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Beste leden en overige wijkbewoners,

Het is al weer een tijdje terug dat u een Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW)

ontving. In de vorige Nieuwsbrief werd gesproken over het verslonzen van het Wilhelminapark. Door twee van onze be-

stuursleden en een aantal wijkbewoners is daar ondertussen actie op genomen. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.

Hijskranen, shovels en harde werkers vullen gestaag het gebied van de Spoorzone. De Buitenwatersloot is richting

Westsingel niet meer doorvaartbaar. De Singel is nu voor een behoorlijk deel met zand opgevuld. De Binnenwatersloot is

afgesloten voor autoverkeer, maar gelukkig kunnen we er als fietsers en wandelaars nog wel in. Eind april wordt het

eindpunt van de tram verlegd. Soms zijn de veranderingen door de werkzaamheden niet meer bij te houden en toch wordt

er gesproken over vertraging!

In een overleg met de wethouder en ambtenaren hebben we gesproken over wat ons bezighoudt in de wijk. De wethouder

wil dit jaar een nieuwe nota uitbrengen over het parkeerbeleid in Delft. Ze wil daarvoor graag input hebben van de bewo-

ners en zal komend jaar met ons in gesprek gaan.

Verder hoop ik u natuurlijk terug te zien op onze jaarvergadering in april dit jaar.

Coby de Koning

Voor meer informatie en lid worden, kijk op: http://www.bvowd.nl, of bel het secretariaat.

E-mail van een bewoner
“Prachtig initiatief waar u mee bezig bent. Ik kan me

voorstellen dat er (helaas) teveel haken en ogen kleven

aan het creëren van een bevaarbare singel rond Delft,

maar uw idee omdat tenminste tot de molen de singel/

gracht bevaarbaar te maken is heel goed. Die bruggetjes

van Lightweight Structures zien er prachtig uit. [...]

Hoe groot  schat u de kans in dat uw plan wordt

uitgevoerd? Is er een meerderheid in de gemeenteraad?

Wat kan ik als burger doen om de kans te vergroten dat

uw plan doorgaat? Delft zou hier echt een kans laten

liggen, het zou zoveel meer met het water en watersport

kunnen doen."

Dit is slechts één van de vele enthousiaste mails die we

krijgen over het plan voor het bevaarbaar maken van de

nieuwe singel. De commissie Spoorzone, Verkeer en

Ruimte praat hier op 10 maart over.

Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!
In de vorige nieuwsbrief schreven wij over de gratis parkeer-

vergunningen die tijdens de Algemene Ledenvergadering

waren verloot. Hierbij stond onder de kop ‘gelukkige

prijswinnaars van een jaar lang gratis parkeren’ een foto

waarop ook bestuursleden van de BVOW te zien waren.

Wij kregen hier veel reacties op. Voor alle duidelijkheid: de

bestuursleden die op de foto stonden reikten de prijs uit en

waren zelf natuurlijk geen winnaar.

Er zijn weer vele nieuwe aanmeldingen, nu u nog!

Wordt lid!
Ja, ik steun de BVOW en maak 5 euro over op bankreke-

ning 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

Agenda buurtvergadering 12 april

Graag nodigt het bestuur alle leden, ook de minder

actieve, uit op de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt

plaats op 12 april 2010 van 20 - 22 uur in de grote zaal van

buurthuis De Wending, tegenover de kerk in de

Raamstraat in het Westerkwartier.

1. Opening

2. Verslag buurtvergadering april 2010

3. Verslag afgelopen verenigingsjaar

4. Benoeming leden kascommissie

5. Benoeming nieuw bestuur: het bestuur draagt

Hannah Koning voor. Er is 1 vacature.

6. Plannen 2011 - 2012

7. Wijkzaken

8. Spoorzone

9. Rondvraag en sluiting

Tijdens deze vergadering is er bij punt 7 en 8 voldoende

gelegenheid voor vragen uit de zaal.



 Kijk ook eens op bewonerssite Coenderstraat: http://www.bewonersgroepcoenderstraatparallelweg.blogspot.com

Platform Spoor
De BVOW vertegenwoordigt de wijken in het overlegorgaan met

de gemeente, het  Platform Spoor. Via deze nieuwsbrief houden

we u op de hoogte van wat hier besproken wordt.

Heel veel nieuws is er in het laatste overleg niet ter tafel gekomen. Er is

gesproken over de vertraging en de kosten die daar mee gemoeid zijn.

Vooral op wie deze te verhalen zijn en wie daar verantwoordelijk voor is.

Daarnaast is er ook nog gesproken over eventuele compensatie i.v.m. de

daling van de WOZ-waarde voor de panden in het gebied door de daling

van het woongenot. Bij de Bewoners Overleggroep Spoorlijn/ Delft is

daar meer informatie over te verkrijgen (http://www.bosd.nl) .

