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Inspreeknotitie 2e termijn commissie SVR inzake “update van het Lokaal Verkeer- en 

Vervoersplan en het Fietsactieplan” - 22 juni 2011 

 
 
U wordt vanavond gevraagd uw mening te geven over de voorgestelde update van het 
Lokaal Verkeers- en Vervoersplan en het Fietsactieplan.  
 
Als bewonersbelangenorganisatie hebben wij nogmaals het LVVP grondig doorgenomen, 
alsmede flankerende stukken over verkeer en vervoer en de link gelegd naar de nieuwe 
woningbouwplannen en het MER voor Delft Zuidoost. 
 
Wij komen tot de conclusie dat: 
 
1. het volledig doorvoeren van alle voor de wijk Wippolder relevante maatregelen een 

harde voorwaarde is voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling in onze wijk. Het 
uitstel van de maatregelen voor de Julianalaan-West en het schrappen van de 
maatregelen in het LVVP zijn voor ons niet acceptabel. 
 
de gemeente niet voldoet aan haar wettelijke plicht van integrale planning van 
de uitvoering van alle maatregelen uit het LVVP voor zover relevant voor de 
ontsluiting, bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de Wippolder.  Wij 
zullen dit in verdere procedures met betrekking tot planvorming 
onderschrijven.  
 

2. in het licht van het MER er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen die 
leiden tot een betere luchtkwaliteit in het gebied. Dit zullen majeure maatregelen 
moeten zijn die er daadwerkelijk voor zorgen dat verkeer voor TU buiten de stad om 
wordt geleid en doorgaand verkeer niet door TU-Noord hoeft te rijden. 

 
voor de geprognosticeerde woningbouw in het gebied voldoen de maatregelen 
van het LVVP niet, dit wordt terecht gesteld in het MER. Nieuwe maatregelen 
moeten worden ontwikkeld, en in samenhang in de tijd ingepland in het LVVP . 

 
3. door verschillende partijen er diverse ideeën zijn geopperd om de verkeersstructuur 

logischer te maken en daarmee de leefkwaliteit in het gebied minder in het geding 
brengen, maar dat deze zijn weggerekend of anderszins zijn afgeserveerd. Bij de 
pakken neerzitten is volgens ons geen optie. We zullen naar de tekentafel 
terugmoeten en daarbij alle expertise inschakelen om tot betere oplossingen te 
komen. Verkeer mag nooit een afgeleide zijn! 

 
voor nieuwe betere ontsluitingsideeën moet meer tijd worden genomen. Terug 
naar de tekentafel met deelname van bewoners(organisaties), en ditmaal als 
echte belanghebbende. 

 
4. tot die tijd er ruimte moet worden gereserveerd in bestemmingsplannen in 

voorbereiding voor verkeersoplossingen. Denk daarbij aan alternatieve ontsluitingen. 
 
tot nieuwe oplossingen bekend zijn geen risico’s moet worden genomen: in alle 
bestemmingsplannen ruimte reserveren voor verkeer en infrastructuur. Dit 
belangrijke punt zullen wij meenemen in verdere inspraak- en andere 
procedures.
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Verkeer en infrastructuur vormen lastige materie. De Belangenvereniging TU Noord 
onderkent dit volledig. Waar wij echter bezwaar tegen maken is dat verkeer te veel als 
sluitpost wordt gezien in de ruimtelijke planvorming. In Nederland is dit reeds een beruchte 
traditie (wij bouwen woonwijken en kijken dan later nog eens hoe een en ander die wijk in en 
uit moet gaan komen). Ons deel van de Wippolder is al jaren een gebied dat bijzonder slecht 
scoort op verkeerslawaai, luchtkwaliteit en steeds slechter op verkeersveiligheid. De kritiek 
van de Cie voor de m.e.r. op het MER geeft duidelijk aan dat de gemeente op de verkeerde 
weg zit. Nu heeft u de mogelijkheid om dit te verbeteren door alsnog betere ruimtelijke, 
infrastructurele en milieutechnische maatregelen te eisen. 
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