18 maart: verkiezingen provincies en waterschappen

Ja, ik word lid van 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, of meldt u aan
via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Wordt nu
nu lid
lid!van de BVOW!
Word

De AWP wil dat de belastingverdeling tussen burgers en
bedrijven weer de wettelijke 50%-50% wordt, in plaats van
dat de burgers 57% betalen. De belasting per huishouden
gaat daarmee een paar tientjes omlaag. In 2013 hebben
wij dit voorgesteld, maar kregen geen steun van de andere
partijen.

De AWP stelt de burger centraal: de bestuurders zijn
benaderbaar voor vragen/ klachten, u mag altijd bellen/
mailen. Daarnaast vindt de AWP dat Delfland toegankelijk
moet zijn om te varen, wandelen, zwemmen en schaatsen.
Maar het mag allemaal niet te veel kosten, daarom moet
er op een sobere, doelmatige manier met het belastinggeld
om gegaan worden.

De AWP Delfland bestaat uit deskundige en betrokken
bestuurders. De AWP is onafhankelijk van de landelijke
politieke partijen en stelt de burger centraal, met goed oog
voor Waterveiligheid, Waterzuivering, Waterkwaliteit en
Waternatuur. De AWP heeft in de afgelopen periode een
duidelijk stempel gedrukt op het waterschapsbestuur: de
belangen van de burgers zijn meer dan ooit helder. Ook
heeft de AWP veel vragen en opmerkingen van burgers
ingebracht in het besluitvormingsproces.

Guido van der Wedden is waterbouwkundig ingenieur met verstand van
waterschapswerk. Geboren in de
Olofsbuurt en woont nu al 17 jaar in
het Westerkwartier. Vanaf 2004 is hij
secretaris van de BVOW.
Meer informatie? Bel 015-2147102, of:
http://guidovanderwedden.ning.com

Guido van der Wedden

Net als altijd ook dit keer aandacht voor de kandidaten uit onze wijken. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, doen
er twee bewoners van Olofsbuurt-Westerkwartier mee aan de waterschaps-verkiezingen. Hieronder presenteren zij zich.
Wilt u meer weten over alle partijen die mee doen, kijk dan op http://www.stemookopwater.nl/ of kijk op
https://delfland.kieskompas.nl/ voor hulp bij het kiezen van een partij.

Bart Simon
Bart Simon woont bijna 20 jaar in de
Westerstraat. Bart is afgestudeerd
civiel ingenieur aan de TU Delft en
sinds 2012 werkzaam als
burgercommissielid voor Delfland
namens de Partij voor de Dieren.
Hiernaast werkt hij voor het Ministerie
van Financiën als toezichthouder en
heeft hij gewerkt in een dierenasiel.
Dat dieren hoog op de agenda staan bij de Partij voor de
Dieren moge duidelijk zijn. Hiervan zijn talloze voorbeelden
denkbaar binnen het waterschap, zoals de onnodige en
wrede bestrijding van muskusratten die, onder het mom van
schadebestrijding, worden gedood. Maar het gaat om meer.
Politiek
gaat over waarden. Over
hoe wij de samenleving zó
Parkeertarieven
verhoogd
kunnen inrichten dat mensen en dieren er in harmonie
kunnen samenleven, met respect voor elkaar en voor de
natuur. Zodat de generaties na ons een schone en leefbare
aarde erven.
Water speelt hierin een cruciale rol. Water is een essentiële
voorwaarde voor alle levende wezens; mensen, planten en
dieren. Het waterschap heeft hierin een belangrijke rol door
zorg te dragen voor de veiligheid tegen hoogwater, voor
schoon water en voor het zuiveren van afvalwater. Taken
die iedereen als gewoon lijkt te beschouwen en vooral
jaarlijks in onze portemonnee voelen. Delfland moet daarom
een betrouwbare overheid zijn met een gezonde financiële
huishouding. Dat Delfland bijna een half miljard euro schuld
heeft opgebouwd is ons dan ook een doorn in het oog.
De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven
voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en
persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid
om te leven volgens hun eigen inzichten voor zover deze niet
conflicteren met de vrijheden van anderen, waaronder die van
dieren. Burgers, maar zeker ook dieren hebben recht op een
veilige en schone omgeving. Het waterschap moet daarom
dichter bij de mensen staan. Onze verantwoordelijkheid als
maatschappij ligt bij het efficiënt gebruik van het water en het
vermijden van vervuiling in het water, zoals microplastics en
geneesmiddelen.
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Thema Zorg(en) voor elkaar

De belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) omarmt Zorgvoorelkaar.com/
Delft, een gratis online platform waar mensen met een hulpvraag, vrijwilligers én
organisaties samen komen. Het is een online marktplaats die het iedereen gemakkelijk
maakt om dichtbij huis hulp te vinden of om juist een ander in de buurt te kunnen helpen.

