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Motie "Alternatieve wijkontsluiting Delftzicht" 

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 29 november 2018 ter bespreking van het agenda punt Bestemmingsplan 
Nieuw Delft - Zuidelijke Velden 

Constaterende dat 

- Volgens het voorliggende bestemmingsplan gemotoriseerd verkeer dat de wijk Delftzicht wil verlaten om de 
Nieuwe Gracht in de richting van het noorden op te rijden (of de omgekeerde route volgt om de wijk binnen te 
rijden), het fietspad in het verlengde van de Abtwoudseweg tweemaal moet kruisen binnen circa 100 meter; 

- Hierbij fietsers op het fietspad op de ene kruising voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer terwijl zij op de 
andere kruising ju ist voorrang moeten verle nen; 

- De zichtlijnen voor gebruikers van het fietspad en automobilisten op beide kruispunten door de bestaande 
bebouwing en de geplande nieuwbouw (waaronder hoogbouw) niet optimaal zijn; 

- Er tussen de gebouwen Veld 6 en Veld 7 een opening gepland is met de bestemming "Verkeer'', maar dat in de 
huidige plannen niet de bedoeling is dat dit een (ontsluitings)weg wordt; 

- Het Van Leeuwenhoekpark gepland staat tot tegen Veld 7 aan, met als bestemming "Groen"; 

Overwegende dat 

- Het fietspad onderdeel is van een belangrijke oost-west-verbinding is tussen de westelijke wijken van Delft en 
de wijken TU en Schieoevers; 

- Zowel het fietspad als de Nieuwe Gracht in de toekomst waarschijnlijk (veel) drukker zullen worden; 
- Er op deze twee kruisingen een potentieel gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan voor gebruikers van het 
fietspad, waar inwoners van Delftzicht zieh zorgen over ma ken; 

- Er weliswaar een mogelijkheid is opgenomen voor plaatsing vaneen VRl-installatie op het kruispunt waar 
gemotoriseerd verkeer voorrang heeft, maar dat een VRl-installatie op zichzelf de gevaarlijke situatie niet zal 
oplossen; 

- Het aanleggen vaneen ontsluitingsweg van de Engelsestraat naar de Nieuwe Gracht tussen Veld 6 en Veld 7 
gevolgen heeft voor het meest zuidelijke deel van het Leeuwenhoekpark dat op de tunnel ligt, maar technisch 
niet onmogelijk is; 

- De bestemming van het Van Leeuwenhoekpark 'Groen' en de bestemming van de opening tussen Veld 6 en Veld 
7 'Verkeer' het aanleggen van deze ontsluitingsweg vanaf de Engelsestraat mogelijk maakt zonder wijziging van 
het bestemmingsplan; 

Verzoekt het College 

- Bij de verdere planuitwerking, het definitieve ontwerp en de inrichting van het Leeuwenhoekpark rekening te 
houden met de mogelijke toekomstige aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Engelsestraat en de Nieuwe 
Gracht tussen Veld 6 en Veld 7; 

- De verkeerssituatie op de nu ontworpen ontsluiting te monitoren gedurende deze periode en de gemeenteraad 
te informeren indien er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd. 
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