Reactie lijst 10: ChristenUnie

VRAAG 1: Parkeren. De parkeerdruk in het B-vergunninggebied is in de late avond en in de nacht
zeer hoog. Dit leidt tot veel zoekverkeer en daardoor overlast en onveilige situaties. Dit bleek ook uit
de door ons samen met de andere belangenvereningen in de binnenstad uitgevoerde
parkeerdrukmeting in november 2017. Het rapport van de meting hebben wij de gemeenteraad
aangeboden met de briefParkeerdrukmeting in de binnenstad van Delft 2017 van 6 februari 2018.
De ChristenUnie steunt het parkeerbeleid op hoofdlijnen. Dat betekent: bezoekers aan de
binnenstad parkeren in de garages of betaalde parkeerterreinen, bewoners parkeren dicht bij
hun woning. De ChristenUnie pleit ook voor rust in het parkeerdossier. Dat betekent dat we niet
elk jaar het parkeerbeleid op de schop willen gooien. Omdat de parkeerdruk in de binnenstad
hoog is willen we niet dat parkeerplaatsen worden ingeruild voor fietsparkeerplekken. De
suggestie die de belangenverenigingen noemen in de brief van 6 februari om bewoners meer te
verleiden in de parkeergarages te parkeren vinden wij een hele goede. Recent is de nieuwe
Prinsenhofgarage opgeleverd. De tarieven voor parkeren in deze garage (en de andere
garages in de binnenstad) moeten dusdanig zijn dat parkeren in de garages een reëel te
overwegen alternatief biedt aan bewoners in de binnenstad voor parkeren op straat.
VRAAG 2: Huisvuil. Het Nieuwe Inzamelen gaat voor laagbouw uit van aparte kliko’s voor GFT, PMD
en papier per woning en in de wijk ondergrondse containers voor restafval. Veel huizen in de
binnenstad hebben niet de mogelijkheid om die drie kliko’s te plaatsen. De bewoners willen daarom op
acceptabele loopafstand ook ondergrondse containers in de wijk voor GFT, PMD en papier waar dan
op elk gewenst moment dit afval in gedaan kan worden. Avalex wil echter uit financiële overwegingen
losse karren met containers erop overdag tijdens werkdagen op straat plaatsen waar de bewoners
dan hun gescheiden vuil in moeten doen.
Bij de introductie van het nieuwe “omgekeerd” inzamelen hebben wij gepleit voor flexibiliteit.
Flexibiliteit om maatwerk te bieden waar dat nodig is. Dat maatwerk zal Avalex moeten
uitvoeren in overleg met de bewoners. Als ChristenUnie willen we niet op de stoel van de
uitvoerder gaan zitten. Wel willen we als kader meegeven dat voor het succes van omgekeerd
inzamelen tenminste twee dingen van groot belangen zijn: 1. het serviceniveau moet zodanig
zijn dat het mensen uitnodigt en in staat stelt het afval gescheiden aan te bieden en 2. de
communicatie richting bewoners moet zo goed mogelijk zijn. Hier valt nog veel te verbeteren
voor Avalex.
VRAAG 3: Duurzaamheid. De binnenstad bestaat uit veelal oude, al dan niet historische, huizen met
een geringe warmte-isolatie. Daarnaast is er vrijwel geen ruimte voor alternatieve wijze van
energieopwekking. De straten liggen reeds vol met riolering-, water- en andere leidingen waardoor er
nauwelijks ruimte is voor extra leidingen. Houtkachels zorgen voor stankoverlast en fijnstof.
Het verduurzamen van woningen in de binnenstad - in de betekenis van minder energiegebruik
zonder CO₂ uitstoot - is minder eenvoudig dan het verduurzamen van woningen in de overige
wijken. Het isoleren en aardgasvrij maken van woningen in de binnenstad is een puzzel, omdat
het gaat om oude huizen en monumenten. Maatwerk is hier van belang. Dit maatwerk vraagt
om deskundig en onafhankelijk advies. ChristenUnie Delft stelt daarom voor dat de gemeente
dit advies faciliteert voor eigenaar-bewoners en VVE’s. Doordat de gemeente dit advies
faciliteert is zij ook in staat collectieve en daardoor goedkopere afspraken met leveranciers en
installateurs te maken. Het advies wordt bij opvolging en uitvoering van de woningisolatie
gesubsidieerd en indien een vergunning nodig is wil ChristenUnie Delft dat de prijs van de leges
wordt gehalveerd.