Meer weten? Op de inloopavond van de BVOW op 8 april zullen Ellen Vendrig en Sylvia
Ruigrok, ambassadeurs van Zorgvoorelkaar.com/Delft, aanwezig zijn om e.e.a. toe te
lichten. Sylvia en Ellen zijn beschikbaar voor wijkbewoners die nader kennis willen maken
met de mogelijkheden van Zorgvoorelkaar.com.
Janny Gort

Goed nieuws. Als je kijkt naar de landelijke website Zorgvoorelkaar.com zie je dat veel Delftenaren iets willen doen voor
mensen die het nodig hebben.
In onze stad (buurt) zijn dus vele mensen die graag iets willen doen voor mensen die het niet meer zelf kunnen, zoals
boodschappen doen, kleine klusjes, autoritje en administratie. Ook vinden sommigen het leuk om af en toe met iemand
te wandelen of samen iets te ondernemen.

Opvallend is, dat er maar weinig mensen zijn in de Olofsbuurt-Westerkwartier die om hulp vragen. Zou dit komen door
onbekendheid? Of is internet en het omgaan met de pc een drempel? Of vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen?

De website Zorgvoorelkaar.com/delft is een middel om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is een website, die
nu al bijna twee jaar in Delft in werking is en waar ook de gemeente en de hulp- en welzijnsorganisaties achter staan.
Het wordt ook mede gesubsidieerd door de gemeente. Voor de gebruikers is het gratis. Op de site staat een leuk filmpje
over onze wijk waarin uitgelegd wordt hoe het werkt.
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Wanneer u wilt weten hoe dat werkt met Zorgvoorelkaar of u wilt ondersteuning bij inschrijving, dan helpen de
‘zorgvoorelkaar’-ambassadeurs u daar graag bij. Zij wonen in de wijk Olofsbuurt/Westerkwartier en samen met de
Belangenvereniging BVOW en Delft voor Elkaar, willen zij zich er voor inzetten dat mensen in de wijk elkaar een helpende
hand kunnen bieden, via www.zorgvoorelkaar.com. Internet is een fijn en laagdrempelig hulpmiddel om mensen samen te
brengen, een mooi alternatief voor een briefje bij op het bord bij de supermarkt, want dit kan je van huis uit doen en wordt
door veel mensen gelezen!

Ellen Vendrig
ellen.zorgvoorelkaar@gmail.com
06 53715466 (ma-vr van 9 - 12u)

Ambassadeurs Zorvoorelkaar.com/Delft

Sylvia Ruigrok
sylruigrok@hotmail.com
015 2144727

Activiteitenkalender

Woensdag 9 september
Woensdag 11 november

Woensdag 3 juni

Woensdag 8 april

De Wending
De Wending

De Wending

De Wending

De inloopavonden zijn steeds in buurthuis De Wending aan de Raamstraat, er is koffie en thee. U kunt gewoon
aanschuiven en meepraten. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op onze website www.bvowd.nl.

Thema-avond: zorg voor elkaar
20 uur
En uitwisselen eerste ervaringen digitale bezoekerskaart
Thema-avond: subsidies
20 uur
Hoe verkrijg je als bewoner subsidie voor je initiatief?
Inloopavond
20 uur
Inloopavond
20 uur

De Partij voor de Dieren is van mening dat het waterschap
moet stimuleren dat er meer groen en minder asfalt en tegels
zijn in wijken zoals de Olofsbuurt en het Westerkwartier,
zodat het relatief schoon regenwater langer wordt
vastgehouden. Dit is goedkoper en schoner dan water zo
snel mogelijk naar de zee "dragen". Ook belangrijk in een
stad als Delft is het aanleggen van fauna uittreedplaatsten
langs de kaden voor veiligheid van kinderen en huisdieren. De
Buitenwatersloot en de Krakeelpolderweg zijn 'hotspots' als
het gaat om verdronken huisdieren. Maar bovenal gaat het
om bewust omgaan met water. Water als bron van elk leven.

