
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

correspondentieadres: hugo de grootplein 15, 2613 vl delft - e-mail: secretariaat@olofsbuurt-westerkwartier.nl - website: www.olofsbuurt-westerkwartier.nl

Uw laatste kans op inspraak...... Uw mening telt!

Stembiljet vergunningparkeren                              juni 2003

In de laatste weken is er door de belangenvereniging 
met de wethouder uitvoerig gediscussieerd over het 
vergunningparkeren. Het oorspronkelijke voorstel is 
hierdoor ingrijpend gewijzigd. De tarieven zijn gezakt, de 
voorwaarden zijn veranderd en voor de toekomst is er 
meer zekerheid over de situatie in de wijken. Er is echter 
nog niets besloten, de beslissing over de invoering wordt 
in juni genomen. Daarom vragen wij U nu nog eenmaal 
om uw mening over dit voorstel.

Het huidige voorstel is het uiterste dat wij met de 
wethouder konden bereiken. Als belangenvereniging 
kunnen we vaststellen dat dit technisch gezien een 
goed plan is. De tarieven zijn ongeveer kostendekkend 
(op basis van de berekeningen waarin de gemeente 
ons inzicht heeft gegeven, houdt de gemeente er geen 
geld aan over), en de voorwaarden zijn acceptabel. Het 
voorstel zoals het nu op tafel ligt, wordt op 17 juni in 
de raadscommissie duurzaamheid besproken. In deze 
vergadering wordt hierover een besluit genomen. De 
belangenvereniging wil dan ook nog één keer de mening 
peilen van de buurt. U kunt zich voor of tegen het plan 
uitspreken. De resultaten van deze peiling zullen wij 
kenbaar maken aan de gemeenteraad en zij zullen hun 
beslissing hier zeker door laten beïnvloeden.

Op de achterzijde van dit formulier is het plan uitgebreid  
toegelicht. U kunt hier lezen wat het plan inhoudt en wat 
de consequenties voor u zijn. Hieronder kunt u uw stem 
kwijt. Als u ook een bedrijf op uw naam geregistreerd 
heeft staan in de wijk mag u hiervoor apart een stem 
uitbrengen omdat voor bedrijven andere tarieven gelden 
dan voor bewoners.

U kunt het ingevulde stembiljet inleveren op de 
onderstaande inleveradressen of u kunt uw stem 
uitbrengen via onze internetsite. Maar omdat we graag 
van zoveel mogelijk mensen hun stem willen horen gaan 
we vrijdagavond 13 juni met een aantal vrijwilligers de 
wijk  in om de formulieren bij u thuis op te halen. 

Stembiljet vergunningparkeren

Bewoner:  Ik ben    invoering van het huidige voorstel voor het 
      vergunningparkeren

Bedrijf:  Ik ben      invoering van het huidige voorstel voor het 
      vergunningparkeren
      Naam bedrijf:  ..........................................
      KvK nummer: ..........................................

voor

tegen

voor

tegen

Inleveradressen: (uiterlijk 14 juni)
Hugo de Grootplein 15
Buitenwatersloot 65
Buitenwatersloot 131
Buitenwatersloot 212
Pootstraat 137
Willemstraat 54
Kwekerijstraat 24
Hof van Delftlaan 128

Stemmen via de website:
www.olofsbuurt-westerkwartier.nl
(houdt het formulier bij de hand)

Opsturen naar: (uiterlijk 14 juni)
Hugo de Grootplein 15, 2613 VL, Delft

Ophalen door de vereniging:
vrijdag 13 juni vanaf 19.30 uur
(u kunt het stembiljet bijvoorbeeld aan de 
deur of achter het raam hangen)

uiterlijke inleverdatum: 14 juni 2003

No.:



Word lid van de belangenvereniging!
 Ja, ik word lid* van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.

 Ja, ik wil me actief inzetten voor de vereniging, neem contact met mij op.

én ik maak € 5,- over op rekening 31.94.21.155 tnv HGC van Adrichem inzake belangenvereniging, Delft

Naam:  ................................................................................

Wijk:  Olofsbuurt / Westerkwartier

Adres:  ................................................................................

Postcode: .........................................................Woonplaats: Delft

Telefoon: ...................................................... E-mail: .............................................................

Datum:  ......................................................

Handtekening: ................................................................................
* Lidmaatschap duurt tot en met december 2003. Na deze periode wordt u middels een schrijven gevraagd of u het lidmaatschap wilt verlengen.

Het voorstel in het kort:
Wat houdt het huidige voorstel voor het vergunningparkeren exact in?

 De bloktijden:  maandag t/m vrijdag   16.00 tot 22.00 uur
    zaterdag    12.00 tot 22.00 uur

 Tarieven:  eerste bewonersvergunning:  € 50,-   
    tweede bewonersvergunning:  € 100,-
    bezoekerspas bewoners:  € 15,-

    eerste bedrijfsvergunning:  € 80,-
    tweede bedrijfsvergunning:  € 160,-
    bezoekerspas bedrijven:  € 40,-

    (Deze tarieven gelden van oktober 2003 tot oktober 2005)

 Meerdere vergunningen:
 Meer dan twee vergunningen per huishouden of bedrijf is niet langer mogelijk. 

 Maximaal aantal vergunningen:
 Er wordt een maximaal aantal vergunningen uitgegeven zodat het in de toekomst op straat niet drukker  
 wordt. Door het oplopende tarief, de beperking van het aantal vergunningen en de aanleg van extra 
 parkeerplaatsen  zal de situatie waarschijnlijk zelfs enigszins verbeteren.
 
 In het huidige voorstel zal vrijwel iedereen die nu een eerste en een tweede vergunning heeft, opnieuw een 
 eerste en tweede vergunning kunnen krijgen. 

 Bezoekerskaart
 De bezoekerskaart krijgt een draaischijf met een geldigheid van 3 uur.

 Controle
 Er is voor onze wijken bijna 11 (man)uur controle per dag begroot. Dat is ongeveer 4 uur meer controle per dag 
 dan in de afgelopen jaren.

 Evaluatie
 In 2005 zal er een omvangrijke evaluatie plaatsvinden over het vergunningparkeren. Hierbij zullen alle aspecten 
 van het systeem opnieuw worden besproken; de tijden, de controle, de tarieven etc.
 Dan zal ook het werkelijke kostendekkende tarief worden berekend dat waarschijnlijk rond de € 60 à € 70 zal 
 liggen. Voor een jaarlijkse verhoging van het tarief vanaf 2005 zijn nu al afspraken gemaakt. De verhoging 
 betreft jaarlijks slechts enkele procenten afhankelijk van een landelijk vastgestelde indexering.

 Aanleg parkeerplaatsen
 In april 2003 is er een raadsbesluit genomen waarin de aanleg van 59 extra parkeerplaatsen is gegarandeerd. 
 Daarnaast heeft de gemeente toegezegd in de toekomst extra haar best te doen om parkeerplaatsen te 
 realiseren. Als een tijdelijke oplossing (voor 5 tot 7 jaar) worden aan de Laan van Vollering ca. 200 
 parkeerplaatsen aangelegd.




