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Aan:   wethouder Harpe 
Kopie aan:  de gemeenteraad van Delft 
 

Delft, 23 september 2015 
 
 
Betreft: reactie parkeerarrangementen Spoorsingelgarage 
 
 
Geachte heer Harpe,  
 
Op 18 augustus 2015 heeft u ons uw voorstellen gepresenteerd voor parkeerarrangementen in de 
Spoorsingelgarage: 
 

1. Bewoners kunnen voor € 650,- per jaar permanent een plaats in deze garage innemen.  
2. Voor incidenteel gebruik door bewoners gelden gereduceerde tarieven van  € 0,50 per uur 

tussen 10.00 en 17.00 en € 0,10 tussen 17.00 en 10.00 uur. 
3. Daarnaast kunnen bezoekers van bewoners met de bezoekerskaart in de garage staan, 

gebruik makend van het budget aan uren op de bezoekerskaart. 
 
U heeft ons gevraagd om een reactie. Deze ontvangt u hierbij: 
 
Ad 1)  Bewoners van Olofsbuurt-Westerkwartier kunnen nu voor € 73,20 per jaar hun auto op een 

parkeerplaats op straat zetten. Door het verdwijnen van het Spoorviaduct zijn circa 650 van 
deze parkeerplaatsen aan de bewoners onttrokken. Hiermee heeft de gemeente een 
probleem voor de bewoners rondom de Spoorsingel en Coenderstraat gecreëerd: zij kunnen, 
als zij niet te ver van hun woning willen parkeren, hun auto niet meer voor € 73,20 per jaar 
parkeren, maar worden gedwongen een garageplaats te nemen.  
De belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier dringt al drie wethouders lang aan op een 
oplossing. Verder hebben wij via een wijkbrede enquête in 2014 bewoners naar hun mening 
gevraagd. Hieruit bleek dat 12% van de respondenten belangstelling heeft voor de huur van 
een plek en dat de betalingsbereidheid van deze bewoners € 178,50 per jaar is. Ook hebben 
wij bewoners via onze nieuwsbrief en tijdens een inloopavond gevraagd hun mening te geven 
over het aanbod.  
De conclusie is dat de nu gepresenteerde oplossing dat bewoners voor € 650,- per jaar een 
garageplaats kunnen innemen wordt als veel te duur ervaren. Wij verwachten dat de 
gemeente met dit bedrag de garage niet vol krijgt. Rond de € 200,- per jaar wordt over het 
algemeen acceptabel gevonden. 
 

Ad 2) De belangenvereniging kan zich vinden in dit voorstel voor gereduceerde tarieven voor 
bewoners die incidenteel in de garage willen staan. 
 

Ad 3) De belangenvereniging wil graag haar waardering uitspreken voor dit voorstel: wij staan hier 
achter. 

 
Namens het bestuur van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier, 
 
Hoogachtend, 

 
Guido van der Wedden 
Secretaris 

 


