Voorgenomen parkeerbeleid gemeente Delft: Financieel voordeel gemeente uitgangspunt; bewoners en ondernemers in de binnenstad zijn de dupe.
Delft, 12 oktober 2012
Beste bewoner / ondernemer in de binnenstad,
Zoals u wellicht al uit de pers heeft vernomen is de gemeente Delft druk bezig met het opstellen
van een nieuw parkeerbeleid voor de hele stad. De gemeente is voornemens om mixed parkeren
in te voeren in de hele stad. Dat betekent dat behalve vergunninghouders (bewoners en ondernemers) ook bezoekers op alle parkeerplekken mogen gaan staan. Dit wil de gemeente doen
onder de noemer flitsparkeren. Wethouder Junius wenst hiermee de gastvrijheid te vergroten en
het huidige grote aantal parkeerproducten te verminderen. Tegelijkertijd verwacht zij het autogebruik te kunnen terugdringen en meer ruimte te maken voor vergunninghouders.
Als bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad verwachten wij juist het tegenovergestelde effect, namelijk meer zoekverkeer en minder parkeermogelijkheid voor vergunninghouders. Dit staat ook haaks op de oorspronkelijk beoogde autoluwe binnenstad en op het
ingezette beleid om het aantal auto’s in de binnenstad te verminderen.
Onduidelijk is nog wat de nieuwe parkeertarieven gaan worden maar de verwachting is dat deze
aanzienlijk zullen stijgen. De wethouder hoopt een eventueel te kort aan parkeerplaatsen op te
lossen door de vergunninghouders tegen gereduceerd tarief te laten parkeren in de parkeergarages. De kosten daarvan komen bovenop de kosten voor de vergunning. Met andere woorden de
gemeente vangt extra parkeergeld voor de bezoekers die op straat parkeren en van de bewoners
/ ondernemers die noodgedwongen in de garage moeten parkeren. De problemen met het begrotingstekort van de gemeente Delft worden met het invoeren van dit nieuwe parkeerbeleid
dus afgewenteld op de binnenstadbewoners!
Laat zien dat ook u tegen dit door wethouder Junius voorgestelde parkeerbeleid bent door deze
poster voor uw raam te hangen. De kleine poster kunt u in uw auto leggen om uw ongenoegen
te laten zien. Hoe meer bewoners en ondernemers meedoen, hoe groter de kans dat de gemeenteraad in december afziet van deze plannen.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.parkerenindelft.nu. Hierop
staat het parkeerdossier en kunt u ook een petitie tekenen tegen de plannen van wethouder
Junius. Hoe meer binnenstadsbewoners en –ondernemers reageren, hoe sterker we staan. Uw
bijdrage wordt op prijs gesteld. Dank alvast voor uw enthousiaste deelname.
Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad Delft.
BewonersPlatform Noord - Joop Gravesteijn
Belangenvereniging Wateringse Poort - Ansje Jonquière
Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid - Adriaan van der Burgh
Belangenvereniging Zuidpoort - Floris le Conge Kleyn
Ondernemersvereniging Binnenstad Delft - Herman Weyers

Alle bezoekers naar de garages
Geen onnodig zoekverkeer in de binnenstad
Straatparkeren alleen met vergunning

