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Beste buurtbewoners,
Sinds de zomer is er weer heel wat gebeurd in onze wijken: het Buitenwaterslootfeest met varend bloemencorso, de
Open tuinendag, Westerpop, de Slinger door de Wijk en de heropening van buurthuis De Wending. Daarnaast heeft het
bestuur van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) met de gemeente overleg gevoerd: alle punten
die de buurt afgelopen tijd heeft aangedragen zijn besproken, zie hieronder. Op 11 december praten wij met de
wethouder; als jullie nog punten hebben, horen we dat graag! Stuur je vragen naar het secretariaat.
Coby de Koning, voorzitter

“Dát uitzoeken kost meer dan wat
het oplevert”
Begin september voerde het bestuur van de BVOW
overleg met de gemeente. Belangrijkste antwoorden op
vragen vanuit de buurt waren:
Ondank ons verzoek tot de aanleg van zebra’s bij de
Krakeelpolderweg en de Adriaan Pauwstraat in verband
met de aanwezigheid van scholen is de gemeente niet
van plan deze zebra’s aan te leggen
De gemeente zal de gesignaleerde fietsparkeeroverlast
in de Coenderstraat gaan aanpakken.

Vergaderdata
Wilt u uw bijdrage leveren aan het oplossen van parkeerproblemen in uw wijk? Wilt u meepraten over de plannen
voor de spoortunnel en de impact op de wijken? Kom dan
eens langs bij onze maandelijkse overleggen. Deze worden
elke 2e maandag van de maand om 20 uur gehouden in
buurthuis De Wending op de Raamstraat.
De komende actieve leden overleggen zullen zijn op:
maandag 10 november, 8 december 2008, 9 februari, 9
maart en de jaarvergadering is op 13 april 2009.
Op 11 december praten wij met de wethouder. Heeft u
punten voor dit overleg, stuur deze naar ons toe.

En dan de punten over het vergunningparkeren:
Op het parkeerdek bij de brandweer komen per 1 januari
2009 circa 85 parkeerplaatsen beschikbaar voor
bewoners. Er zullen speciale abonnementen worden
verkocht. Met een gewone vergunning voor gebied C
mag hier niet geparkeerd worden.
Er komen Greenwheels-plaatsen in de wijk. Hierdoor
vermindert het aantal auto’s in de buurt met 3,2 per
plaats.
Voor juli 2007 zou de gemeente het aantal nietgebruikte uitritten inventariseren. Op deze plaatsen
kunnen namelijk parkeerplekken komen. Tot nu toe is er
niets gebeurd. Dit zal alsnog gedaan worden.
Tips nieuwe parkeerplaatsen uit de buurt: op de hoek
Verlengde Singelstraat/ speelplaats komen in elk geval
2 nieuwe plaatsen. Dank aan de bewoner die dit
doorgaf! De overige tips vanuit de buurt zijn meegegeven
en zullen door de gemeente worden bekeken.
Er staan veel containers in de wijken, waardoor
bewoners minder parkeerplekken hebben. Aannemers
betalen de gemeente precario voor het plaatsen van
deze containers. De opbrengsten zouden volgens de
BVOW naar het vergunningparkeren moeten gaan, maar
de gemeente voelt er niet veel voor om deze opbrengsten ten gunste te brengen van het bewonersparkeren.
Zij geven aan dat het uitzoekwerk meer kost dan het
opbrengt...

Buitenwaterslootfeest groot succes
Ondanks de regen
was het slootfeest
dit jaar weer een
groot succes. Ook
het bloemencorso
trok veel bekijks:
er kwamen 250
duizend mensen
kijken en het leek
of ze allemaal bij
ons in de wijk aan
de sloot stonden!
Organisatie:
bedankt!

Ja, ik steun de BVOW en maak 5 euro over op bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam,
postcode en huisnummer.
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail adres :
Handtekening :
O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid

Kijk voor meer informatie over de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier op: http://www.bvowd.nl

Oproep BOS/D
Bewoners Overleggroep Spoorsingel / Delft (kortweg
BOS/D) behartigt sinds 1996 de belangen van
Delftenaren die wonen in de Spoorzone (de omgeving
van de spoorlijn in het gebied tussen het Agnetapark in
het noorden en de Gamma in het zuiden).

Waterschapsverkiezingen
ook belangrijk voor onze wijken!
Van 13 tot en met 25 november worden de waterschapsverkiezingen gehouden. Veel mensen weten niet wat een
waterschap is of weten zelfs niet dat ze hiervoor mogen
stemmen.

De behartiging van belangen van leden, het organiseren
van bijeenkomsten, het uitvoeren van acties, deelnemen
aan vergaderingen, de website en het voeren van een
secretariaat kost geld. BOS/D verwacht dat dit tijdens
de bouw van de spoortunnel nog toeneemt. Daarom
vraagt BOS/D een contributie van 15 euro per jaar.
BOS/D nodigt alle bewoners van de Spoorzone uit om
lid te worden!

