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Convenant tussen de gemeente Delft en de Belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De gemeente Delft, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de 
heer E.L.P.G.  Bavelaar, vakteamhoofd Mobiliteit, op grond van het collegebesluit  
d.d. 4 december 2007, hierna te noemen “ de Gemeente” , 
 
en 
 
2. De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mw. J.A.M. de Koning, voorzitter , dhr. G.A. van der Wedden, 
secretaris, dhr. H.G.C. van Adrichem, penningmeester, hierna te noemen: “ de BVOW” , 
 
hierna gezamenlijk te noemen “ Partijen”,  
 
 
in aanmerking nemende: 
 

- dat op 25 mei 2001 de BVOW een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het 
raadsbesluit van 29 maart 2001 inzake het parkeren in schil C. 

- dat dit bezwaarschrift ontvankelijk is verklaard en sinds die tijd op verzoek van 
Partijen is aangehouden door de Adviescommissie voor Bezwaarschriften, omdat 
Partijen er meer belang aan hechten om tot een oplossing van de nog openstaande 
punten uit het bezwaarschrift te komen, dan een bezwaarschriftprocedure en eventuele 
vervolgprocedure te volgen; 

- dat op 30 mei 2007 gedurende een ambtelijk overleg tussen de BVOW en de 
Gemeente is afgesproken samen te zoeken naar een mogelijkheid om een convenant te 
sluiten om de nog openstaande punten uit het bezwaarschrift af te dekken en afspraken 
te maken over de wijze waarop de Gemeente, de BVOW zal betrekken bij (het beleid 
aangaande) parkeren in schil C; 

- dat de Gemeente positief staat tegenover een dergelijk convenant; 
- dat na sluiting van het hiervoor genoemde convenant het door de BVOW ingediende 

bezwaarschrift door haar zal worden ingetrokken. 
 
 
Komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1. Doel 
Het doel van het convenant is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om afspraken te maken over 
het aantal extra parkeerplaatsen binnen schil C, de parkeerdruk binnen de schil en de kosten  
en vorm voor de parkeervergunning en de bezoekersvergunning.  
Anderzijds is het bedoeld om afspraken te maken over de wijze waarop de Gemeente, de 
BVOW bij het parkeren in schil C, zal betrekken.  
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Artikel 2. Overleg 
2.1. Er zal minimaal één keer per jaar overleg plaatsvinden tussen het bestuur van de  

BVOW en ambtenaren van de Gemeente (en op verzoek met de wethouder), waarbij 
vertegenwoordigers van zoveel mogelijk betrokken gemeentelijke diensten aanwezig 
zullen zijn.  

2.2. Onderwerp van overleg is in ieder geval het  parkeren in schil C.  
 
 
Artikel 3. Verplichtingen Gemeente 
3.1.  De Gemeente verplicht zich in te spannen bij de uitvoering van wijzigingen binnen 

schil C (zoals herstructurering, herinrichting, nieuwbouw, aanleg spoortunnel, e.d.) 
zoveel mogelijk extra parkeerplekken te creëren, zonder dat daarbij overigens de 
leefbaarheid van de wijk in het geding komt. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de 
wijken blijft tenminste gelijk. 

3.2. De Gemeente verplicht zich in te spannen om bij het bepalen van de prijs van de 
parkeer- en bezoekersvergunning het tarief op een maatschappelijk aanvaardbaar 
niveau te houden. Randvoorwaarde is echter dat de tarieven kostendekkend dienen te 
zijn. 

3.3. De Gemeente verplicht zich in te spannen ervoor te zorgen dat het vergunningsysteem 
bijdraagt aan een redelijke parkeerdruk in de wijk. De Gemeente voert metingen uit en 
evalueert het vergunningsysteem in 2007/2008 en opnieuw in 2010/2011. De 
Gemeente zal de resultaten van de driejaarlijkse evaluatie onder de aandacht brengen 
van de BVOW en deze de gelegenheid geven hierop een reactie te geven. 

3.4. De Gemeente zal de BVOW daarnaast in een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
vorming van nieuwe plannen betrekken. Deze betrokkenheid betreft informatie 
uitwisseling en de gebruikelijke mogelijkheden van inspraak.  

3.5. De Gemeente zal de inbreng van de BVOW aantoonbaar betrekken bij haar 
besluitvorming. 

 
 
Artikel 4. Verplichtingen BVOW 
4.1. Het bestuur van de BVOW vertegenwoordigt de wijken Olofsbuurt en Westerkwartier  

(schil C) en houdt regelmatig een actieve ledenvergadering waarin de bewoners 
geraadpleegd worden. Daarnaast is er minimaal één maal per jaar een algemene 
ledenvergadering voor het nemen van zwaarwegende besluiten. Het bestuur verplicht 
zich in te spannen ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk inwoners van de 
vertegenwoordigde wijken voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen. De 
Gemeente ontvangt het verslag van deze vergadering. 

4.2. De BVOW zal het door de Gemeente ontwikkelde (concept-)beleid, zoveel als 
mogelijk communiceren in de wijk via nieuwsbrieven en overleg. Dit overleg 
geschiedt gedurende de actieve ledenvergadering door op een constructieve manier 
mee te denken aan oplossingen. De uitkomsten van deze vergaderingen worden door 
het bestuur van de BVOW meegenomen in het overleg met de Gemeente. 
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Artikel 5. Slotbepaling 
5.1.  Dit convenant geldt voor de periode december 2007 tot en met 31 december 2010. 
5.2.  De toelichting maakt  integraal onderdeel uit van het convenant. 

Een jaarlijkse periodieke evaluatie van de werking van het convenant is gewenst. In 
2011 zal door beide partijen worden bezien of een verlenging van dit convenant 
gewenst is. 
  

 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Delft op _____________2007 
  
 
Namens de gemeente Delft,  
 
E.L.P.G. Bavelaar, vakteamhoofd Mobiliteit 
 
 
 
___________________________________   
 
 
 
Namens het bestuur van de Belangenvereniging  
Olofsbuurt-Westerkwartier, 
 
mw. J.A.M. de Koning, voorzitter                                                             
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
dhr. G.A. van der Wedden, secretaris 
 
 
 
_________________________ 
 
 
dhr. H.G.C. van Adrichem, penningmeester 
 
 
 
_________________________________  
 


