
 
VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT  
 
Welke straten zijn vergunning parkeren? 
In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor 
vergunninghouders:  
 

• ADA VAN HOLLANDSTRAAT 
• ADRIAAN PAUWSTRAAT 
• ANNA BEIJERSTRAAT 
• ANTHONIJ DUIJCKSTRAAT 
• ANTONIE HEINSIUSSTRAAT 
• ARNOLDSTRAAT 
• AURORAPLEIN 
• BLEKERHOF 
• BROUWERSSTRAAT 
• BUITENWATERSLOOT 
• C. FOCKSTRAAT 
• CARTHUYZERSTRAAT 
• CASPAR FAGELSTRAAT 
• COENDERSTRAAT 
• CORNELIS DE WITTSTRAAT 
• DE VRIESSTRAAT 
• ELIZA DORUSSTRAAT 
• ELSJE VAN HOUWELINGENSTR 
• FRANK VAN BORSELENSTRAAT 
• FRANSEN VAN DE PUTTESTR 
• GRASWINCKELSTRAAT 
• HANDBOOGSTRAAT 
• HAVENSTRAAT 
• HOF VAN DELFTLAAN 
• HOORNSESTRAAT 
• HOVENIERSTRAAT 
• HOUTTUINEN 
• HUGO DE GROOTPLEIN 
• HUGO DE GROOTSTRAAT 
• ISAAK HOORNBEEKSTRAAT 
• JACOB CATSSTRAAT 
• JAN DE WITTSTRAAT 
• JUSTUS V SCHOONHOVENSTR 
• KRAKEELPOLDERWEG 
• KWEKERIJSTRAAT 
• LAANTJE VAN MATER 
• LAAN VAN OVERVEST 
• LANDMETERPAD 
• LOEVESTEINPLAATS 
• LOUDONSTRAAT 
• MELKHOF 
• MOUTERPAD 
• NIEUWE SCHOOLSTRAAT 
• PARALLELWEG 
• PATRIMONIUMSTRAAT 
• PAXLAAN 
• PENSIONARISPAD 
• PLATEELSTRAAT 
• POOTSTRAAT 



• RAAMSTRAAT 
• RUYS DE BEERENBROUCKPLN 
• SCHIMMELPENNINCKSTRAAT 
• SINGELSTRAAT 
• SINT OLOFSLAAN 
• SINT OLOFSSTRAAT 
• SPOORSINGEL 
• STATIONSPLEIN 
• TINGIETERPAD 
• TUINSTRAAT 
• V LYNDEN V SANDENBURGSTR 
• V ZUYLEN V NIJEVELTSTR 
• VAN BLEYSWIJCKSTRAAT 
• VAN BOSSESTRAAT 
• VAN DE SPIEGELSTRAAT 
• VAN DER BRUGGHENSTRAAT 
• VAN DER HEIMSTRAAT 
• VAN GAALENLAAN 
• VAN HALLSTRAAT 
• VAN HEEMSTRASTRAAT 
• VAN LEEUWENHOEKSINGEL 
• VAN SAENREDAMSTRAAT 
• VAN SLINGELANDTSTRAAT 
• VERLENGDE SINGELSTRAAT 
• WARMOEZIERSTRAAT 
• WELHOECKSTRAAT 
• WESTERSTRAAT 
• WESTPLANTSOEN 
• WIJNROEIERPAD 
• WILLEMSTRAAT 

 
Wat zijn de tijden voor vergunninghouders-parkeren? 
De tijden waarop parkeren voor vergunninghouders geldt zijn: van maandag tot en met zaterdag van 
9:00 tot 11:00 s’ochtends en van 16:00 tot 20:00 s’avonds.  
 
