
Geachte heer,  
 
Door middel van deze burgerbrief wil aan de Gemeente Delft mijn grote bezorgdheid kenbaar maken 
over de toename en de gevolgen (o.a. snelheidsovertreders, hufterig gedrag) van verkeer c.q. 
personenwagen, lichte vrachtwagens en zwaar verkeer (+3.5t) sinds het afsluiten van de Sint 
Sebastiaansbrug. Tevens wil ik pleiten voor handhaving en afdoende maatregelen om dit probleem 
voor bewoners te verkleinen of op te lossen langs de omleidingsroutes door de stad.  
 
Ik werd samen met andere bewoners van Oostelijk Delft op vrijdag 15 maart ontvangen op het 
Gemeentekantoor voor gesprek met de ambtenaren die de materie ‘Sint Sebastiaansbrug’ in 
portefeuille hebben. Door middel van een presentatie werden we o.a. geïnformeerd over de 
gangbare normen die gehanteerd worden om te kunnen spreken over o.a. ‘veel verkeer’ en ‘te veel 
verkeer’.  
Het gehanteerde getal van 4000 voertuigbewegingen per etmaal wordt gebruikt om een uitspraak te 
doen over wat acceptabel en niet acceptabel is.  
Mochten de voertuigbewegingen méér dan genoemd getal bedragen dan kan ingrijpen door 
instanties hiervan het gevolg zijn. Dit leidt tot de omgekeerde redenering dat, wanneer er minder 
bewegingen dan 4000 per etmaal voorkomen, dit niet leidt tot ander inrijpen aan de 
toegangspoorten van Delft (Zuidpoort en Koepoort) Het is immers niet zo dat er nog helemaal niets 
gedaan werd, doch als bewoner wordt dit als ad hoc, onderschat en volstrekt ontoereikend ervaren. 
 
De nauwe straatjes aan grachten en/of kanaal met karakteristieke stadsgezichten en monumenten 
zijn immers niet berekend op 4000 voertuigbewegingen per etmaal.  
Met tal van voorbeelden van recente voorvallen, foto’s en informatie over gevaarlijke situaties voor 
bewoners, fietsers, voetgangers wordt tijdens het overleg gepleit om toegenomen sluip- en 
transitverkeer efficiënter en effectiever uit de binnenstad te weren.  
Het lijkt er echter op dat vastgestelde normering toch boven gezond verstand reikt.  
 
Het is m.i. kwalijk om normen geïsoleerd en rigide te bekijken en toe te passen zonder rekening te 
houden het eigene en specifieke van een stad als Delft.  
Denk hierbij vooral aan de breedte van straten, de breedte van stoepen, het ontbreken van stoepen, 
de aanwezigheid van scholen, winkels, stadsgezichten en monumenten in het Oostelijk gebied van 
Delft.  
Soms rijden auto’s immers slechts op enkele centimeters voorbij.   
 
Daarnaast bleek tijdens het overleg dat nulmeting ontbreekt voor sommige straten (Oosteinde vanaf 
Nieuwe Lange Dijk en vanaf Oostpoort en Oranje Plantage). 
De nulmeting wordt ingeroepen als argument om vraagtekens te plaatsen bij de bewering dat 
autoverkeer erg is toegenomen. Nochtans geldt er een simpele logica die zegt dat inkomend 
transitverkeer in het oostelijk deel van Delft de stad ook weer uit moet. 
Overigens bevestigen eigen en at random tellingen de verkeerstoename wel. 
 
Ik wil bij de Commissie Ruimte en Verkeer pleiten voor het ‘specifieke en eigene’ van een stad als 
Delft te laten primeren boven niet geloofwaardige normen van wat acceptabel en niet acceptabel is. 
Bewoners langs de oneigenlijk gebruikte omleidingsroutes kunnen dit haarfijn uitleggen. 
Daarnaast wil ik ook beroep doen op het gezond verstand dat zegt dat ‘transitverkeer, dat de stad in 
gaat er ook uit moet’! Daardoor is het evident dat genoemde straten ook verkeersoverlast kennen.  
 
Ik wil voor mij als bewoner, door middel van deze brief, het besef van ernstige hinder van dit 
verkeersprobleem zien toenemen en zie op basis van gezond verstand (in plaats van moeilijk te 
accepteren normen) afdoende ingrijpen tegemoet.  
 



 
Met vriendelijke groet, 
 
Bruno Vanmarcke  
Oranje Plantage 24 
2611 TK Delft  
 


