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Geacht college, 

 

Deze week is in een deel van de Wippolder huis-aan-huis de gemeentelijke brief bezorgd over de 

invoering van betaald parkeren per 1 februari 2021. Voor veel bewoners die het plaatselijke nieuws niet 

volgen is dit de eerste aankondiging dat zij op korte termijn 100-200 Euro moeten betalen voor één of 

twee bewonersvergunningen. Op meer informatie moeten de bewoners wachten tot 14 januari a.s., 

zo’n twee weken voor de beoogde invoering. Uitleg bijvoorbeeld over hoe hoog de parkeerdruk is en in 

welke delen van de wijk of waar de vergunning geldig is, is niet met deze brief te achterhalen. Gezien 

alle commotie over de parkeertransitie zien wij dit als een gemiste kans om tijdig goede informatie te 

geven. 

      

In de noordelijke Wippolder zijn er vragen over parkeren voor bedrijven, werknemers en TU Delft. De 

regeling gaat ervan uit dat (werknemers van) bedrijven die beschikken over een eigen (parkeer)terrein 

niet in aanmerking komen voor een vergunning. Het gaat dan bijvoorbeeld over enkele tientallen 

bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw Julianalaan 67 (“RoboValley”) en Mijnbouwstraat 120. Deze 

adressen komen echter niet voor op de lijst Parkeren Op Eigen Terrein (https://parkerendelft.com/wp-

content/uploads/2020/08/POET_lijst_4augustus20.pdf) dus lijkt hier de verplichting om op eigen terrein 

te parkeren niet te gelden. 

 

Door niet-werknemers wordt nu vaak geparkeerd op de (openbare) parkeerterreinen, ook bijvoorbeeld 

achter Bouwkunde, soms door de hoge parkeerdruk in de buurt, soms om kosten uit te sparen in 

aangrenzende vergunninggebieden. Verwacht kan worden dat dit verschijnsel per 1 februari toeneemt 

en de parkeerterreinen - waar niet gescand wordt - overvol raken. Bedrijven en werknemers (bij Royal 

HaskoningDHV worden dat er zo’n 800) kunnen met de huidige regeling vergunning voor betaald 

straatparkeren aanvragen. Op deze wijze hebben de bedrijven last van ‘free riders’ en de bewoners juist 

last van werknemers en bezoekers die op straat in plaats van op het eigen terrein parkeren. 

 

Onze vragen: zijn deze situaties bekend en hoe wordt hier rekening mee gehouden? 

Hoe wordt met bedrijven en TU Delft afgestemd over (on)gewenste effecten van invoering per 1 

februari 2021 en wat betekent dit voor monitoring en handhaving? 

 

Wij begrijpen dat het kerstreces aanstaande is. Desondanks verzoeken wij u op korte termijn op deze 

brief te antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

belangenvereniging TU Noord 
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