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VERZONDEN 	q JULI 2015 

Datum 	 Onderwerp 
07-07-2015 	Verzoek afschrift brief de heer H.P. Fruyt van Hertog inzake 
Ons kenmerk 	 tractoren Hugo de Grootstraat 
1927339 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
	 Geachte leden van de gemeenteraad, 

1 

U heeft ons verzocht am een afschrift van ons antwoord op de burgerbrief: 
1916127 van de heer Fruyt van Hertog inzake tractoren Hugo de 
Grootstraat (d.d. 8 juni 2015). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethou 	elft, 
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VERZONDEN - 9 MU 2015 

Datum 
07-07-2015 
Ons kenmerk 
1927322 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Onderwerp 
Tractoren Hugo de Grootstraat 

Geachte heer Fruyt van Hertog, 

U heeft op 8 juni 2015 een email gezonden over scheurende tractoren door 
de Hugo de Grootstraat. In uw schrijven verzoekt u dergelijke tractoren 
binnen de gemeente Delft te verbieden. Naar aanleiding van uw klacht is 
contact opgenomen met de aannemer van het spoorzoneproject Combinatie 
CrommeLijn VOF (CCL). Onderstaand vindt u de reactie van CCL en de 
maatregelen die getroffen worden door de aannemer om verdere overlast te 
voorkomen. 

Reden gebruik Hugo de Grootstraat 
De door u gefotografeerde waterwagen wordt ingezet om stof te bestrijden. 
Deze tractor rijdt de hele dag over het project om (bouw)wegen nat te 
sproeien tegen stofoverlast. CCL heeft kortdurend gebruik gemaakt van de 
voor hun ongebruikelijke route via de openbare weg in de Hugo de 
Grootstraat. De reden hiervoor is de afsluiting van de oorspronkelijke route 
naar de Westlandseweg. Door werkzaamheden van derden kon CCL het 
bouwterrein niet meer verlaten zonder gebruik te maken van de route via de 
Havenstraat en/of de Hugo de Grootstraat. lnmiddels is er een alternatieve 
route gecreeerd, waardoor de route via de Hugo de Grootstraat niet meer 
gebruikt wordt. 

lnstructies aan chauffeurs 
CCL instrueert de chauffeurs iedere dag om veilig en niet harder te rijden 
dan de toegestane snelheid. In de Havenstraat en het smalle deel van de 
Hugo de Grootstraat is zelfs opgedragen stapvoets te rijden. Dat geldt ook 
voor de waterwagen, die door u is gesignaleerd. Snelheid en verantwoord 
rijgedrag worden door CCL steekproefsgewijs gecontroleerd. Chauffeurs die 
zich onverantwoord gedragen, worden van het werk gestuurd. 



Hoogachtend, 
het college van burgemeester en w houders van 

Datum 
07-07-2015 

Inzet andere tractoren 
CCL onderzoekt of het mogelijk is kleinere tractoren in te gaan zetten. 
lnmiddels is al een tweede kleinere tractor ingezet voor de 
stofhinderbestrijding. 

Verbod tractoren 
De uitvoering en mogelijke overlast van het project Spoorzone wordt door 
de gemeente en de aannemer nauwlettend in de gaten gehouden. Gezien 
de maatregelen die CCL al getroffen heeft en de effecten daarvan, is er 
vooralsnog geen noodzaak een algeheel tractorverbod in te stellen. 

Klachten 
Mochten er onverhoopt toch situaties voordoen met betrekking tot overlast 
als gevolg van de tractoren, dan kunt u contact opnemen met Spoorzone 
Delft via het telefoonnummer 015-2602611. Op deze wijze kan snel worden 
gehandeld. Uiteraard kunt u eventuele klachten ook via internet melden via 
het contactformulier op de spoorzonewebsite: 
http://www.spoorzonedelft.nl/in  contact/contactformulied. 
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Andriessen Is. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

