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Belangenvereniging Binnenstad Noord             
Rietveld 15                                                                                                         
2611 LG  Delft 
tel.: 015-2146848 
e-mail: bestuur@binnenstadnoord.nl 
webadres: www.binnenstadnoord.nl 

 

 

Aan:   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft    

 
 

Delft, 13 oktober 2019 

Kenmerk:  BBN2019-125  

Onderwerp:   Opheffen twee touringcarparkeerplaatsen Paardenmarkt 

Referten: a. BBN2019-13 Opheffen twee touringcarparkeerplaatsen Paardenmarkt  d.d. 27 juni 2019 

                  b. Uw brief Opheffen touringcarparkeerplaatsen Paardenmarkt, kenmerk 3990675  

                       d.d. 18 juli 2019 

 

Geacht college, 

Met referte a hebben wij u verzocht de twee touringcarparkeerplaatsen op de Paardenmarkt op 

te heffen. Dit omdat de touringcars geluids- en stankoverlast voor de omwonenden geven en 
omdat de nauwe aan - en afrijroute aanleiding geeft tot onveilige situaties. Daarnaast is parkeren 
door touringcars op de Paardenmarkt naar ons idee strijdig met het gemeentelijk beleid om touring-
cars te weren uit de binnenstad.  

U heeft ons verzoek afgewezen met referte b met de  motivatie dat de twee parkeerplaatsen worden 
gebruikt voor bezoekers van het Karrewiel en Ipse.  

Ons alternatief 

Wij stellen een alternatief voor uitgaande van het brengen en halen van bezoekers aan Karrewiel en  

Ipse. Daarnaast is het ons inmiddels bekend geworden dat de touringcarparkeerplaatsen ook 

gebruikt worden om groepen af te zetten of op te halen voor hotel De Plataan. Ons alternatief is 

daarom geef alleen de mogelijkheid voor het brengen en halen, dus in – en uitstappen, van  

bezoekers aan Paardenmarkt en directe omgeving. Dit is te bereiken door: 

 De twee parkeerplaatsen op te heffen en dus ook niet meer aan te geven als algemene 

touringcarparkeerplaats op de site van ParkerenDelft. 

 Een van de twee voormalige touringscarparkeerplaatsen vervolgens te herbestemmen voor 

alleen in – en uitstappen door het plaatsen van het bord  parkeren voor bussen voor 
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maximaal 30 minuten.  Dit is gelijk de situatie op de Phoenixstraat. Graag met een extra 

onderbord waarop gevraagd wordt de motor uit te zetten. 

Het grote voordeel van deze aanpak is dat er niet meer geparkeerd wordt door buitenlandse 
touringcars met toeristen op de Paardenmarkt. 

Verzoek 
Wij verzoeken u de twee touringcarparkeerplaatsen op de Paardenmarkt op te heffen en te 
vervangen door een in- en uitstapplak voor touringcars. 

Met vriendelijke groeten,  
Belangenvereniging Binnenstad Noord 

J.T. Gravesteijn                      H. van Bodegom 
Voorzitter         Secretaris 


