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Inspreek notitie op reactie van gemeente op verkeersplan D66, VVD en 
Belangenvereniging TU Noord. 
 
2010, het begin van het tweede decennium van deze eeuw; 2010, verkiezingsjaar; 
2010, een jaar waarvan wij vurig hopen dat het TU-Noord dossier van een vecht 
dossier naar een samenwerkingsdossier zal gaan. Wij hadden vorige week al een 
constructief gesprek hadden met de wethouder, wat een goede basis vormt voor 
verstevigde samenwerking tussen gemeente en bewoners. Een goede start van het 
nieuw jaar! 
 
Op initiatief van Anne Koning is afgelopen vrijdag overleg geweest met de 
Belangenvereniging TU Noord over het gezamenlijke verkeersplan van D66, VVD 
en Belangenvereniging. De wethouder wilde voorafgaand aan de behandeling in de 
commissie nog eens met ons de reactienotitie van de gemeente bespreken. Voor 
alle duidelijkheid, het betreft de notitie van de gemeente met daarin de reactie op 
ons gezamenlijke verkeersplan.  
 
De wethouder heeft nadrukkelijk aangegeven, dat zij de Belangenvereniging goed 
wil betrekken in het proces van de project-mer TU-Noord/Delft ZO, hetgeen wij 
uiteraard op prijs stellen. 
 
Wij hebben aangegeven, dat de groei op de hoofdverkeersader door TU-Noord 
moet worden omgebogen en dat nog eens geïllustreerd aan de cijfers uit de 
reactienotitie: 3% groei per jaar op de Julianalaan tussen 2004 en 2008, zie 
afbeelding. De wethouder heeft bevestigd, dat het LVVP aangeeft dat deze groei 
ongewenst is.  
 

 
 
Ook hebben wij aangeven, dat de maatregelen in ons gezamenlijk verkeersplan in 
samenhang zouden moeten worden bekeken en niet individueel, zoals nu is 
gebeurd. De wethouder gaf aan dat zij dit zo had geïnterpreteerd als vraag door de 
Raad, maar als de Raad het anders wil, dat ook zal gebeuren. Ik kom daar zo nog 
op terug. 
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Daarnaast heeft Anne Koning de inhoudelijke volgordelijkheid van te nemen 
stappen in de project-mer TU-Noord/Delft ZO aan ons uitgelegd. Feitelijk een 
bevestiging en nadere uitwerking van de beschrijving  in de startnotitie project-mer. 

1. Eerst zal het Delftse verkeersmodel worden verbeterd en herijkt zodat het zo 
goed mogelijk de uitgangssituatie weergeeft, ook in TU-Noord. Herijking van 
de verkeersstromen over de Sebastiaansbrug vraagt daarbij extra aandacht. 
Wij hebben daar een vraag over gesteld aan de gemeente en de wethouder 
heeft aangegeven het antwoord aan de Raad te sturen t.a.v. deze cie-
vergadering. 

2. Vervolgens zal de impact op de verkeersvraag en milieu a.g.v. de geplande 
woningbouw en andere nieuwe activiteiten in de project-mer worden bepaald 
met dit nieuwe model.   

3. Tenslotte wordt dan geanalyseerd, hoe eventueel optredende knelpunten 
kunnen worden verminderd.  

De wethouder heeft ons aangegeven, dat op voorspraak van de Raad in deze 
knelpunten analyse in beginsel alle ideeën worden betrokken uit het verkeersplan 
van D66, VVD en Belangenvereniging, alsmede ook ideeën van de gemeente zelf. 
Deze zullen in samenhang met elkaar worden geanalyseerd voor het vinden van 
oplossingen  in de knelpunten analyse. 

Wij kunnen ons vinden in deze aanpak en zijn blij dat de aanvankelijke afwijzing 
van nagenoeg alle ideeën in ons verkeersplan daarmee van tafel lijkt te zijn.  
 
Onze vragen aan de Raad zijn: 

1. om de  wethouder te vragen de knelpunten analyse uit te laten voeren als 
onderdeel van de project-mer met inbegrip van alle door de 
Belangenvereniging voorgestelde maatregelen. 

2. om de wethouder te vragen bij de herijking van het verkeersmodel de 
verkeersbewegingen over de Sebastiaansbrug te laten corresponderen met 
de werkelijkheid. 
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