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Beste wijkbewoners,
Op 8 april was onze jaarvergadering waarop het bestuur verlag deed van onze activiteiten afgelopen jaar. Zo hebben we
onder andere meegedacht over de herinrichting van de Krakeelpolderweg en naar aanleiding van gesprekken met direct
omwonenden de gemeente enkele tips gegeven, die deels worden uitgevoerd. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar drie
keer met de gemeente om de tafel gezeten om diverse problemen in onze wijken te bespreken. Ook dit jaar zetten wij dit
voort. Het verslag van ons laatste overleg met de gemeente staat hieronder in deze nieuwsbrief.
Belangrijk doel van de BVOW blijft de parkeervergunning zo goedkoop mogelijk te houden en erop toe te zien dat de
gemeente geen rare fratsen uithaalt: zo is enkele jaren geleden de dure digitale bezoekerskaart er mede dankzij ons niet
gekomen. Wij hebben afgelopen jaar actief gevochten tegen het uitbreiden van het aantal mixparkeerplaatsen in onze
wijk. Helaas is niet helemaal gelukt: op de Spoorsingel wordt het aantal uitgebreid, ondanks dat 93% van de direct
omwonenden tegen is. De BVOW heeft inmiddels een bezwaarschrift opgesteld dat ondertekend is door ruim 100
bewoners van de Spoorsingel en zijstraten. Kijk voor het bezwaarschrift op onze website. Wij wachten nog op antwoord!
Naast het parkeren en de verkeersveiligheid in de wijk, houdt de BVOW ook het gebeuren rond de bouw van de spoortunnel in de gaten. Wij nemen deel aan overleg met de gemeente hierover en hebben de toezegging dat wij binnenkort
met de aannemer rond de tafel mogen om te praten over de bouw en de impact op onze wijken.
Heeft u ideeën hierover, dan horen we dat graag. Ook na de zomer zullen wij namenlijk weer maandelijks bij elkaar
komen in een van de kleine zaaltjes op de eerste verdieping van Buurthuis De Wending: op maandag 14 september, 12
oktober, 9 november en 7 december 2009. Namens het bestuur wens ik u eerst een fijne vakantie!
Coby de Koning
.

Verslag overleg gemeente Delft
Op 15 april sprak het bestuur van de BVOW met de vakteams
Toezicht Openbare Ruimte en Mobiliteit van de gemeente Delft.
Diverse punten, ook vanuit de bewoners zijn besproken. Hieronder
vindt u een selectie van de besproken punten:
Leefbaarheid: de gemeente zal bij de woningbouwverenigingen onder
de aandacht brengen dat zij ook een maatschappelijke taak hebben
en meer moeten doen dan alleen verhuren, bijv. werken aan groen op
binnentuinen, gevelbeplanting, etc.
Parkeren: voormalige bushalte Adriaan Pauwstraat en ongebruikte
laad- en losplaats voor Buitenwatersloot 15 worden parkeerplaatsen.
De voormalige garage aan de V/d Heimstraat wordt door de
bewoners gebruikt voor parkeren in de voortuin, hier komt geen
plaats. De drie plaatsen in de Antonie Heinsiusstraat aan de kant
van de Buitenwatersloot zonder witte hoeksteentjes waar de laatste
tijd bonnen zijn uitgeschreven. De gemeente gaat ter plaatse kijken.
Grote bestelbussen en auto’s: in de smalle straatjes van het
Westerkwartier ontstaan soms gevaarlijke situaties doordat een
groot aantal bestelbussen in onze wijk staat geparkeerd. Ook het
parkeren van grote bestelbussen bij mensen voor het raam is
vervelend. De BVOW roept de chaufeurs op hiermee rekening te
houden bij het parkeren van hun voertuig.
Verder is gesproken over de herinrichting van de Buitenwatersloot,
jongerenoverlast (zie hiernaast) en meldt de gemeente dat er een
pilot komt in Tanthof en Voorhof met een vaste parkeercontroleur die
de contacten met de wijk onderhoudt. Misschien dat dit ook in onze
wijk wordt ingevoerd.
Guido van der Wedden

Jongerenoverlast
Vanuit de wijk krijgen wij veel klachten van
overlast door jongeren op onder andere de
Buitenwatersloot: herrie, schade aan auto's.
Ook op de Frank van Borselestraat en
Staalmeesterstraat zijn auto's beschadigd,
maar dan midden op de dag.
De gemeente raadt bewoners aan hun spiegels
in te klappen, en bij schade snel melding te
doen bij de politie. Aangifte doen kan via
internet en heeft wel degelijk zin: als er veel
meldingen zijn, gaat de politie op die plekken
vaker kijken.
Digitaal aangifte doen kan op:
http://www.politie.nl/aangifte/

Herinrichting
Buitenwatersloot
De gemeente heeft plannen voor de
herinrichting en vervanging van het riool. De
brede kant wordt een fietsstraat, de smalle
kant blijft een voetgangerstraat. Wanneer dit
gaat gebeuren is nog onbekend.
Heeft u ideeën over de herinrichting?
De BVOW zal een avond organiseren waarop
we met u hierover willen praten. Heeft u
interesse? Geef u dan nu alvast per mail op bij
de secretaris of bij Harry van Adrichem,
Buitenwatersloot 131.