ChristenUnie Delft wil dat naast het aardgasvrij maken van de binnenstad ook het stoken van
hout in haarden e.d. beperken om zo de kwaliteit van de lucht te verbeteren.

VRAAG 4: Klimaatbestendigheid. De binnenstad is zeer versteend en daardoor ook erg gevoelig
voor hittestress. Door de reeds hoge grondwaterstand leidt infiltratie van regenwater tot vochtschade
aan de huizen. Het oostelijk deel van de binnenstad wordt met sluizen afgesloten bij hoge waterstand
in de Schie. Bij extreem grote regen zal dan het regenwater van hogere delen in de binnenstad zoals
de Markt de grachten inlopen en vervolgens bij lagere delen zoals Oosteinde en Vlamingstraat over de
kaderand heen de huizen inlopen. Het bergend vermogen van de grachten is voor die situaties
namelijk niet voldoende.
De binnenstad van Delft inderdaad een versteende omgeving. Voldoende groen heeft een
verkoelende werking op de temperatuur van de stad. Waar mogelijk moet in de publieke ruimte
groen op peil blijven en vermeerderd worden. Daarom wil ChristenUnie Delft dat de gemeente
een kansenkaart maakt voor al het stedelijk groen. Dit betekent dat daar waar onderhoud wordt
gepleegd aan de publieke ruimte, het verbeteren van de groenvoorziening altijd kan worden
meegenomen, omdat het is voorbereid. Meer groen draagt bij aan verkoeling, maar ook aan
tijdelijke waterberging. Dit laatste zal niet voldoende zijn om water bij extreem grote regen
tijdelijk te bergen. Daarom is overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland noodzakelijk
over het afvoeren van water bij extreme regenval, opdat bewoners van Delft droge voeten
houden. Dit geldt in het bijzonder voor bewoners van de binnenstad, omdat daar de
mogelijkheid tot het aanleggen van klimaat adaptieve maatregelen zoals wadi’s zeer beperkt
zijn. De gemeente kan haar inwoners wel adviseren wat zij zelf in hun tuinen kunnen doen,
zodat de Delftse tuinen ook als spons kunnen werken bij hevige regenval.
VRAAG 5: Groen. De hoeveelheid groen in de binnenstad en de kwaliteit ervan neemt af. Zowel
publiek als privaat groen staan onder druk. Binnenterreinen worden steeds verder volgebouwd, en
groen sneuvelt. Het groenonderhoud in de openbare ruimte is de laatste jaren onder druk komen te
staan. Onze achterban hecht veel waarde aan meer groen. De groene ruimten die er zijn nodigen
echter niet uit tot gebruik (Doelentuin, Oostplantsoen) of zijn niet toegankelijk Wallertuin). De keuze
voor nieuwe beplanting lijkt soms meer door onderhoudsoverwegingen te zijn ingegeven, dan een
optimale ruimtelijke kwaliteit (vergelijk type bomen langs de grachten).
In het verkiezingsprogramma hebben wij geschreven: “De ChristenUnie pleit voor een goed
stadsbreed onderhoudsplan voor openbaar groen met daarin een heldere afweging waar en
hoe het onderhoudsniveau kan en moet worden verbeterd.” De achtergrond hiervan is dat wij
vinden dat het onderhoud van het groen in de stad veel beter moet, ook in de binnenstad. De
knelpunten die genoemd worden zullen meegenomen moeten worden in de stadsbrede analyse
en vervolgens zal moeten worden afgewogen welke knelpunten prioriteit moeten krijgen. Het is
een goed idee om stadsbreed aan mensen te vragen welke knelpunten zij zien in het
onderhoud van het groen. Het is wat de ChristenUnie betreft zaak om zorgvuldig om te gaan
met het aanwezige groen in de stad, te koesteren wat er is en waar dat kan groen toe te
voegen.
Hoe doen de bewoners van Delft mee om een duurzame en klimaatbestendige stad te
krijgen?
De ChristenUnie Delft wil voorstellen dat de gemeente Delft een Adviesraad Duurzaam en
Klimaatbestendig Delft in stelt, waarin vertegenwoordigers van bewoners, eigenaren en
huurders de gemeente adviseren over het verduurzamen van woningen en het
klimaatbestendig maken van de stad. Elke wijk is hierin vertegenwoordigd. Deze Adviesraad
kan op kosten van de gemeente deskundigheid inhuren voor het laten verduurzamen van
woningen en het klimaatbestendig laten maken van de stad. #Samen Groen.
Zie voor onze overige standpunten onze website: www.delft.christenunie.nl
Joëlle Gooijer
Lijsttrekker ChristenUnie Delft

