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Datum 	 Onderwerp 
16-03-2017 	Afschrift collegebrief reactie Belangenvereniging TU Noord 
Ons kenmerk 	 (parkeren grote voertuigen Zuidplantsoen) 
2991846 
uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 	 Geachte leden van de raad, 

Hierbij ontvangt u afschrift van de reactie van het college van B&W op de 
brieven van belangenvereniging TU Noord inzake parkeren grote voortuigen 
Zuidplantsoen. 

Hoogachtend, 
het college v urge ester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

, secretaris 

T.W. Andriessen Ls. 

-"- 
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Onderwerp 
parkeren grote voertuigen 

Geachte heer Van Hunnik, 

Uw belangenvereniging heeft ons College van B&W in januari en april 2016 
een tweetal brieven gestuurd waarin u bezwaar aantekent tegen het 
parkeren van grote voertuigen op het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen. 

Parkeerterrein Zuidplantsoen 
Op dit moment parkeren touringcars en marktwagens op een parkeerterrein 
aan het Zuidplantsoen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt touringcar-parkeren 
zoveel mogelijk te weren uit de binnenstad. De parkeermogelijkheid aan het 
Zuidplantsoen is echter voorzien middels een tijdelijke vergunning. Het 
College van B&W heeft daarom onderzoek gedaan naar een duurzame 
parkeeroplossing voor grote voertuigen elders in de stad. 

Onderzoek `Parkeren grote voertuigen' 
Op basis van het onderzoeksrapport 'Parkeren grote voertuigen' van 28 
november 2016 en de behandeling van dit rapport in de commissie Ruimte 
en Verkeer op 24 januari is gebleken dat het parkeerterrein aan de Olof 
Palmestraat Noord een goed alternatief is voor het touringcar parkeren aan 
het Zuidplantsoen. 

Het voorstel aan de Olaf Palmestraat Noord wordt nu verder uitgewerkt als 
parkeerlocatie voor touringcars en marktwagens. Dit betekent dat het 
parkeren van grote voertuigen uiterlijk in april 2018 zal zijn verdwenen vanaf 
het parkeerterrein aan het Zuidplantsoen. Het Zuidplantsoen wordt groen 
ingericht en bij de actualisering van het bestemmingsplan, dan wel het 
opstellen van het Omgevingsplan, zal de groene bestemming van het 
Zuidplantsoen niet gewijzigd worden. 

Datum 
13-03-2017 
Ons kenmerk 
2988971 
Uw brief van 
26-01,15-04-2016 
Uw kenmerk 

Bijlage 



Hoogachtend, 
het college van 	!eme er en wethouders van Delft, 

ester 

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

Datum 
13-03-2017 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geInformeerd, 

ecretaris 

Andriessen Ls. 
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