Contact met wijkbewoners? http://www.facebook.com/groups/bvowd

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,
2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft
Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Leuke nieuwsbrief? Lid worden kost 5 euro per jaar. Zie: www.bvowd.nl

Zorg voor elkaar verhalen: interview met Niki Breedveldt
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Niki zet zich al jarenlang actief in als vrijwilliger voor verschillende organisaties en
verenigingen. ‘Vanzelfsprekend’ vindt ze het zelf.
“Als je bepaalde kennis of kunde hebt is het mooi
om dat te blijven beoefenen en daar jezelf en een
ander mee van dienst te kunnen zijn.”
Aandacht voor mantelzorg
Niki zet zich al jarenlang actief in als vrijwilliger voor
verschillende organisaties en verenigingen. Via
Zorgvoorelkaar kwam zij in contact met een
hulpbehoevende, 90-jarige mevrouw. Deze mevrouw
is zelf mantelzorgster van haar zieke echtgenoot en
kan daarom wel wat ondersteuning gebruiken. Niki
bezoekt haar één maal in de week. Zij bezoeken
samen een terrasje, kletsen en Niki ondersteunt haar
eveneens bij andere activiteiten zoals een verhuizing
en het gebruik van internet.
Niki zet zich al jarenlang actief in als vrijwilliger voor
verschillende organisaties en verenigingen.
‘Vanzelfsprekend’ vindt ze het zelf.
Goede match
Niki benadrukt het belang van een goede match tussen zorgaanbieder en zorgvrager.
Voorafgaand aan deze match werd zij drie keer eerder benaderd via Zorgvoorelkaar. Zij was op
xxxx
zoek naar één op één contact en vond zo via de website een passende match. Niki over haar
match:
“Het is leuk en gezellig. Het klikt ontzettend goed. Het is gelijkwaardig.”
Niki ontvangt positieve reacties op de hulp die zij verleent. Mevrouw is er erg blij mee. Volgens Niki
zou iedereen aan de slag kunnen gaan als vrijwilliger. In haar leven neemt vrijwilligerswerk een
‘vanzelfsprekende’ rol in. Zij heeft zich altijd graag ingezet voor anderen en ziet het liefst dat iedere
hulpbehoevende geholpen wordt.
Grenzen bewaken
Sommige hulpbehoevenden maken gretig gebruik van het aanbod van vrijwilligers. Niki benadrukt
hoe belangrijk het is om als vrijwilliger je eigen grenzen te bewaken.
“Ik kan mezelf niet in zessen delen. Het is wel sneu voor de mensen die nooit bezoek krijgen.”
Kortom: iedereen kan een ander helpen, makkelijk via Zorgvoorelkaar. Gebruik Niki’s tips om jouw
perfecte match te vinden. Niki, bedankt voor jouw verhaal en de betrokkenheid die je toont. Veel
gezellige momenten gewenst voor jou en je maatje.
Eefje Vervoort
“Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Een klusje in huis of tuin, hulp met de boodschappen of vervoer,
sportief bezig zijn met een maatje of begeleiding vanuit een PGB.
Stel jouw hulpvraag op Zorgvoorelkaar.com en kom in contact met buurtgenoten die zouden willen
helpen. Zoek elkaar. Vind elkaar. Zorgvoorelkaar.comdienst te kunnen zijn.”

BVOW houdt politiek aan parkeerbelofte

Sinds 2013 gaat vergunningparkeren in onze wijk in vanaf 12 in plaats van 16 u. Meerdere politieke partijen
hebben voor de verkiezingen in 2014 beloofd om dit te willen heroverwegen. In het Optimalisatieplan
Parkeren van wethouder Harpe (VVD) wordt hier echter niet voor gekozen, terwijl uit deze zelfde notitie blijkt
dat de parkeerdruk tussen 12 en 16 u ver beneden de norm is: er is dus geen reden voor betaald parkeren.

