
Ruimte 

kM 
Gemeente Delft 

De Torenhave 
Martinus Nijhoñiaan 2 
2624 ES Delíi 
Bankrekening BNG 28.50.0q.787 
t.n.v. gemeente Delfi 

Behandeld door 
Thinka Bar 

Retauradres : 

Aan de leden van de gemeenteraad 
Telefoon 14015 
Internet www.deli?.nl 

Dalum 
20-1 2-201 2 
Ons kenmerk 
1267486 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
't 

Onderwerp 
Afdoening toezegging planning Parkeerbeleidskader 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de commissievergadering van 15 november jl. heeft het college u 
toegezegd u te informeren over het proces van totstandkoming van het 
Parkeerbeleidskader (PBK). 

Zoals u weet laat het college op dit moment de verschillende opties 
onderzoeken, zoals eerder met uw commissie sinds 4 oktober jl. zijn 
besproken. 

Ook weet u dat er inmiddels veel verschillende communicatiernomenten zijn 
geweest tussen college en belanghebbenden: wij hebben een groot aantal 
gespreken gevoerd, zowel met bewonersorganisaties, 
belangengroeperingen als met individuele burgers. 

In het beginstadium is er een online dialoog geweest (5 september - 3 
oktober 201 l )  en een bijeenkomst met belangenverenigingen op 26 
september 201 l. 

Daarna is een-opeen met een aantal belangenverenigingen gesproken: 
I l juni: Grachtengebied ZuidMlateringsepoorVZuidpoorüBinnenstad- 

Noord 
12 juni: Bewonerscommissie KrakeelpolderBVesterkwartier en 

Wijkbeheeroverleg Hof van Delft 
14 juni: TU-Noord 

i; 15 juni: Westvest e.o. 
21 juni: Ondernemers/KvWMKB/SCMD 
2 juli: Wippolder-Z uid 
3 juli: Indische Buurt 

Vervolgens hebben wij op 4 juli en 15 augustus gesproken met 
vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en andere 
belanghebbenden in twee zgn. Parkeerpanels. Op l 2  september heeft het 
college met de ondernemersvertegenwoordigers gesproken. Tenslotte 
vonden op 13, 17 en 18 september drie Parkeerpodia (westelijk 
Delfüoostelijk DeliüBinnenstad) plaats. 



Planning 
In de scenario's die op dit moment op verzoek van de raad worden 
uitgewerkt worden de belangrijkste opmerkingen die zijn opgehaald in de 
bovengenoemde gesprekken meegenomen. Denk dan aan een simpel en 
eenduidig parkeerbeleid en digitalisering. 
In de tweede helft van februari 2013 vindt behandeling in het college plaats 
waarna 14 maart het PBK op de procedureagenda van SVR kan staan. 
Afhankelijk van uw agendering wordt het PBK vervolgens inhoudelijk 
besproken in commissie en raad waarbij 14 maart in SVR en 28 maart in de 
gemeenteraad de eerste gelegenheid is. 

Voorafgaande aan de besluitvorming in ons college treden wij nog een keer 
in overleg met de bewonersverenigingen en andere belanghebbenden. 
Tenslotte is er natuurlijk tijdens de commissiebehandeling in SVR de 
mogelijkheid om in te spreken op dit onderwerp. 

Het college zal u te zijner tijd aanbieden om een technische toelichting te 
geven vóór de inhoudelijke behandeling in SVR. Deze technische toelichting 
stelt u in de gelegenheid om technische vragen te stellen over het 
Parkeerbeleidskader. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
stellen voor de toezegging af te doen. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

h , secretaris 

drs. T.\.. And:iossen !.s. 