Waterschappen zorgen ervoor dat iedereen droge voeten
houdt, dat rioolwater goed gezuiverd wordt en dat het water
in sloten en grachten schoner wordt. Dit alles in evenwicht
met de natuur en tegen zo laag mogelijke kosten. In Delft
is dat het Hoogheemraadschap van Delfland. Alle inwoners
van Delfland ouder dan 18 jaar mogen kiezen. Dat gaat
schriftelijk, iedereen krijgt een stembiljet thuisgestuurd met
een overzicht van de partijen en kandidaten.

Meer informatie: secretariaat van BOS/D, Spoorsingel 2,
2613 BD Delft, secretariaat@bosd.nl, www.bosd.nl

Aan deze verkiezingen doen allerlei belangengroepen mee,
zoals politieke partijen en milieuorganisaties. De Algemene
Waterschapspartij (AWP) is het enige onafhankelijke
alternatief: deze
partij staat niet
voor één specifieke belangengroepering als
boeren, bedrijven, huiseigenaren, of natuur, maar wil
er juist voor alle mensen zijn.
Beslissingen over water zijn
namelijk te belangrijk om aan
politieke stromingen of milieugroepen over te laten.

Bouwoverlast & bouwschade
Tijdens de bouw van de spoortunnel kan altijd iets
gebeuren: verzakking optreden met vervelende schades
tot gevolg. Advies uit de nieuwsbrief van BOS/D:
“De ervaring bij andere projecten leert dat er vaak over
de schade zelf veel discussie is en dat het erg moeilijk
is en lang duurt voordat een schade kan worden
afgewikkeld. Er zijn veel partijen betrokken, niet alleen
de aannemerscombinatie, maar ook de gemeente Delft,
ProRail, waterschap Delfland, andere aannemers, etc.
Aannemers zijn altijd verplicht verzekerd voor eventuele
schadegevallen. Echter, het zijn de verzekeringsmaatschappijen die in eerste instantie bepalen of er ook
daadwerkelijk schadevergoeding wordt gegeven. Welke
partij verantwoordelijk is voor een schade is vaak een
juridische touwtrekkerij waarbij de uitkomst nooit vooraf
duidelijk is. Omdat het onmogelijk is gebleken de
risico's voor omwonenden collectief te verzekeren,
adviseren wij u een individuele rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om zodoende bij een schade
ook juridisch sterk te staan.”
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, controleer dan
of deze uitkeert bij verzakkingen, etc.

Informatieavond schade
BOS/D organiseert op 25 november om 20 uur een
informatieavond over schade door toedoen van de bouw
van de tunnel bij Delftstede. Meer info op de website.

Nieuws: Spoortunnel
Op 2 oktober heeft aannemerscombinatie Crommelijn
haar plannen gepresenteerd: mogelijke verzakkingen in
het centrum en langs de Coenderstraat/Spoorsingel
zullen worden gemeten met zogenaamde meetspiegels.
Naar aanleiding van deze plannen heeft de BVOW aan
het Ontwikkelbedrijf Spoorzone (OBS) gevraagd om dit
soort spiegels ook te plaatsen in de Olofsbuurt en het
Westerkwartier, omdat wij ons zorgen maken om onze
kwetsbare wijken met oude, vaak niet onderheide
huizen. Binnenkort overleggen wij met OBS.

De beslissingen die bij Delfland worden genomen zijn ook
belangrijk voor onze wijken: denk aan de problemen op de
Buitenwatersloot in verband met het vervangen van de
riolering in combinatie met het vervangen van de kade en
het wel of niet moeten verdwijnen van de bomen daar, of de
bouw van de spoortunnel en de mogelijke grondwaterproblematiek .
Ik ben de nummer 2 op de lijst van de
AWP in Delfland. Op mijn werk heb ik
veel ervaring opgedaan met waterprojecten: zo heb ik gewerkt aan het
tegengaan van overstromingen, het
ontwerpen van havens en aan diverse
renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door mijn
technische achtergrond en verstand
van water denk ik een goede aanvulling op het bestuur van Delfland te
kunnen zijn.
Maar voordat het zover is, heb ik straks bij de verkiezingen
jullie stem nodig. De afgelopen elf jaar woon ik in het
Westerkwartier, ik ben geboren in de Olofsbuurt. Ik ben
actief in onze wijk als secretaris van de belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier (ik maak al jaren deze nieuwsbrief). Vergeleken met de meeste kandidaten ben ik relatief
jong en daardoor extra vol energie en enthousiast. Jullie
zien het, ik heb er zin in, ik hoop daarbij op de stem van al
mijn buurtgenoten te kunnen rekenen!
Meer informatie, ons programma: http://www.stemAWP.nl/
Guido van der Wedden

Meer informatie over de plannen met betrekking tot de Spoorzone: http://www.gemeentedelft.info/spoorzone/

