
Aan de Gemeenteraad van Delft 

Delft, 16 juli 2017 

Betreft: Verkamering en kopie brief overlast studentenhuis Julianalaan 

Geachte raadsleden, 

Veel bewoners in de omgeving van de Julianalaan/ Zeeheldenbuurt ondervinden overlast die wordt 
veroorzaakt door een toenemend aantal studentenhuizen. Bewoners maken zich zorgen over het 
tempo waarin dit plaatsvindt en de overlast in de wijk. Met deze brief vragen wij extra aandacht 
voor maatregelen om verkamering een halt toe te roepen en de reeds bestaande overlast te 
verminderen. 

Als voorbeeld van de overlast waarmee de buurt wordt geconfronteerd, vindt u in de bijlage een 
kopie van de brief die wij op 27 juni 2017 met een aantal buurtbewoners hebben geschreven aan de 
verhuurder van het studentenhuis aan Julianalaan 

Wij zijn ons er van bewust dat de gemeente reeds voornemens is om maatregelen te nemen, maar 
wij vragen u dit snel te doen. Wij denken vooral aan de volgende maatregelen: 

• omzettingsvergunning verplicht stellen; 
• geluidswerende maatregelen verplicht stellen; 
• leefregels voor goed nabuurschap; 
• meer verantwoordelijkheid bij verhuurder; 
• handhaving. 

Voor de inhoud van deze maatregelen verwijzen wij u graag naar de brief van de belangenvereniging 
TU-Noord aan het college van 19 april 2017. 

Met vriendelijke groeten, 

namens de buurtbewoners die de brief in de bijlage hebben ondertekend, 
, 

Julianalaan 



p/a Julianalaan 
DELFT 

Delft, 24 juni 2017 

Onderwerp: °veriest studentenhuis Julianalaan 

Geachte 

Wij, buurtbewoners, schrijven u deze brief omdat wij structureel overlast ervaren van de 
huurders van uw pand aan de Julianalaan 	te Delft. 

Wij willen dat de overlast die door uw huurders wordt veroorzaakt per direct stopt. Ons 
woongenot is aanzienlijk afgenomen sinds we de overlast ervaren. Verder veroorzaakt het 
lawaai bij een aantal bewoners stressklachten. Omwonenden klagen dat ze vaak niet kunnen 
slapen of wakker worden in de nacht, omdat het er luidruchtig aan toegaat in het 
studentenhuis. 

Tot op heden hebben verschillende buurtbewoners individueacontact gezocht met u en/of 
uw huurders van de van Julianalaan :om de overlast te bespreken en te reduceren. Helaas 
heeft dit niet het gewenste effect gehad. Integendeel, de overlast is de afgelopen maanden 
toegenomen. Wij ervaren verder toenemende onverschilligheid hierover bij de huurders van 
uw pand. Deze houding van uw huurders leidt tot ergernis en boosheid bij omwonenden. 

De overlast varieert per buurtbewoner, maar kan als volgt worden samengevat: 
Lawaai in de tuin (met verheven stem praten, schreeuwen en andere harde geluiden 
overdag, 's avonds laat en tot diep in de nacht). 
Muziek in de tuin overdag, 's avond laat en in de nacht. 
Lawaai bij het thuiskomen 's avonds laat en tot diep in de nacht. 
Grote vuren in de tuin nabij bomen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan en 
rookoverlast optreedt. 
Verloedering van de voor- en achtertuin (het zwembad van bierkratten, afval dat niet 
wordt opgeruimd en afgevoerd, onderbroeken in de boom). 
Te veel fietsen op het trottoir. 
Onrechtmatig gebruik van de dakkapel als dakterras (er ontstaan gevaarlijke situaties en 
het is geen goed voorbeeld voor de kinderen in de buurt). 

Hierbij bemerken wij dat wanneer er veel wordt gedronken zowel de overlast als de 
onverschilligheid ten opzichte van buren toeneemt. 

Door middel van deze brief willen we met u de afspraak maken dat alle huurders en 
bezoekers van uw pand aan de Julianalaan , zich houden aan normen en waarden van goed 
buurmanschap en zich gedragen passend in deze buurt. Verder willen we dat u en de 
huurders de klachten serieus nemen. 



Wij verwachten dat de huurders zich minimaal houden aan het volgende: 
De bewoners van het pand aan de Julianalaan stellen zich op als goede buren en 
zullen overlast uit zichzelf voorkomen, zonder daarop aangesproken te hoeven worden. 
In het geval den van de omwonenden toch aangeeft overlast te ervaren wordt dit serieus 
genomen en wordt hier rekening mee gehouden. 
Er wordt rekening mee gehouden dat omwonenden overdag rustig in hun tuinen willen 
zitten. Julianalaan 	is geen studentensocietelt, café, voetbalveld, etc. 
's Avonds en 's nachts is het rustig in de tuin en op straat. De deuren en ramen zijn dicht 
van ruimtes.  waar lawaai wordt gemaakt (lawaai is ook 7 bewoners die met elkaar praten 
en lachen). Omwonenden moeten met hun ramen open kunnen slapen. 
Na 22:00 uur staat de muziek in het pand op een niveau zodat buren deze niet kunnen 
horen. 
Geen overlast van muziek in de tuin, zowel overdag als 's avonds en 's nachts . Staat de 
muziek in de woonkamer aan, dan betekent dit deuren en ramen dicht. 
Geen open vuur in de tuin. 
Voorkomen van verloedering van de voor- en achtertuin. 
De huurders gebruiken de dakkapel niet als dakterras en betreden het dak niet zonder 
valide reden, om schade aan aangrenzende panden te voorkomen. 
Maximaal 2 maal per jaar een feest. Feesten worden tijdig aangekondigd en eindigen op 
het vooraf met de omwonenden afgesproken tijdstip en daarna is het stil. 
Voor overige feesten wordt een andere locatie gekozen. 

Wij vertrouwen erop dat u deze brief serieus neemt en de nodige maatregelen treft om 
overlast aan te pakken. Bijvoorbeeld het instellen en waarborgen van een huisreglement. 
Graag horen wij binnen een week hoe u de overlast gaat aanpakken. Natuurlijk willen wij 
ook met u en de huurders in overleg. 

Een kopie van deze brief wordt verstuurd naar wijkagent , 	 gemeenteraad van 
Delft, Belangenvereniging TU-Noord en de bewoners van Julianalaan 

Met vriendelijke groet, 

Buren en omwonenden Julianalaan 
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