
Vrijdag 24 juni 2016, Delft 
 
Geachte Hr van Hunnik, 
voorzitter belangenvereniging TU Noord 
 
Ingekort mijn verhaal. 
Het betreft de touringcarbussen en de drukke weg. 
De door mij ingeschakelde advocaat zal contact met u opnemen met de vraag hoe verder? Pas in 
december gaat de gemeente hier weer over vergaderen. 
 
De situatie 
We wonen hier nu bijna 8 jaar en de onrust blijft. Wij wonen beneden en zien en horen veel. 
Mijn man heeft altijd gewerkt in het nu Bouwkunde gebouw. Daarvoor studeerde hij in Delft en ons 
samenwonen begon op de Oude Delft. Wij zijn dus oude bewoners van Delft. Het Zuidplantsoen leek 
een rustig stuk van de stad toen wij hiernaar wegvluchtten uit Delft Zuid, maar door de brand kwam 
Bouwkunde tegenover ons met een groot wagenpark. Het Zuidplantsoen werd toen een drukke weg. 
In die tijd vertelde een dame van het ministerie mij dat een drukke weg 10 meter van de huizen 
moest.  Dat telt hier niet. En nu de bussen. Die dreunen door onze woning. Wij slapen in een klein 
achterkamertje. De ramen kunnen er nauwelijks open. Meestal in het weekend, maar nu zijn er die 
bussen. Rondom is het zwart, wij horen niet bij de milieuzone. Eerst vrachtverkeer, nu de bussen en 
de auto’s die voorbij razen.  
Delft is overal een bouwput en de brug moet nog komen. Wie ziet ons als mensen? Zeker de 
gemeente niet. Dit is niet goed voor mijn gezondheid en wie koopt hier nu een huis? Mijn ervaring 
als soms oppas oma in Pijnacker is dat de gemeente daar veel mensvriendelijker is. De gemeente is 
kleiner en zal niet in geldproblemen zitten. Misschien dat Delft ooit weer een mooie stad gaat 
worden met ook een mensvriendelijker en opener burgemeester. De vorige burgemeester was heel 
erg, hoe hij toen reageerde op de problemen in Delft Zuid. Toen wilde men niet luisteren, en nu nog 
niet.  
De Vereniging van Eigenaren van Villa Academica (waar wij wonen) kwam zelfs op TV. Maar nog 
niemand heeft ons gevraagd hoe wij het ervaren om op de begane grond te wonen en hoe ik reageer 
op de vervuiling, die echt niet meevalt. 
 
Mijn dank voor het lezen 
Vriendelijke groet 
 


