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Geachte heer / mevrouw [naam fractiesecretaris], 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen wij de bewoners in onze buurt graag 
laten weten wat [(de/het) naam partij] de afgelopen jaren voor hen heeft betekend en nog kan gaan 
betekenen. “Wij” zijn leden van de Belangenvereniging TU Noord. Onze buurt is het TU Noord-
gebied en omliggende straten. Onze vereniging heeft tot doel “het behartigen van belangen van 
bewoners inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving”. De resultaten van deze 
enquête willen wij bekend maken onder alle bewoners van een deel van de wijk Wippolder. Met uw 
antwoorden willen wij graag meer inzicht krijgen in de vraag in hoeverre [(de/het) naam partij] daar 
aan bij draagt. 
Wilt u meer weten over onze vereniging, kijk dan op www.tu-noord.nl. 
Omdat wij uw antwoorden willen vergelijken met die van andere partijen, leggen wij onze vragen 
aan alle politieke partijen voor die nu in de raad zijn vertegenwoordigd. 
Om een goede vergelijking mogelijk te maken (en om u schrijfwerk te besparen) zijn vooral gesloten 
vragen opgenomen. 
Voor de komende raadsperiode leggen wij u tenslotte een aantal stellingen voor waar u op kunt 
antwoorden als betrof het moties. 
Waar in de vragen sprake is van “de buurt” of “onze buurt” wordt het TU Noord-gebied en direct 
omliggende straten bedoeld. Waar sprake is van [(de/het) naam partij] worden de fractie, fractiele-
den of raads(commissie)leden bedoeld. 
 
1. Heeft [(de/het) naam partij] afgelopen raadsperiode gepleit voor een betere leefomgeving 

specifiek in TU Noord? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 nee 
 ja, door stemgedrag in raad of commissie 
 ja, door indiening of ondersteuning van moties, amendementen of begrotingsvoorstellen 
 ja, via de media 
 ja, anderszins, nl. door          

 
            
  

2. Heeft [(de/het) naam partij] zelf initiatieven genomen specifiek gericht op verbetering van de 
buurt? 

 nee 
 ja, door het zelf opstellen van een of meer moties of amendementen 
 ja, door schriftelijke vragen te stellen aan B&W 
 ja, door een georganiseerd werkbezoek van fractieleden 
 ja, anderszins, nl. door          

 
             

 
3. Heeft [(de/het) naam partij] voor de komende raadsperiode concrete plannen specifiek ter 

verbetering van onze buurt? 
 nee 
 ja, die zijn te vinden in het verkiezingsprogramma 
 ja, die zullen vóór de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt worden 

 toelichting           
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Is [(de/het) naam partij] het eens met de volgende standpunten. 
 
4. “Bij veel ruimtelijke plannen wordt door de gemeente onvoldoende geluisterd naar bewoners. 

Bij sloop-, kap- en bouwplannen van enige omvang behoren alle direct omwonenden persoon-
lijk geïnformeerd te worden en gelegenheid te krijgen daadwerkelijk invloed te hebben, meer 
dan nu het geval is.”  

 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
5. ”Het verdichten van de stad mag per saldo niet leiden tot een verslechtering voor de bewoners. 

Compensatie voor verlies aan groen, parkeerruimte en dergelijke voor aanwezige bewoners 
moet uit de projectontwikkeling betaald worden.” 

 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
6. ”Er is te weinig speelruimte voor kinderen in het TU Noord-plan. De hoeveelheid speelruimte 

per bewoner moet in 2015 zijn toegenomen en op de bestemmingsplankaart aangegeven zijn.” 
 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
7. ”Er verdwijnt te veel groen in en rond TU Noord. Het totale aantal bomen in het plangebied 

mag niet afnemen, ook niet tijdelijk.” 
 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
8. ”De Botanische tuin met direct aangrenzend groengebied moet behouden blijven” 

 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
9. ”Sloop van het monumentale gebouw voor Technische Botanie (Julianalaan 67, het oude deel) 

en de monumentale entree van Gele scheikunde is ongewenst. Er moet onafhankelijk onder-
zoek komen om na te gaan of behoud redelijkerwijs mogelijk is” 

 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
10. ”De leefbaarheid langs de doorgaande verkeersroute door TU Noord is onvoldoende. De 

verkeersstructuur moet zo worden aangepast dat aan de normen voor geluid en luchtkwaliteit 
kan worden voldaan.” 

 nee 
 ja 
 geen mening / blanco 

 
 
Wilt u uw antwoorden voor 1 februari 2006 toesturen aan: 
Belangenvereniging TU Noord 
p/a Leny Boertjes, Julianalaan 129, 2628 BE, Delft 
of per e-mail naar hvink@wanadoo.nl 
 
Alvast bedankt voor uw moeite. 
Met vriendelijke groet, 
 
Leny Boertjes 
secretariaat Belangenvereniging TU Noord 


