Reactie lijst 6: SP

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.
Parkeren in de binnenstad is al lange tijd lastig voor bewoners. Toch zijn er voldoende
parkeerplekken in de garages. Misschien kunnen parkeergarages daarom goedkoper worden
gemaakt voor inwoners.
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.
De SP wil dat Delft uit de gemeenschappelijke regeling Avalex stapt en zelf zorgt dat het afval in
Delft opgehaald wordt. Er moet onderzocht worden of een gemeentelijk bedrijf of uitbesteden
goedkoper is. De afvalkosten voor Delftenaren moeten naar beneden en het PMD, groen en
papier afval vaker opgehaald. De SP wil met buurtbewoners in gesprek gaan om een zo
optimaal mogelijke manier te vinden voor het verzamelen/ophalen van afval
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.
Ons milieu is van levensbelang. Delft ligt in een druk bevolkt gebied en de natuur- en luchtkwaliteit staan daardoor steeds meer onder druk. De samenleving moet op allerlei manieren
duurzamer worden om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren. Omgaan met
grondstoffen, CO2-uitstoot, energie-, water- en voedsel voorziening zijn daarbij belangrijke
speerpunten.
Om van Delft echt een toekomstbestendige stad te maken, moet de gemeente veel harder aan
de slag. Er is bij natuur- en milieuorganisaties heel veel kennis en kunde aanwezig, maar het
stadsbestuur werkt nauwelijks samen met deze organisaties. Daarnaast heeft de gemeente de
afgelopen jaren veel mooie ambities opgeschreven die nooit waargemaakt zijn.
De SP wil een nieuw actieplan over het inzetten van duurzame energie in Delft, waarin
samenwerking wordt gezocht tussen de gemeente, universiteit, bedrijven en bewoners. Er
worden duurzame energieprojecten gerealiseerd als onderdeel van het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
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.

Huizen moeten in goede staat verkeren voor een goede gezondheid van de bewoners. In
Delft zijn veel huizen met vochtproblematiek en soms schimmel. De gemeente maakt
samen met de woningbouwcorporaties een plan deze problematiek in kaart te brengen en
te bestrijden. In koophuizen komen vochtproblemen net zo goed voor. De gemeente gaat
ook huiseigenaren actief inlichten over bestrijding van
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 de afgelopen jaren is er sterk bezuinigd op de groenvoorziening. De beplanting en onderhoud
is zodanig gekozen dat er zo min mogelijk onderhoud nodig was. Snoeien van struiken en
bomen gebeurde met grote tussenpauzes zodat het groen nooit op het mooist is. De SP wil
investeren in het groen en een gelijk onderhoudsniveau voor alle wijken. Vaker onderhoud,
meer diversiteit, minder uitbesteding van werkzaamheden. Leuke grasveldjes in plaats van
ruimtes van onkruid. Plannen moeten niet achter een bureau verzonnen worden. Plannen
moeten gemaakt worden met belanghebbenden, dus de buurtbewoners. De SP wil
buurtbewoners om hun mening te vragen over het groen in de omgeving en in overleg een plan
op stellen. De SP is van plan om een ‘investeringsfonds voorzieningen’ in te stellen met 2
miljoen euro voor de buurthuizen, speelplekken, openbaar groen, zwembaden (het
schoolzwemmen komt terug) en de kinderboerderijen.
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