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Aan: de bewoners van Olofsbuurt en Westerkwartier (Schil C). 

 
Delft, 22 februari 2009 

 
Het bestuur van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) wil hierbij alle bewoners uit 
de Olofsbuurt en Westerkwartier bedanken voor alle steun die de BVOW van u mocht krijgen bij het 
invullen van de enquête en de ondertekening van het burgerinitiatief.  De enquête was uitgezet rond de 
150 bedreigde parkeerplaatsen  Ook zijn later in deze omgeving de handtekeningen opgehaald voor het 
burgerinitiatief samen met de andere belangenverenigingen.  Daarnaast zijn wij zeker dankbaar voor de 
steun van de Delftse pers en de overige partijen in de gemeenteraad zoals het CDA, D66, 
Stadsbelangen en de overige kleine partijen. Gelukkig zijn er politieke partijen die nog wel willen 
luisteren naar de kiezers.  
 
Wij hebben een enquête uitgezet, handtekeningen opgehaald voor het burgerinitiatief, brieven 
geschreven aan de commissie- en raadsleden, wij hebben ingesproken bij de commissie Verkeer en 
Ruimte en hebben ons laten zien en horen tijdens een chaotisch verlopen vergadering van de raad op 
19 februari in het stadhuis. Helaas is het ons niet gelukt om de volledige uitbreiding van de 150 
mixparkeerplaatsen tegen te gaan. Op de Spoorsingel worden straks 65 -voor de bewoners bedoelde 
parkeerplaatsen – omgezet naar mixparkeerplaatsen. Opnieuw heeft de huidige coalitie van PVDA, 
GROEN LINKS, STIP EN VVD gemeend niet te hoeven luisteren naar de bewoners. Geen boodschap 
had men aan het feit dat 93%  fel tegen de uitbreiding van het mixparkeerplaatsen is.  
Het is verontrustend om te zien dat in de evaluatie nota bewust het negatieve advies van de BVOW 
verzwegen is. Op deze manier wordt in de nota ten onrechte gesuggereerd dat de BVOW instemt met 
het voorstel. Daarnaast gaf de PVDA tijdens de raadvergadering onjuiste tevredenheids percentages 
over ons gebied door in de raadsvergadering  Kortom de raad is rond de besluitvorming verkeerd 
geïnformeerd zowel door de wethouder als door de PVDA. Verder is de uitbreiding van het aantal 
mixparkeerplaatsen in strijd met het convenant welke de BVOW en de gemeente Delft in december 
2007gezamenlijk hebben gesloten. Artikel 3.1 van dit convenant bepaalt onder andere dat het totaal 
aantal parkeerplaatsen in de wijk tenminste gelijk dient te blijven.  
 
Voor wat dat betreft vaart de PVDA met in haar kielzog Stip een uiterst dubieuze koers.  
Met de doelstelling om de bezoekers van de binnenstad uit Olofsbuurt en Westerkwartier te weren 
maakte de PVDA zich samen met Groen Links destijds sterk voor de invoering van het 
bewonersparkeren.  Ook toen had men geen boodschap aan de weerstand uit de wijk (87% was 
destijds tegen invoering van dit systeem). Nu is dezelfde coalitie bezig om parkeerplaatsen te creëren 
voor de bezoekers van de binnenstad, en dit allemaal om een paar bezwaarschriften te voorkomen die 
een gevolg zouden kunnen zijn van onduidelijke regimegrenzen. Een goedkopere oplossing –zo stelt de 
BVOW- is om een schriftelijke waarschuwing achter te laten of een gedoogbeleid te voeren. Ook dit 
keer lijkt het er op dat met name de PVDA geen zin heeft om te luisteren naar de bewoners die tegen de 
uitbreiding van het mixparkeren zijn (93 % van de geënquêteerden is tegen). Bedroevend is het om te 
zien dat de oud-voorzitter/secretaris van de BVOW die nu behoort tot de PVDA gemeente raadsleden 
de BVOW volledig negeert, in de steek laat en collectief akkoord gaat met het voorstel van de PVDA 
wethouder.    
 
Vervolgstappen 
De BVOW is momenteel druk bezig om samen met enkele juristen een bezwaarschrift te schrijven tegen 
het besluit van de gemeenteraad. Wij accepteren niet dat er parkeerplaatsen van de bewoners worden 
omgezet in mixparkeerplaatsen voor de bezoekers van de binnenstad. Elke parkeerplaats die er 
verdwijnt is er voor ons een te veel. Daarnaast zijn wij er niet gerust op dat het zal blijven bij de 65 
parkeerplaatsen op de Spoorsingel. Het zal ons niets verbazen als de gemeente (nog even voor de 
verkiezingen) volgend jaar opnieuw gaat proberen het aantal mixparkeerplaatsen uit te breiden.   
Maar ondanks de geluiden binnen de leden om over te gaan tot hardere acties blijft het bestuur geloven 
in het overleg met de gemeente Delft. Ook vertrouwen wij natuurlijk op de goede afloop van het 
bezwaarschrift. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens nodigen wij u graag uit 
op de actieve ledenvergadering  op 9 maart in de Wending aanvang 8 uur.   
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
 
Harry van Adrichem 
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