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Beste Buurtbewoners,
In deze nieuwsbrief wil ik uw aandacht vragen voor de algemene ledenvergadering op 12 april (waarin de
uitslag van de enquete zal worden gepresenteerd) en het politieke forum op woensdag 20 april waarbij de
Delftse politieke partijen met elkaar en met u in discussie zullen gaan over het parkeerbeleid bij ons in de
wijk. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief. Wij hopen u bij beide gelegenheden te spreken!
Coby de Koning
Voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 12 april a.s. om 20 uur in de grote benedenzaal
van buurthuis “De Wending” op de Raamstraat.
Mee
r info
:
z
.
o
.z.
POLITIEK FORUM PARKEREN
Woensdag 20 april a.s. om 20 uur in de Ontmoetingskerk,
op de Cornelis de Wittstraat 9, met o.a. PvdA, CDA,
Stadsbelangen. Ingeleid met cabaret!
UITSLAG ENQUETE PARKEREN
Wilt u weten hoeveel % van uw buren tevreden is over de huidige bloktijden?
Hoeveel is men bereid te betalen voor de bewonersvergunning; en wat vinden uw buren dat er moet gebeuren mocht de parkeervergunning toch duurder worden?
Hoeveel tijd is een buurtbewoner gemiddeld kwijt op zoek naar een parkeerplek? Wat is de afstand die men
gemiddeld van de voordeur staat? Wat zijn de grootste ergernissen?
Wilt u de antwoorden op deze en andere vragen weten, bent u nieuwsgierig naar de mening van uw buurtbewoners? Kom dan op 12 april naar de Algemene ledenvergadering, daar wordt dan de uitslag van de
enquete gepresenteerd.

7 AUGUSTUS: BUITENWATERSLOOTFEEST
Wegens succes van vorig jaar, ook dit jaar een Buitenwaterslootfeest. Wat kunt u zoal verwachten?
Een rommelmarkt, afgesloten Buitenwatersloot en Warmoezierstraat, live muziek, straatspelen voor kinderen, barbecue, springkussen, Italiaanse hapje, etc.
Wilt u helpen, heeft u nog leuke ideeën, meldt u aan bij:
Harry van Adrichem, Buitenwatersloot 131; Bruno Verhulst Warmoezierstraat 21; Anne en Peter Veller
Kwekerijstraat 18.

20 april: POLITIEK FORUM PARKEREN OLOFSBUURT-WESTERKWARTIER
Woensdag 20 april zal in de Ontmoetingskerk, op de Cornelis de Wittstraat 9 het politieke forum over
parkeren in onze wijken plaatsvinden; het zal om 20 uur beginnen en wordt ingeleid met cabaret!
De forumdiscussie zal gaan over de standpunten van de Delftse politieke partijen met betrekking tot
parkeren van nu en voor de komende 4 jaar. De discussie focust op de situatie in de Olofsbuurt
en het Westerkwartier (vergunning schil C) en zal onder meer gaan over:
- het wel of niet hebben van een bewonersvergunningsysteem
- het soort systeem
- de prijs van de bewonersvergunning
- aantal parkeerplaatsen in de wijk
Ook u als bewoner krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de fractievoorzitters van de partijen.
Tot nu toe hebben toegezegd mee te doen: PvdA, CDA en Stadsbelangen; VVD en Leefbaar Delft
hebben per e-mail aan de discussie meegedaan maar nog niet officieel laten weten of zij mee doen.
Wethouder Grashoff, die parkeren in zijn portefeuille heeft, heeft te kennen gegeven ook graag uitgenodigd te worden.
Presentatie van het forum zal in handen zijn van Joost Verhoef, eigenaar van de Knus uitspanning in de
Delfse Hout; voormalig eigenaar van Kobus Kuch op de beestenmarkt en gewezen voorzitter van de
Delftse Horeca; raadsheer-organisateur bij de organisatie van Sinterklaas en zijn Pieterbazen en organisator van diverse andere evenementen in Delft.
Wij hopen dat u als buurtbewoner zult meedoen aan het forum om zo uw mening te laten horen; tot de
20ste!
12 april: ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 12 april a.s. Aanvang 20.00 uur in de grote benedenzaal van buurthuis “De Wending”.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen
Notulen jaarvergadering mei 2004
Financieel verslag
Goedkeuring kascommissie financieel verslag
Nieuwe Bestuursleden:
de zittende leden – Niek Schmidt
- algemeen bestuurslid
Harry van Adrichem
- penningmeester
Guido van der Wedden - secretaris
Corinne Schot
- bestuurslid met juridisch en adviserende taak
Coby de Koning
- voorzitter
zijn allen herkiesbaar*.
7. Nieuwe leden kascommissie:
de zittende leden – Niek Schmidt
Arnaud van Schoonhoven*
8. Antwoorden op de uitgegane brief aan Wethouder Grashoff
9. Verslag Enquête maart 2005: presentatie van de uitslagen!
10. Toekomstvisie gebied C. –conclusie enquête
-overleg wethouder en zijn ambtenaren
-jaarplan/toekomst bvow
11. Rondvraag en Sluiting
·
·

In het bestuur is nog plaats voor 2 bestuursleden. Schroom niet om u op te geven. Kenbaar maken
dat u in het bestuur wilt komen kan tot aan het begin van de vergadering.
Niek Schmidt is herkiesbaar. Arnaud van Schoonhoven zal zijn functie neerleggen, een nieuwe
kandidaat wordt gezocht.

