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Delft,6 januari2016
Onderwerp: ParkeeÉerrein Zuidplantsoen
Geacht College,

Ondergetekende, bewoner en eigenaar van één van de appaÉementen aan het
Zuidplantsoen (gebouw Oxford en Cambridge) vraagt uw aandacht voor het volgende.
Reeds geruime tijd is er ambtelijk gesproken over de parkeerplaats aan het Zuidplantsoen.
Deze parkeerplaats is door uw College inmiddels aangewezen tot parkeervooziening van
touringcars.

Als bewoners van de appartementsgebouwen Oxford en Cambridge maken wij ons ernstig
zorgen over de daardoor te venarachten extra verkeersdrukte. Het betreft naar verwachting
5.000 touringcars op jaarbasis. Omgerekend hebben we het dan over 25 bussen per dag en
buiten spitstijd over ca. 8 touringcarbewegingen per uur. Koppel deze verwachting aan de
VRl-installatie die binnenkort zal worden geplaatst op de hoek van het Zuidplantsoen /
Schoemakerstraat en het is helder dat er - met al het afremmen en optrekken - ernstige
hinder in de vorm van geluidsoverlast en fijnstof moet worden verwacht.
Wij zijn van mening - een mening die destijds door voormalig wethouder Junius werd
gedeeld - dat een dergelijk terrein niet in een woonomgeving en studie omgeving behoort te
liggen. Daarom vragen wij u met klem om deze parkeerplaats op het Zuidplantsoen op te
hefíen, en bovendien uitvoering te geven aan het gestelde in het Plan Groen Blauw Delft
Zuidoost van 2010. Dat betreft immers een door uw college vastgesteld beleid waaruit blijkt
dat parkeren op het parkeertenein aan het Zuidplantsoen nooit de bedoeling is geweest. Het
huidige besluit staat o.i. dan ook volkomen haaks op een eerder aangenomen bestemmingsplan waarin het parkeerterrein is aangewezen als waterberging.
Reeds nu is bij hevige regenvalwateroverlast aanwezig en kunnen de aanwezige kolken de
afuoer niet aan. Zeer recent heeft dit opnieuw tot overlast geleid door instroming van regenwater vanaf het wegdek in de ondergronds gelegen garage van ons appartementen gebouw.

Tot slot. Er zijn meerdere goede alternatieve locaties zonder woonfunctie voor lang parkeren
van touringcars in het zuidelijke deel van Delft beschikbaar; t.w.:
1. Terrein van .Lijm en Cultuur"' aan de Rotterdamscheweg. Dit tenein wordt nauwelijks of
niet gebruikt.

2. Het grotendeels lege parkeertenein fussen de Schoemakerstraat, de

Van den Broelaueg
en de Mekelweg (i.c. het voormalige Bouwkunde parkeertenein). Wij realiseren ons dat
dat overleg vergt fussen Gemeente en TU. Redelijkerwijs, vinden de bewoners, mag aan
de TU gevraagd worden om compensatie voor de hinder die het niet mogen gebruiken
van de Christiaan Huygensweg als buurtontsluitingsweg vaor ons opleveft.
3. het braakliggende TNO tenein
4. het braakliggende Pauwmolen tenein
5. de parkeerstrook aan de zuidzijde van de Curacaostraat
6. de Voltaweg

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet en horen graag of de bewoners op korte
termijn de opheffing van de parkeerplaats aan het Zuidplantsoen kunnen verwachten.
groet,
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