De raadscommissie sprak hier op 10 februari over. Uit de laatste wijkenquête blijkt dat een meerderheid voor de oude
tijden is. De BVOW is daarom de raad gaan herinneren aan de gemaakte beloften: vlak voor de verkiezingen vroegen wij
alle partijen of ze bereid waren zich in te zetten de verandering van parkeertijden in onze wijken terug te draaien, zodat
vergunningparkeren weer vanaf 16 uur in gaat. CDA, ChristenUnie, D66, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, SP en VVD
beantwoordden dit toen met 'ja' (zie onze nieuwsbrief 48, verkiezingskrant op onze website onder downloads).
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ChristenUnie, Stadsbelangen en SP gaven direct aan zich aan hun belofte te houden. Naast parkeerdruk is er nog een
reden om dit niet te willen terugdraaien: overdag korter betaald parkeren, betekent minder inkomsten. Aad Meuleman
(Stadsbelangen) wees er op dat er ook minder kosten zijn, omdat er dan overdag ook niet gecontroleerd hoeft te worden.
De BVOW vroeg wat er dan nu verdiend wordt: "De bezoekers, zeker aan de Westkant van onze wijk, gaan echt niet in
een garage staan, die parkeren met een bezoekerskaart in de wijk. Je raakt dus geen inkomsten kwijt door terugdraaien." Hugo Vos (ChristenUnie) vroeg de wethouder de vraag van de belangenvereniging te beantwoorden, maar dat
kon hij niet. Harpe: "Het is voor ons niet mogelijk deze kosten aan te geven".

Er is geen parkeerdruk, de wethouder kan niet aangeven wat de meer- en minderkosten zijn, bewoners willen het en
diverse politieke partijen hebben hier voor de verkiezingen een belofte over gedaan. Op 19 februari besloot de raad echter
toch tot behoud van de uitgebreide bloktijden. De grootste partij, D66, betoogde eerst het effect van de sloop van het
spoorwegviaduct deze maand op de parkeerdruk te willen afwachten. Mocht er tegen die tijd alsnog geen probleem zijn,
dan worden de bloktijden opnieuw bekeken. De BVOW volgt hiernaast ook de rechtzaken van de stichting Privacy First
tegen kentekenparkeren, we houden u op de hoogte als er iets van belang is voor Delft.
Guido van der Wedden

Delft onbetrouwbare gesprekspartner?

Nieuw in de wijk: het Pakhuis Delft

E-mails uit de wijk

De BVOW heeft in januari 2015 een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin wij het college/raad een onbetrouwbare
partner noemen. Waarom? Omdat het college en de raad afspraken uit het verleden hebben geschonden. De afspraken:
De aanleg van 120 extra parkeerplaatsen in de wijk, het vergunningsysteem moet bijdragen aan een redelijke parkeerdruk,
de prijs/kwaliteit moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, de wijk moet het handhaven van het systeem ondersteunen
(draagvlak). De extra parkeerplaatsen zijn slechts gedeeltelijk aangelegd, er wordt winst gemaakt op het parkeersysteem,
uitbreiding van de bloktijden tegen de wens van de wijk in heeft de parkeerdruk niet verminderd en het onbreekt aan
draagvlak voor de invoer van de digitale bezoekerskaart.
Aan de bewoners de vraag wat u hiervan vindt. Laat het ons weten op facebook of ga met ons in overleg in de algemene
ledenvergadering in april.
Harry van Adrichem

Op de Raamstraat 80 is weer een echt gezellig buurtwinkeltje
geopend. Het Pakhuis Delft.
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Hier kun je sinds kort terecht voor cadeau-artikelen, fietsen,
meubels, 2e hands artikelen, groente, fruit en bloemen en
haarverzorgingsproducten. Dit alles tegen zeer lage kosten.

Fietsen op het trottoir
Verboden volgens de wet, maar vooral erg gevaarlijk.
Daarom wil ik als bewoner van de vd Heimstraatsd met
klem vragen vanaf nu niet meer te fietsen op ons
trottoir.
Dat voorkomt boetes, maar vooral ongelukken.
Ik heb dit onderwerp al meer aangekaart, maar helaas
geen enkel resultaat geconstateerd. Doe er wat aan!
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur.
http://www.hetpakhuisdelft.nl/

Plantenboef
We hebben een boef in de wijk die doorlopend de
kruiden uit het tuintje bij het Stanislas komt pikken.
Jammer genoeg met wortel en al. Misschien een
stukje in het krantje. Gezocht kruidendief die drie
Lavendel, 3 Rozemarijn, 1 Artisjok maar ook 2
Sarcococca – Groenblijvend struikje- heeft gepikt. Ook
het blad van Artijok en de bloemen zijn eerder
afgesneden.

Actief op twitter? Volg ons op @BVOWDelft voor al het laatste nieuws

