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Afschrift burgerbrief over overlast brommers bij pizzeria 

Geachte leden van de Raad, 

U heeft ons verzocht om een afschrift van ons antwoord op de burgerbrief 
over overlast van brommers bij pizzeria: 2830009 — Phoenixstraat overlast 
Domino's pizza (DDL week 30 - 2016). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Datum 
03-10-2016 
Ons kenmerk 
2870604 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
1 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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Onderwerp 
Overlast brommers bij pizzeria 

Geachte heer Fruyt van Hertog, 

In uw schrijven gericht aan de wethouder Harpe geeft u aan overlast to 
ervaren van het haaks parkeren van brommers en stinkende vuilcontainers 
aan de Phoenixstraat. De brommers en containers behoren toe aan 
Domino's. U geeft tevens aan dat de naburige exploitant Bradys hierover 
ook heeft geklaagd bij de gemeente en u vraagt zich af wanneer de 
gemeente handhavend gaat optreden. 

Naar aanleiding van uw klacht hebben wij de door u geschetste situatie 
onderzocht en hebben de overlast ook geconstateerd. Inmiddels hebben wij 
de exploitant van Domino's gesproken en hebben handhavend opgetreden. 
Wij blijven de komende periode toezicht houden op de situatie en indien 
nodig treden wij opnieuw handhavend op. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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