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Geachte heer Harpe,

In de vergadering van de Raad van Kerken Delft is onlangs het onderwerp “parkeren op zondag in de 
binnenstad” ter sprake gekomen. Het blijkt namelijk dat gebruikers van de binnenstadskerken veel last 
hebben van het feit dat parkeervergunningen om 12.00 uur ’s middags ingaan. 
In de bijlage zijn citaten vermeld, afkomstig uit een kleine enquette onder lidkerken in de binnenstad. Het 
gevoel dat de sociale cohesie wordt aangetast spreekt hier nadrukkelijk uit.

Op het moment van verzenden van deze brief bleek echter uit een verslag in de Delft op Zondag (22 feb.) 
dat het parkeerbeleid in de afgelopen week door de gemeenteraad opnieuw is vastgesteld, en voor de 
zondagen in de binnenstad kennelijk ongewijzigd is gebleven. Een teleurstellende konstatering.

De Raad stelt het dan ook zeer op prijs als u zich alsnog buigt over deze kwestie. Een oplossing zou zijn 
om de tijd voor de vergunningen en het betaald parkeren weer in te laten ingaan om 14.00 uur, zoals 
eerder het geval was.

Binnenkort zal een ontmoeting plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van het college van B&W en van 
de Raad van Kerken Delft. Om die reden stellen wij voor om uw reactie op te schorten tot onze 
ontmoeting.

Met hartelijke groet,

Jasper van der Kooij
secretaris Raad van Kerken Delft

website: www.raadvankerkendelft.nl
contact: info@kerkendelft.nl

tel. 015-2611757
Strawinskylaan 33
2625 ND Delft

Cc Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft en lokale fracties van de gemeenteraad

RvK dd. Februari 2015, 2015.003-03  1

mailto:info@kerkendelft.nl


Bijlage

Ontvangen citaten nav een beperkte enquette onder lidkerken in de binnenstad, nav het parkeerbeleid in 
de binnenstad van Delft. Sinds enige tijd namelijk gaat de vergunningstijd al om 12 uur in, eerder was dit 
vanaf 14 uur. Nadeel is nu dat bezoekers met een auto direct na de dienst wegmoeten en niet kunnen 
nablijven.

…......Onze wijkgemeente heeft al verscheidene keren met deze parkeernarigheid te maken gehad. Na een 
doopdienst in de Oude Kerk bijvoorbeeld, kwamen mensen net na twaalven bij hun auto en vonden een 
bekeuring. Daar wordt je niet blij van. Ook voor bezoekers van de Nieuwe Kerk is het opschieten om niet 
‘in de prijzen’ te vallen. Zij parkeren op plaatsen als Gasthuisterrein. Samenvattend: in de grote 
binnenstadkerken kunnen mensen geen koffie meer drinken na de dienst of even wat gesprekjes voeren, 
want dan hebben ze een bekeuring te pakken. Het zou een goede zaak zijn als dat veranderd werd.........

…......Bij onze diensten in de Oude Kerk 10:00 uur hebben we hier veel last van. Bij bijzonder diensten en 
felicitaties haken mensen af omdat de parkeermeter gaat lopen.Dit geeft veel onrust.
Wanneer een normale dienst iets uitloopt, zijn er nu al oude mensen die langzaam lopen niet op tijd bij hun
auto, omdat door de werkzaamheden van de spoortunnel hun auto ook ver weg staat.
Preekbesprekingen kunnen we eigenlijk niet meer houden in de OK, want deze eindigen om ongeveer 
13:00 uur...........

…......Mbt de Nieuwe Kerk hebben wij alleen dienst om 17:00 uur en dit valt altijd in de 
vergunningstijd.Het is wel zo dat mensen steeds verder hun auto moeten parkeren wanneer zij gratis 
willen parkeren. Praktisch is het niet en in de winter wanneer het slecht weer is missen we toch veel 
mensen die er zomers wel zijn. Het stuk lopen is dan te ver..........

…......Er rijden maar 2 auto's naar de Nieuwe Kerk dienst. Een van de auto’s heeft, toen het net ingegaan 
was, een keer een bekeuring gehad. Het is dus opletten....na de dienst gelijk naar de auto. Niet blijven 
hangen/koffiedrinken.

…..Autorijders vinden die naar de Nieuwe Kerk willen rijden, is erg moeilijk. Dus passagiers zeggen 
vaak...laat ik maar alleen naar de diensten in de Bethlehemkerk gaan......

De Maria van Jessekerk ondervindt vergeklijkbare beperkingen.
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