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Aan de leden van de Gemeenteraad 
t.a.v. de griffier A. Post 
Martinus Nijhofflaan 2 
2624 ES Delft 
 
Delft, 29 mei 2007 
 
 
Betreft: Hamerstuk 81-20266590 “Onttrekking aan de openbaarheid Mekelweg”, 
geagendeerd voor de Raadsvergadering van 31 mei 2007. 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
 
Op de agenda van de Raadsvergadering van 31 mei 2007 staat het Hamerstuk 81-
20266590 “Onttrekking aan de openbaarheid Mekelweg”, geagendeerd. 
 
De belangenvereniging TU-Noord vraagt de Raad dit hamerstuk niet te behandelen, 
omdat het grote en onbedoelde consequenties kan hebben voor TU-Noord, met name op 
de toename van de hoeveelheid verkeer en verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Het betreft hier een hamerstuk. Hierin wordt de onttrekking aan de openbaarheid 
voorgesteld voor motorvoertuigen van nagenoeg de gehele Mekelweg, van, in het 
verlengde hiervan, een deel van de Thijsseweg in het TU-Zuid gebied en van een groot 
aantal zijwegen van de Mekelweg. 
 
Dit voorstel is eerder ingebracht in de commissie Wijk, Verkeer en Beheer van 16 mei 
2007  via de “Lijst niet te bespreken stukken”. 
 
Wij vinden het opmerkelijk, hoe een dergelijk ingrijpend besluit via “Lijst niet te bespreken 
stukken” en via de lijst “Hamerstukken” nagenoeg ongezien de Raad kan passeren. 
 
Opmerkelijk, omdat de onttrekking van de Mekelweg in het vigerende beleidsstuk LVVP 
maar zijdelings wordt aangestipt en omdat de onttrekking onderdeel is van 3 
bestemmingsplannen: 
 
� TU-Noord 
� TU-Midden 
� Technopolis 
 
Doordat de onttrekking van de Mekelweg steeds gefragmenteerd per bestemmingsplan 
wordt behandeld, ontbreekt er een totaalbeeld van de verandering van verkeersstromen 
in geheel Zuid-Oost Delft. Ook in het LVVP wordt deze verandering slechts summier 
verkend.  
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Het is genoegzaam bekend, dat de verkeers- en parkeerdruk in TU-Noord bijzonder groot 
is en dat een aantal wegen tot de meest vervuilde van Delft behoren, waar tot op de dag 
van vandaag de wettelijke vereiste normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald. 
 
Het voorgenomen besluit in Hamerstuk 81-20266590 zal naar de verwachting van de 
Belangenvereniging TU-Noord de hoeveelheid verkeer in TU-Noord verder doen 
toenemen en de luchtkwaliteit nog verder verslechteren, omdat als gevolg van dit besluit: 
 

� het verkeer tussen Schoemakerstraat en Rotterdamseweg over veel minder oost-
west verbindingen zal beschikken; 

� het onduidelijk is, over welke oost-west verbinding het verkeer ten zuiden van de 
Kruithuisweg straks kan beschikken. Zo is bijvoorbeeld een alternatief voor de 
route Watermanweg-Mekelweg-Kluyverweg geen onderdeel van genoemd 
hamerstuk; 

� het onduidelijk is, welk deel van het oost-west verkeer (zowel TU-
bestemmingsverkeer als het vele vrachtverkeer met bestemming Rotterdamse 
weg) straks door TU-Noord gaat rijden. 

 
De belangenvereniging TU-Noord vraagt de Raad, om eerst een samenhangende 
integrale verkeersstudie uit te laten voeren over het totale gebied, dat door de 3 
bestemmingsplannen wordt bestreken. In deze integrale verkeersstudie zou de impact op 
verschuiving van verkeersstromen als gevolg van de onttrekking van de Mekelweg en 
Thijsseweg aan bod moeten komen. Alleen dan kan de Raad een goed besluit nemen op 
gevolgen voor toename van verkeer op andere wegen.  
 
In het Hamerstuk wordt gerept van onttrekking van Mekelweg en Thijsseweg in 2 fasen, 
en wel per 1 juli 2007 en 1 oktober 2007. Daarna volgt nog een inspraakprocedure van 
minimaal 6 weken. Dit terwijl al enkele maanden een deel van de Mekelweg is afgesloten. 
In het licht van het in het Hamerstuk voorgenomen besluit kan dit niet anders worden 
gezien als dat de TU de Mekelweg illegaal aan het verkeer heeft onttrokken. 
 
De Belangenvereniging TU-Noord vraagt dan ook aan de Raad geen goedkeuring te 
verlenen aan Hamerstuk 81-20266590  en de Mekelweg weer open te stellen voor 
autoverkeer en pas af te sluiten als het besluit hiertoe effectief is. De Belangenvereniging 
beraadt zich op verdere stappen. 
 
De Belangenvereniging TU-Noord wil er verder graag op aandringen, dat de Gemeente 
voor TU-Noord net zo veel haast maakt met uitvoering van de aangekondigde verkeers-
verbetermaatregelen als de Gemeente nu doet voor de TU. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Belangenvereniging TU-Noord. 
 
 
 
M. Martens 