Voor de parkeerplaatsen onder de Spoorsingel, Van Leeuwehoeksingel, Stationsplein, Houttuinen, en 
Laantje van Mater gelden echter andere tijden: maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 20:00 uur, 
vrijdag en zaterdag van 9:00 s’ochtend tot 22:00 s’avonds, en zondag van 12:00 tot 17:00 
 
Wat betekent het parkeerverbod in mijn wijk? 
Een parkeerverbod wil zeggen dat er voortaan alleen nog maar op aangegeven plaatsen mag worden 
geparkeerd. In uw buurt wordt op dit moment ook geparkeerd op voetgangerspaden of op de daarvoor 
niet bestemde locaties. Door het creëren van aangegeven parkeerplaatsen wordt de verkeersveiligheid 
in uw wijk verbeterd en ‘wildparkeren’ voorkomen. 
 
Waarom verschillen de reguleringstijden op de spoorsingel met die van de rest van het 
Olofsbuurt-Westerkwartier? 
Aan de westzijde van de spoorsingel onder het spoorviaduct zijn een groot aantal parkeerplaatsen voor 
gecombineerd parkeren gecreëerd (zowel vergunninghouders Olofsbuurt-Westerkwartier als betaald 
parkeren). De reguleringstijden zijn hier aangepast aan de reguleringstijden van de Binnenstad. Dit is 
gedaan om extreme parkeerdruk –op bijvoorbeeld koopavond- aan één kant van de spoorsingel te 
voorkomen. Zo kan u als vergunninghouder makkelijker uw auto kwijt! 
 
 
 



Wat geldt er buiten de reguleringstijden? 
Buiten reguleringstijden is er geen sprake van betaald of parkeren voor vergunninghouders. Het staat 
eenieder dan dus vrij om op aangegeven plaatsen te parkeren in het Westerkwartier-Olofsbuurt. 
 
Waar kan ik de vergunning aanvragen en hoe? 
Als het goed heeft als bewoner van het Westerkwartier-Olofsbuurt een brief ontvangen met een 
aanvraagformulier voor ene vergunning. 
 
Bewoners en bedrijven in het Westerkwartier-Olofsbuurt kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een 
voertuig op naam, een parkeervergunning aanvragen bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16.  
 
De vergunningen worden verstrekt onder de volgende voorwaarden. Voor bewoners geldt dat zij 
ingeschreven moeten staan in het de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Verder moeten zij 
kunnen aantonen in het bezit te zijn van een voertuig middels het kentekenbewijs of een leasecontract. 
Per bewoner wordt maximaal één vergunning verstrekt. 
 
Voor bedrijven geldt dat zij ingeschreven moeten in het register van de kamer van koophandel, met het 
vestigingsadres in het autoluw gebied. Zij kunnen maximaal twee parkeervergunningen aanvragen per 
bedrijf. 
 
Ieder jaar moet u een nieuwe vergunning aanvragen. U aanvraag wordt dan opnieuw getoetst aan de 
criteria.  
 
Het parkeerbeleid voor Olofsbuurt-Westerkwartier gaat  in per 1 oktober 2001. Vanaf deze datum kunt 
u een jaarvergunning of een maandvergunning aanvragen. De minimale periode voor een vergunning 
bedraagt een maand. 
 
Wat zijn de tarieven voor een vergunning in het aankomende ‘proefjaar’? 
De tarieven zijn, per kalenderjaar: 
ƒ 55,00 per kalenderjaar (€ 25,00) 
ƒ 5,50 per kalendermaand of gedeelte daarvan (€2,50) 
 
Hoeveel vergunningen kunnen er per huishouden aangevraagd worden? 
Wanneer de bewoner voldoet aan de voorwaarden kan de vergunning worden verleend. Dit houdt dus 
in dat meerdere mensen op één adres aanspraak kunnen maken op een vergunning 
 
Heb ik recht op een vaste parkeerplaats als ik in het bezit ben van een vergunning? 
Nee, er kan geen garantie worden gegeven voor een vaste parkeerplaats. Het ligt echter wel in de 
verwachting dat de parkeerdruk in uw buurt zal afnemen door de invoering van vergunninghouders 
parkeren. 
 
Is het mogelijk om na 1 oktober 2001 een jaarvergunning aan te vragen? 
Ja, dit is mogelijk. De ‘cyclus’ loopt echter van 1 oktober 2001 tot 31 september 2002. Uw vergunning 
loopt dan dus af op 31 september 2002. U krijgt ruim voor de afloop van uw vergunning een 
aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning. 
 