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

Slinger door de Wijk
Ook dit jaar wil het Buurt Beheer Overleg weer een
slinger door de wijk organiseren. De definitieve datum is
op 10 oktober, tegelijk met de Open Dag van de Politie
en Brandweer. Vorig jaar zijn er bij de Politie 5400
bezoekers geteld waar de organisatie van de Slinger ook
zijn graantje van heeft meegepikt.
Om de organisatie rond te krijgen doet het Buurt Beheer
Overleg een oproep aan vrijwilligers om zich aan te
melden voor het organiseren van dit evenement.
Uiteraard hebben wij ook nog vrijwilligers op de dag zelf
nodig. Heeft u interesse om mee te organiseren neem
dan contact op met Jan de Vette, tel: 015-2134917, email jan.de.vette@hetnet.nl of Marije Haasnoot 0152137480/ 06-44887914, e-mail
m.haasnoot@breedwelzijndelft.nl
Wilt u op de dag zelf meehelpen neemt u dan contact op
met Cor van de Bos van speeltuin Het Westerhonk.
In Wijkkrant West staat dezelfde oproep,echter de
mogelijkheid bestaat dat de Politie dit jaar niet mee doet
i.v.m. bezuinigingen. Ook is het mogelijk dat door de
aanleg van de spoortunnel de organisatie andere
mogelijkheden moet gaan onderzoeken om de Slinger
door te laten gaan. We houden u op de hoogte.
Jan de Vette
Buurt Beheer Overleg

Meer leden = meer invloed!
Geachte mevrouw/meneer,
De steun van de buurtbewoners aan de belangenvereniging
blijf erg belangrijk. Natuurlijk is de “strijd’ om het
bewonersparkeren niet meer zo heftig als bij het ontstaan
van de Belangenvereniging eind 2001. In onze beginperiode
hadden wij meer dan zeshonderd leden. Helaas is dit aantal
door de jaren heen gedaald naar circa 350 leden. Oorzaken
zijn onder meer verhuizingen, het overlijden van
buurtbewoners maar ook heeft de definitieve invoer van het
bewonersparkeren ons leden gekost.
Toch willen we graag in gesprek blijven met de gemeente
om er voor te zorgen dat wij een kwalitatief en een
betaalbaar parkeersysteem in onze wijken behouden. Een
belangrijke leidraad voor ons in het overleg in de toekomst
is het gesloten convenant. Er is veel bereikt de afgelopen
jaren, een verhoudingsgewijs laag tarief (de gemeente wilde
115,00 euro), het niet invoeren van de digitale
bezoekerskaart (kosten 100 euro) en extra parkeerplaatsen.
Ook is er de toezegging van het Ontwikkelbedrijf Spoorzone
Delft dat zij met ons gaan overleggen over de tijdelijke
parkeerplaatsen tijdens de aanleg van de spoortunnel.
Ik doe dan ook een klemmend beroep op u om lid te blijven
of nog beter weer lid te worden van de belangenvereniging
want wij hebben uw steun keihard nodig. Alleen met uw
steun kunnen wij een vuist maken naar de gemeente, vul
daarom snel het strookje hieronder in.

Nieuws Spoorzone

Met vriendelijke groeten,
H.G.C. van Adrichem
Penningmeester van de belangenvereniging

De belangenvereniging bezocht de bijeenkomsten van
Platform Spoor. Enkele aandachtspunten voor u:
Fietsen
Fietseigenaren doen er verstandig aan hun fietsen voor
de vakantieperiode uit het stationsgebied te halen. Er
komt namelijk nog een fietsenactie in de vakantie en
vlak na de vakantie wordt het fietsenplein voor het station
ontruimd. Panden worden gesloopt/ fietsen weggehaald.
Kom je na de vakantie terug dan is je fiets vertrokken!
Bus/tramhalte Binnenwatersloot
Helaas komt de halte bij de Binnenwatersloot in de
plannen niet meer terug. Wij betreuren dit, want de
Binnenwatersloot is voor veel gebruikers van het
openbaar vervoer de poort naar de binnenstad.
Bomen
De bomen rond het spoor worden in het najaar verplant.
Neem met vragen over het spoorzoneproject contact op
met het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft
Postbus 3137
2601 DC Delft
015-2197917
Westvest 41, kamer 06
ovdsande@delft.nl
Wij blijven u informeren over de plannen.
Coby de Koning/ Teun Willemsen

Wordt lid!
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. Dit strookje inleveren bij het
secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft.
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail adres :
Handtekening :
O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid

Melding openbare ruimte
Grofvuil aanmelden?
Omgewaaide boom? Vuil op straat? Losliggende
stoeptegels?
Meldt dit direct bij vakteam Toezicht Openbare Ruimte. Dit
werkt snel en effectief.
Dit kan telefonisch via 14015 of 015–2602222 of via de
website:
http://www.gemeentedelft.info/melding/

ACTIVITEITEN in de wijk: 2 augustus Buitenwaterslootfeest/ varend Corso, 29 en 30 augustus Westerpop

