Belangenvereniging Binnenstad Noord
Rietveld 15
2611 LG Delft
tel.: 015‐2146848
e‐mail: bestuur@binnenstadnoord.nl
webadres: www.binnenstadnoord.nl

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft
I.a.a.: Stichting Centrum Management Delft

Delft, 2 december 2019
Kenmerk: BBN2019‐31
Onderwerp: Tekst openingsscherm parkeerautomaten straatparkeren aanpassen

Geacht college,
Voor het parkeren op een vergunninghouderplaats kan een dagvergunning worden aangeschaft. In
de Parkeerverordening Delft 2019 artikel 1 lid g is de dagvergunning als volgt gedefinieerd: “een
schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op een belanghebbendenplaats en/of
parkeerapparatuurplaats gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur”.
Het bieden van deze mogelijk is een noodzakelijk gevolg van het onder het belastingregime brengen
van de parkeerregulering in Delft.
De dagvergunning kan worden aangeschaft via mobiel parkeren of een parkeerautomaat. Het
openingsscherm op de parkeerautomaten voor straatparkeren is als hieronder getoond.

(per 1 december is het dagtarief verhoogd naar € 30,00. De tekst op het scherm was zondagmiddag 1
december nog niet gewijzigd)
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Als bewoners zien we keer op keer dat bezoekers van de binnenstad van Delft niet in de gaten
hebben dat zij bij een parkeerautomaat voor straatparkeren alleen een dagvergunning kunnen
aanschaffen en dat zij teleurgesteld of boos zijn als blijkt dat zij een dagvergunning à € 29,50 hebben
aangeschaft. Daarnaast wordt het hen ook niet duidelijk dat het de voorkeur verdient te parkeren in
de parkeergarages rondom de binnenstad met als bijkomend voordeel dat in de parkeergarages
alleen per (gedeelte van een) uur hoeft te worden betaald.
De onduidelijkheid van de tekst op de parkeerautomaten is slecht voor het imago van Delft als
gastvrije stad en zorgt door het niet wijzen op het alternatief van parkeren in de parkeergarages rond
de binnenstad voor het in stand houden van het ongewenste parkeren met bijbehorende
verkeersbewegingen in de binnenstad. Wij stellen daarom voor op het startscherm de tekst onder
Tarieven:
€ 29,50 dagvergunning
te vervangen door
Let op! Hier alleen
dagvergunning à € 30,00
In de parkeergarages
rond de binnenstad kunt
u parkeren en betalen
per (deel van een) uur
Of een tekst van vergelijkbare strekking.
Verzoek
Wij verzoeken u de tekst op het openingsscherm van de betaalautomaten voor straatparkeren op
bijvoorbeeld bovenstaande wijze aan te passen, zodat het is voor bezoekers duidelijk is wat
straatparkeren kost en dat parkeergarages een logische keus zijn.
Met vriendelijke groeten,
Belangenvereniging Binnenstad Noord

J.T. Gravesteijn
Voorzitter

H. van Bodegom
Secretaris
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