Kan een bedrijf een vergunning aanvragen waarop geen kenteken vermeld staat? 
Nee, in principe niet. Een vergunning wordt altijd afgegeven op kenteken. 
 
Kan ik als bedrijf een vergunning aanvragen voor lease auto´s ? 
U kunt als bedrijf of bewoner in de binnenstad een vergunning aanvragen voor een lease auto. U moet 
echter wel kunnen aantonen dat u de houder van het motorvoertuig bent door middel van een 
leasecontract. 
 



Wat houdt de bezoekerskaart precies in? 
Als onderdeel van het parkeerbeleid in uw buurt wordt komend jaar een proef gestart met de 
zogenaamde bezoekerskaart. Deze kaart stelt uw bezoekers tijdelijk in staat (door middel van een 
tijdschijf) op plaatsen van vergunninghouders te parkeren. Ieder huishouden woonachtig in het 
Westerkwartier-Olofsbuurt  kan één bezoekerskaart kopen.  

 
Vanaf 1 juli 2002 vindt er een evaluatie plaats waaruit moet blijken of gebruik van een dergelijke kaart 
na 1 januari 2003 voortgezet kan worden. Indien voor 1 juli 2002 blijkt dat de kaart een negatief effect 
heeft op de parkeermogelijkheid van de bewoners zelf, dan wordt het experiment beëindigd. 

 
De bezoekerskaarten zijn vanaf 24 september 2001 te koop bij de publieksbalie aan de Phoenixstraat 
16. De prijs van een bezoekerskaart bedraagt ƒ 11,00 (€ 5,00). Indien u niet staat ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Delft dient u een kopie van het huurcontract van uw woonruimte 
mee te nemen. Voor bedrijven geldt dat zij een kopie van bewijs van inschrijving bij de kamer van 
koophandel moeten overleggen, wanneer zij de bezoekerskaart willen aanschaffen. 
 
Wat is de werkwijze voor bezoekers van Westerkwartier-Olofsbuurt? 
Voor de bezoekers van het Westerkwartier-Olofsbuurt, zijn er twee mogelijkheden: 

• Betaald parkeren. Op de aangegeven plaatsen kunnen bezoekers hun auto parkeren. De kosten 
hiervan bedragen ƒ 3,- per 54 minuten tijdens reguleringstijden, met een minimale inworp van 
ƒ 0,50.  

• Door middel van een bezoekerskaart. Deze kaart stelt uw bezoekers tijdelijk in staat (door 
middel van een tijdschijf) op plaatsen van vergunninghouders te parkeren. Ieder huishouden 
woonachtig in het Westerkwartier/Olofsbuurt  kan één bezoekerskaart kopen.  

 
Wat is het verschil tussen een vergunning en een bezoekerskaart? 
De bezoekerskaart is bestemd voor bezoekers, de vergunning voor bewoners en bedrijven gevestigd in 
Westerkwartier-Olofsbuurt. Met een bezoekerskaart kan de auto geparkeerd worden op een 
vergunninghoudersplaats in de buurt van het bezoekadres. Bezoekers kunnen met deze kaart op 
vergunninghoudersplekken of een betaald parkeer plekken staan. 
 
Ik ben invalide en bezoek Westerkwartier-Olofsbuurt. Hoe moet ik dat nu doen met 
parkeren? 
Houders van een algemene invalidenparkeerkaart kunnen op een algemene invalidenparkeerplaatsen 
gratis parkeren. Zij kunnen ook gratis parkeren op een vergunninghouders- of een betaalparkeerplaats. 
Wanneer u een passagierskaart heeft kunt u wel gratis terecht op een algemene invalidenparkeerplaats 
maar niet op een vergunninghoudersplaats. 
 
Waarom staat op mijn bezoekerskaart tevens de periode 11:00 tot 16:00 op de tijdschijf, terwijl 
er dan geen reguleringstijden gelden in mijn straat? 
Deze periode is aangegeven voor het bezoekersparkeren aan de Spoorsingel, de Van 
Leeuwehoeksingel, het Stationsplein, de Houttuinen, en het Laantje van Mater. Hier gelden namelijk 
andere reguleringstijden dan in de rest van het Westerkwartier-Olofsbuurt. 
 
