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Kenmerk: parkeertransitie Binnenstad Delft.
Geachte College,
Op 20 oktober jl. ontvingen de bewoners in de binnenstad de mail inzake ‘wijzigingen parkeren in
gebied B’. Deze mail roept diverse vragen op bij de bewoners van de binnenstad.
Vanuit de verschillende belangenverenigingen is in de afgelopen zomer al gewezen op het gebrek aan
participatie met de omgeving en het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van deze
voorstellen.
Met bestuursleden van de belangenverenigingen in de binnenstad heeft inmiddels een overleg
plaatsgevonden of volgt deze op korte termijn. Er is ons echter niets bekend over participatie richting
de bewoners zelf sinds begin juli van dit jaar. Dit terwijl in het recente bericht nieuwe vervolgstappen
worden gezet.
In de mail van 20 oktober staat onder andere het volgende: ‘Wij bieden u de mogelijkheid om een
abonnement voor de Prinsenhof- of Zuidpoortgarage aan te schaffen. Hiermee kunt u 24/7 in één van
deze parkeergarages parkeren’. Verderop staat echter: ‘Heeft u een 1e parkeervergunning op straat,
dan kunt u alleen een abonnement voor de Prinsenhofgarage kiezen. Wanneer u een 2e of volgende
parkeervergunning op straat heeft, dan heeft u de keuze voor een abonnement in de Prinsenhof- of
Zuidpoortgarage’.
Gelet op bovenstaande tekst en op de besluitvormingsdocumenten in de gemeenteraadsvergadering
van 9 juli verzoeken wij u om verduidelijking op onderstaande punten.
1. Waarom is het niet mogelijk voor een bewoner die nu alleen een eerste parkeervergunning op
straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage? Gezien het zoekgebied voor
uitbereiding autoluw plus (zuidwesten van de binnenstad) is de Zuidpoortgarage voor veel
bewoners dichterbij dan de dichtstbijzijnde entree van de Prinsenhofgarage. In de
besluitvormingsdocumenten in de gemeenteraad van 9 juli is de Zuidpoortgarage niet
uitgesloten.
2. Waarom is het niet mogelijk voor een bewoner die nu alleen een eerste parkeervergunning op
straat heeft, een abonnement te kiezen in de Marktgarage? Gezien de loopafstanden is deze
voor veel bewoners dichterbij dan de dichtstbijzijnde entree van de Prinsenhofgarage.
In de besluitvormingsdocumenten in de gemeenteraad van 9 juli is de Marktgarage niet
uitgesloten.
3. Hoeveel vergunningen voor een tweede auto zijn in 2020 verleend in vergunningengebied B
en in C?

4. Wat is de bezettingsgraad per parkeergarage in vergunningengebied B verspreid over de dag
(24 uur) enerzijds door de weeks en anderzijds in het weekend in de jaren 2017/2018/2019
(voor Prinsenhofgarage vanaf opening 5-3-2018) tot nu?
5. Hoeveel abonnementen voor bewoners zijn reeds verstrekt voor deze parkeergarages?
6. Hoeveel abonnementen zijn er maximaal beschikbaar voor bewoners uit parkeergebied B in
de Prinsenhofgarage én hoeveel voor bewoners uit gebied C?
7. Hoeveel abonnementen zijn er maximaal beschikbaar voor bewoners uit parkeergebied B in
de Zuidpoortgarage en de Marktgarage?
8. Zelfs ten tijde van de Covid-19 maatregelen lijken er nooit meer vrije parkeerplaatsen
beschikbaar te zijn in de Prinsenhofgarage dan circa 300-350 (bron parkeer app ANWB) bij
een capaciteit van 639 openbare parkeerplaatsen. Hoe verhouden de beschikbare vrije
plaatsen in deze parkeergarage zich tot:
a. het antwoord bij vraag 6?
b. Het antwoord van de gemeente dat in de Zuidpoortgarage geen abonnementen
worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief voor bewoners, vanwege de
(relatief) hoge bezetting van deze garage?
c. tot de in de brief genoemde ambitie van het College voor 675 extra
bewonersparkeerplaatsen in de parkeergarages (raadvoorstel d.d. 28 mei 2020)?
9. Wat zijn de opties voor een bewoner die een abonnement aanschaft voor een parkeergarage
en deze blijkt bij thuiskomst vol te zijn?
Wij vernemen graag van u.
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