Zelf hebben we de motie van het CDA aangekaart die in feb. 2006 door

de gemeenteraad is aangenomen: in deze motie werd gevraagd te

onderzoeken of het auto- en fietsverkeer in de toekomstige situatie toch

over de Westvest kan lopen in plaats van door de Coenderstraat. Dat wil

zeggen dat verkeer van het Zuideinde toch richting de Westvest af zou

mogen slaan, zodat het verkeer op de Coenderstraat, langs onze wijk,

ontlast zou worden. De bewoners op de Westvest zouden geen

ontheffing meer hoeven te hebben om door hun straat te rijden en auto’s,

die naar de Phoenixgarage willen, kunnen in een keer doorrijden. Voor

fietsers is het ook praktischer als ze door dit gebied kunnen rijden. De

Westvest alléén voor Veolia en de HTM lijkt ons wel erg luxe.

Er bleek nog helemaal niets gebeurd te zijn met de motie. Om als

Burgemeester en Wethouders 5 jaar te doen over een verzoek uit een

aangenomen raadsmotie is eigenlijk wel beschamend...

We hebben contact opgenomen met het CDA, om hier als opstellers

van de motie actie op te nemen, maar die hebben niet gereageerd.

Buurtvergaderingen
Wilt u meepraten over wat er in de buurt

gebeurt? Kom dan naar ons maandelijks

overleg, waarbij soms ook de wijkagent of

wijkcoördinator aansluit.

De komende bijeenkomsten zijn op 8

maart (internationale vrouwendag), 8

februari, 12 april (ALV, zie agenda op

voorpagina van deze nieuwsbrief), 10 mei

en 14 juni.

De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur

in een van de bovenzaaltjes van buurthuis

De Wending, er is koffie en thee.

Wandelen. Op dinsdag 22 februari heeft de BVOW een wandeling georganiseerd door het Wilhelminapark. Dit naar

aanleiding van de actie 'Stop de verloedering van het Wilhelminapark'. Er waren maar liefst 20 mensen aanwezig.

Bewoners, Stanislas College, Toezicht Openbare Ruimte, wijkcoordinator, politie, de Papaver, Breed Welzijn, Planterra ,

AD/Haagsche Courant en de BVOW zagen hoe slecht het met het park gesteld was. En nog belangrijker: wat er aan

gedaan moet worden.

Actieplan. Fantastisch natuurlijk dat zoveel partijen nu bij elkaar zijn gebracht. Dat is slechts het begin. Het is nu tijd

voor actie! Daarom gaan alle hierboven genoemde partijen gezamenlijk een actieplan schrijven dat zo snel mogelijk aan

de gemeente zal worden aangeboden. De BVOW zal hierin de regiefunctie hebben. Het actieplan zal in ieder geval

gaan over inrichting, beheer, gebruik en handhaving. Het is duidelijk dat er een visie moet komen voor een structurele

verbetering van het park. We willen immers niet dat we over 2 jaar weer om de tafel moeten voor een nieuw verbeterplan.

Achtergrondinformatie. Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van september

2010 heeft de BVOW in oktober een gesprek gehad met de wijkcoordinator,

handhaving en milieu van de gemeente Delft om de verloedering van het

Wilhelminapark te bespreken. De gemeente sprak haar steun uit voor deze actie en

adviseerde om een overleg met de diverse betrokken partijen te organiseren.

Daarnaast heeft de gemeente het Wilhelminapark op diverse interne agenda's

geplaatst. AD / Haagsche Courant heeft tot nu toe 2 artikelen gewijd aan dit onderwerp

(1-10-2010 en 23-2-2011).

Hoe verder? Wij informeren u uiteraard wanneer het actieplan bij de gemeente is aangeboden. Vanuit de BVOW zullen

wij ons best blijven doen om samen met alle betrokken partijen van het Wilheminapark weer een mooi park te maken,

nu en in de toekomst.

Hannah Koning & Harry van Adrichem

Wandelen met gemeente, bewoners, Stanislas en BVOW door ‘t park

Twitter!

Volg de BVOW nu ook twitter: @bvowdelft

Politie
Heeft u vragen over de wijk aan de politie,

neem dan contact met onze wijkagent,

Leon van Hal, via 0900-8844 of via de e-

mail (leo.van.hal@haaglanden.politie.nl)

Gratis computeren
Tijdens de zogenaamde venstertafel, kan gratis gebruik gemaakt worden van een computer in buurthuis De Wending in

de Raamstraat tegenover de Kerk. Dit kan op:

ma 10-12, 13.30-15 en 19-22u. di 9.30-12, 13-17 en 19-23u. wo 9.30-12, 13-15.30 en 17.30-22.30u. do 9.30-12, 13-17 en

19.30-23u. vr 9-12 en 13-17u.