Mag ik met mijn vergunning op een betaald parkeerplaats staan? 
Ja, voor alle betaald parkeerplaatsen in de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt geldt dat 
vergunninghouders hier ook mogen parkeren. Dit staat ook aangegeven op de bebording. Concreet 
betekent dit dat u  met een vergunning -op elke parkeerplaats in de buurt uw auto mag parkeren  
 
Als ik een parkeerterrein op eigen grond heb, moet ik dan een parkeervergunning aanvragen? 
Nee, dat hoeft niet. U kunt uw auto gewoon parkeren op uw eigen parkeerterrein. 
 
 
 



Ik heb een parkeergelegenheid op eigen terrein, maar dit terrein is wel openbaar toegankelijk. 
Heb ik nu een vergunning nodig? 
Wanneer de parkeerplaats op eigen grond openbaar toegankelijk is, staat het anderen vrij hier te 
parkeren. Parkeerders dienen in dit geval  wel  in het bezit te zijn van een vergunning. Voor uitsluitend 
privé gebruik dient u de parkeerplaats af te bakenen (bijvoorbeeld door middel van een hek), 
 
Bij mij in de buurt zijn enkele laad- en losplaatsen. Kan ik hier mijn auto parkeren buiten de 
laad- en lostijden? 
Ja, u kunt hier uw auto parkeren buiten de laad en lostijden. Wel dient u –voor de vergunningstijden- 
in het bezit te zijn van een vergunning. 
 
Kan ik met mijn vergunning ook in de Binnenstad parkeren? 
Nee, uw vergunning is uitsluitend geldig in Westerkwartier-Olofsbuurt. 
 
Bij mij in de buurt parkeren een hoop bezoekers zonder vergunning tijdens reguleringstijden, 
en er wordt niet –of te weinig- gehandhaafd. Ik had net zo goed geen vergunning kunnen 
aanschaffen. Kan ik mijn geld nu terugkrijgen? 
Nee, u kunt uw geld niet terugkrijgen.  
 
Ik ben helemaal niet gekend in dit nieuwe beleid! Wat is dit voor belachelijks! De gemeente heeft 
mij slecht voorgelicht. Waarom moet ik nu plotseling gaan betalen voor een parkeerplaats? 
Er is uitvoerig gecommuniceerd door de gemeente met de bewoners van de wijk middels diverse 
buurtbijeenkomsten. Ook is in de media vele bericht over het parkeerbeleid in uw wijk. De gemeente 
streeft ernaar de parkeerdruk in uw buurt te verminderen door de invoer van parkeren voor 
vergunninghouders. 
 
Over het parkeerbeleid in mijn buurt vindt nog overleg plaats met de wethouder. Waarom moet 
ik dan nu al een parkeervergunning bestellen? 
Bij het besluit tot invoering van het vergunningparkeren in uw buurt is uitvoerig gesproken over een 
aantal aanvullende afspraken. Deze afspraken betreffen, onder andere:  

• de aanleg van extra parkeerplaatsen;  
• de realisatie van een aantal locaties waar zowel tegen betaling als met een vergunning 

geparkeerd kan worden; 
• de invoering van een parkeerverbodszone (“alleen parkeren op aangegeven plaatsen”). 

 
Over de uitwerking van deze afspraken vindt overleg plaats met een vertegenwoordiging van de 
Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier. Onze verwachting is dat in augustus duidelijk is hoe 
we aan deze afspraken gaan voldoen. Op dat moment zullen wij u daarover in een nieuwsbrief 
berichten. Om iedereen tijdig van een parkeervergunning te kunnen voorzien is het nodig om u nu 
reeds daarvoor te benaderen. Wij vragen uw begrip daarvoor. Indien we wachten tot er duidelijkheid is 
over de aanvullende afspraken in augustus, dan kan niet gegarandeerd worden dat u de 
parkeervergunning vóór 1 oktober 2001 in huis heeft. 
 
 
 


