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Geach te led en van de raad,
ln de commissievergadering van de Commissie Economie, Financiën en
Bestuur van 07-09-2017 heeft de burgemeester u toegezegd om na twee
jaar een afrondend onderzoek te doen naar de veiligheid in het
stationsgebied, gerelateerd aan het Lokaal veiligheidsarrangement {LVA).

LVA
ln de afgelopen twee jaar is in het kader van het reeds langlopende LVA
door alle betrokken partijen (Gemeente, politie, NS, HTM en
busmaatschappijen) gewerkt aan de veiligheid op en rond het
stationsgebied. Zowel de objectieve veiligheid (criminaliteit) als de
subjectieve veiligheid (beleving) wordt door alle partijen gezamenlijk
gemonitord. Hierbij is gebruik gemaakt van de veiligheidsmonitor,
politiecijfers, incidentrapportages en reizigersonderzoeken van de
vervoerders en gegevens van Toezicht en Handhaving. Hieruit kwam de
afgelopen twee jaar alleen fietsdiefstal als aandachtspunt naar varen.

lnzet en resultaten
Naast periodieke gezamenlijke activiteiten op het gebied van toezicht en
handhaving is binnen het LVA extra ingezet op de aanpak van fietsdiefstal.
Dit heeft geresulteerd in een sterke afname van het aantal fietsdiefstallen
het afgelopen jaar (-31 % ).
Ook op de (veiligheids)beleving in de omgeving van het station is ingezet.
De Westvest en het bolwerk zijn definitief ingericht en langs de kades zijn
een aanlegsteiger en extra hekwerken geplaatst. Het oude stationsgebouw
is weer in gebruik genomen en het park Spoorloos is geopend voor publiek.
lhkv de ontwikkeling van Nieuw Delft zijn diverse activiteiten georganiseerd
zoals een festival, kunstprojecten en bloementuinen die de beleving en de
betrokkenheid bij het gebied hebben vergroot.

Voortzetting
Uit peilingen van de NS blijkt dat het centraal station in Delft goed scoort op
klanttevredenheid en veiligheidsbeleving. De betrokken partijen zijn positief
over de samenwerking en de gezamenlijk behaalde resultaten. Het LVA
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wordt dan ook voortgezet om de behaalde resultaten de komende periode
te consolideren en de veiligheid te monitoren.
Gezien de positieve resultaten van het L VA is er op dit moment geen
noodzaak om verder uitgebreid onderzoek naar de veiligheid in het
stationsgebied te doen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd en stellen voor de toezegging als afgedaan te
beschouwen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

J.M. van Bijsterveldt-Vlie
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