse plekken in de wijk gaan parkeren. En nu de
parkeergarages vollopen moeten we diezelfde vergunningplekken gaan delen met de bezoekers aan de stad.
Dat kan echt niet.''
Kwalijk vinden de organisaties ook dat in de wijk Delftzicht, Rotterdamseweg en TU-Noord werknemers en
bezoekers van de binnenstad voortaan weer tussen negen en elf in de wijk mogen parkeren. Overlast wordt
gevreesd.
Via hun burgerinitiatief willen de bewonersorganisaties drie zelf geschreven amendementen (aanpassingen
op het voorstel) in de raad inbrengen. Ravindra Kiel, vertegenwoordiger namens de Rotterdamseweg: "We
doen dat het liefst zelf, want een raadslid zal zich eerst enorm in het onderwerp moeten verdiepen en heel
nauwkeurig moeten formuleren. Dat voorwerk hebben wij nu al gedaan.''
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