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Krant niet
ontvangen?
DELFT - Sinds 1 januari is
een nieuwe bezorginstantie
bezig met het verspreiden
van de Delftse Post. Natuurlijk gaat dat nog niet meteen
overal goed, maar er wordt
keihard aan gewerkt! Heeft u
de krant niet ontvangen?
Mail dan naar: verspreidklachten@whm.wegener.nl,
of bel met telefoon 09004245726. Het nummer
2154231 is in principe alleen
voor vragen of opmerkingen
rond de redactionele inhoud
van de Delftse Post.

Parkeeroorlog dreigt
DELFT - Via een burgerinitiatief
vergezeld van ruim 350 handtekeningen vroegen vijf bewonersorganisaties rond de binnenstad van Delft hun alternatief op de agenda zetten op het
collegevoorstel met betrekking
tot parkeren: de bewonersorganisaties willen geen uniforme
blokuren en geen uitbreiding
van mixparkeren. Vergeefse
moeite: de fractievoorzitters
verklaren het burgerinitiatief
voor niet ontvankelijk.

Raad wijst burgerinitiatief over parkeerplan af
De bewonersorganisaties zijn
boos. "We zijn niet te spreken
over het voorstel van het College om grote aantallen parkeerplekken voor vergunninghouders ook beschikbaar te stellen
voor bezoekers", vertelt woordvoerder Guido van der Wedden.
Volgens de Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier
(BVOW) voelen de bewoners

zich nu bedrogen. "Eerst werd
ons een vergunning opgedrongen om de vlucht uit de autovrije binnenstad te beperken en
te voorkomen dat bezoekers
van de binnenstad in onze wijken gingen parkeren, en nu
moeten wij onze vergunningplaatsen gaan delen met bezoekers. Terwijl er duidelijke afspraken zijn gemaakt dat het
aantal
vergunningplaatsen niet

zou worden verminderd!" Dat
het burgerinitiatief door de gemeenteraad terzijde geschoven
wordt vindt Van der Wedden
schandalig. “Ons voorstel voldoet aan alle eisen. Vijf bewonersorganisaties hebben de
moeite genomen om handtekeningen te verzamelen om dit
onderwerp op de agenda te zetten. Onbegrijpelijk dat de politiek ons voorstel niet wil bespreken!“

Workshops bij
Clownsschool
DELFT - Clownsschool Buus organiseert zaterdag 7 februari
een startersworkshop, voor
clowns zonder ervaring. Onder
leiding van Reint Laan, een zeer
ervaren docent, leert men in
een 5 uur durende workshop de
basis van het clowning. Prijs
€50,- zonder en €35,- met
Delftpas en Rotterdampas. Locatie: Voorstraat 64. Aanvang 10
uur. Voor meer ervaren clowns
is er komend weekend, zaterdag
7 en zondag 8 februari de eerste
vweekendworkshop. In de intensieve tweedaagse workshop
wordt onder leiding van Martin
Forget gewerkt aan Pantomime
& Clown. Er wordt voortgeborduurd op vaardigheden die je al
hebt. Prijs €175,- zonder en
€115,- met Delftpas en Rotterdampas. Locatie: Zaal 49. Singelstraat 49. Aanvang 10 uur.
Aanmelden via www.nyama.nl
of 214408.

Vermiste vrouw
dood in hotel
DELFT – De sinds maandag
2 februari vermiste 28-jarige
Nesiatra Martina (roepnaam
Nesi) uit Delft is gevonden.
Vrij snel na het verspreiden
van het persbericht kreeg de
politie in Delft een telefoontje van een hoteleigenaar uit
de Delfste binnenstad. Hij
verklaarde dat in zijn hotel
een vrouw verbleef die aan
het verstrekte signalement
voldeed. Toen politiemedewerkers met het hotelpersoneel op haar kamer gingen
kijken, troffen zij daar de inmiddels overleden vrouw
aan. De politie gaat er vooralsnog van uit dat de als depressief bekend staande
vrouw zelfmoord heeft gepleegd, zoals zij op een briefje aankondigde dat in haar
kamer in 'De Gravin' aangetroffen was door personeel
aldaar.

Tweede editie
Delftse Nieuwe
is begonnen

Spektakel
van beneden
de evenaar
DELFT - ‘African Kings’, zo heette de wervelende show waarop Theater de Veste dinsdag de businessclub trakteerde. Na een lezing door TU-rector magnificus Fokkema over cultuur en techniek, zette de Zuid-Afrikaanse performer
Dizu Plaatjies met zijn ensemble een geweldig spektakel neer. Een 'meet & greet' met de beroemde performer na
afloop completeerde de avond. Foto: Wouter van West
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SP wil dat wijk Harnaschpolder minder
villa's en meer goedkope huizen krijgt
DELFT - Wat de SP betreft
moeten er goedkope huizen
gebouwd worden in de
nieuwe Delftse wijk Harnaschpolder. Eigenlijk is het
de bedoeling dat daar woningen in de duurdere segmenten komen, om de
doorstroming te bevorderen. Maar door de malaise
in de huidige woningmarkt
zijn de projectontwikkelaars huiverig om dure huizen te bouwen die misschien lang leeg blijven
staan.

Volgens de Delftse SP-fractie
heeft het inderdaad geen zin
om woningen te bouwen die
niemand kan betalen, maar met
niets doen blijft er een tekort
aan woningen. Om dat tekort
op te lossen moeten de betaalbare woningen gebouwd worden waar wél behoefte aan is.
Fractievoorzitter Martijn Sipkema: "Dat betekent dat er veel
meer betaalbare woningen
moeten worden gebouwd. De
gemeente kiest er helaas voor
om bijna uitsluitend dure woningen te bouwen." Nu blijkt de
verkoop van die woningen te-

gen te vallen. Een aantal projectontwikkelaars heeft wethouder Vuijk inmiddels gevraagd of ze goedkopere woningen mogen bouwen, die makkelijker verkocht raken.
Wethouder Vuijk wijst erop dat
het voor Delft heel belangrijk is
dat mensen uit hogere inkomensklassen een woning in
Delft kunnen vinden. Momenteel heeft Delft al het op één na
grootste percentage sociale woningbouw van Nederland, na
Amsterdam. Bovendien is de
Harnaschpolder de enige plek,
waar Delft nog kan uitbreiden.

DELFT - De eerste editie
van Delftse Nieuwe werd in
2008 gewonnen door Elize
Zwerver met haar Levende
Etalage Dag. Haar evenement zal op 4 april plaatsvinden. Delftenaren met
een goed idee kunnen hun
plannen tot 30 maart indienen. Het wedstrijdreglement en het inschrijfformulier zijn te vinden de
www.delftsenieuwe.nl.

Op de koffie in
het Boomhuis
DELFT - Met ingang van
dinsdag 10 februari is er een
koffieochtend in Het Boomhuis voor de bewoners van
de Bomenwijk. De koffieochtend gaat wekelijks
plaats vinden op dinsdagochtend van 9.30 uur tot
12.00 uur. De koffieochtend
is vrij toegankelijk en wordt
georganiseerd door Breed
Welzijn Delft in samenwerking met woningbouwvereniging Vestia.

Lezing door curator
in het Meisjeshuis
DELFT Op woensdag 11 februari houdt Mr. Emile ten
Berge een lezing in Het
Meisjeshuis, Oude Delft 112
over zijn werk als curator in
faillissementen. De bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Delftse Juristen
Kring, en is ook toegankelijk
voor niet-juristen en niet-leden. De lezing begint om
20.30 uur en is gratis bij te
wonen.
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