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8 maart: zorg in de wijk Lente-excursie Wilhelminapark

Activiteitenkalender

dinsdag 8 maart, 20 uur bewonersavond “zorg in de wijk” buurthuis De Wending, Raamstraat

woensdag 30 maart, 10uur IVN lente-excursie Wilhelminapark

dinsdag 12 april, 20 uur bestuurswissel, supporters van schoon buurthuis De Wending, Raamstraat

dinsdag 7 juni, 20 uur bewonersavond "evaluatie parkeren" buurthuis De Wending, Raamstraat

15 en 16 juli Westerpop Stanislasterrein, Molenhuispad

zondag 7 augustus Slootfeest met Varend Corso Buitenwatersloot

Tijdens de bewonersavond op 8 maart vertellen
Douwe Bazuin van de stichting Doel en namens Ipse
Maatwerk en Martine Venema van de BVOW over de
manier van re-integratie van mensen uit de VG-GGZ
door middel van activiteiten in de wijk en hoe wijk-
bewoners daarbij kunnen helpen. Kom half maart
langs tijdens de Week van Zorg en Welzijn.

In onze wijk staat het verzorgingshuis de Lindenhof. In dit

huis wonen ongeveer 58 bewoners. De ouderen uit de

directe omgeving kunnen in dit huis rond lunchtijd voor een

kleine prijs hun warme maaltijd nuttigen. Vrijwilligers

zouden met vervoer (rolstoel duwen) kunnen helpen en hier

dan eventueel ook mee-eten. Ook worden er regelmatig

activiteiten georganiseerd waar ook de wijkbewoners aan

mee kunnen doen.

In het verzorgingshuis zijn al veel vrijwilligers uit de wijk

werkzaam. Met name het koffieschenken op de zondag-

morgen kan nog echt mensen  gebruiken. Het zou een

meerwaarde kunnen hebben om hiervan een duidelijker en

vaste groep te maken, mogelijk een taak van de bewoners-

belangenvereniging.

De bewoners van het verzorginghuis maken veel gebruik

van het Wilhelminapark en worden daarom graag betrok-

ken als hier activiteiten worden ontplooid. Wellicht wilt u

bijvoorbeeld helpen op 30 maart om ouderen aan de lente-

excursie (zie hiernaast) deel te kunnen laten nemen.

Van 14 tot 19 maart, tijdens de week van zorg en welzijn,

houdt het huis open dagen, “zorg in bedrijf”. Het zou goed

zijn om hier vanuit de wijk in grote getale naartoe te

komen. Zie ook http://weekvanzorgenwelzijn.nl/

Kunt u 8 maart niet naar onze bewonersavond komen,

maar wilt u toch helpen, neem dan gerust contact op met

Carrie Smit, coördinator vrijwilligerswerk bij de Lindenhof.

Dit kan via de BVOW: secretariaat@bvowd.nl

Martine Venema

Heeft u het mede door inspanning van de BVOW
gerenoveerde Wilhelminapark al bezocht? De
drainage is verbeterd, de kinderspeelplaats ver-
plaatst en de gazons vernieuwd. Ontdek nu samen
met IVN natuurgidsen het prille groen, zoek naar
bloeiende stinsenplanten en luister naar de vogels.

Op 30 maart van 10 uur tot 11 uur 30 organiseert IVN

natuurgidsen een voorjaarsexcursie in het Wilhelminapark.

Opgeven is niet nodig. Deelname aan de excursie is

gratis. Vertrekpunt Wilhelminapark, Colijnlaan 2, Delft.

Meer informatie: http://www.ivn.nl/delft

Margreet Hogeweg

Foto Wilhelminapark: Geerten Kalter

Nattigheid in het Wilhelminapark

Verschillende bewoners hebben klachten geuit dat het

park, ondanks de nieuwe drainage nog steeds erg nat is.

Het gaat maar om een klein stukje. Bij veel regen moeten

wandelaars daarom even een paadje om. Als het voorjaar

wordt droogt het park wel weer op.

De gemeente laat ons weten dat een oplossing niet

eenvoudig is. Door het nattere klimaat ontkomen we niet

aan een natter park. De enige remedie zou bestaan uit het

ophogen van het hele park (deel). Dat is niet haalbaar.

Janny Gort



Wordt nu lid!

Contact met andere wijkbewoners via facebook? https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Enquête nieuw parkeerbeleid
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Wordt nu lid!

De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan
door vrijwilligers en we werken zo prijsbewust
mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor
draagkracht en financiële armslag. Wilt u dat wij ons
blijven inzetten en wilt u deze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Word dan dan nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOV en maak 5 euro over op

bankrekening NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meld u aan

via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam : Handtekening :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Word lid en steun ons!!

Wordt nu lid!

Dit jaar evalueert de gemeente het parkeren. De BVOW is

benieuwd wat u vindt van recente wijzigingen in het

systeem, zoals de in 2014 gewijzigde bloktijden en de in

2015 ingevoerde digitale bezoekerskaart. Voor de zomer

komen we daarom met een wijkbrede enquête.

Tevreden over parkeren?Drie bewoners enthousiast
Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe bestuurders

hebben drie personen interesse getoond: Ron Leenheer uit

het Westerkwartier en Martine Venema,en David van

Prooijen uit de Olofsbuurt. Zij draaien komende tijd mee en

kunnen dan mogelijk op 12 april 2016 tot het bestuur

toetreden.

Enquête nieuw parkeerbeleidHoogbouw Coenderstraat

De BVOW vindt het geplande bouwblok tussen

Coenderstraat, nieuwe station/stadskantoor en bolwerk veel

te hoog. 20 meter hoge bebouwing zo dicht bij, past niet bij

de schaal van het Westerkwartier. Ron Leenheer diende

daarom namens de BVOW een zienswijze in, die gesteund

werd door De Bolk. Het bezwaar is door de gemeente

afgewezen, het hoge bouwblok is vastgesteld.

Enquête nieuw parkeerbeleidSlootfeest en varend corso
Op zondag 7 augustus 2016 zal er weer een Buitenwaters-

lootfeest worden georganiseerd. Dit jaar zal, na 5 jaar

afwezigheid, het Varend bloemencorso weer door de

Buitenwatersloot komen. De vaarweg gaat na 5 jaar afslui-

ting dit voorjaar weer open voor alle vaarverkeer en de

organisatie van het Corso heeft gemeld Delft weer aan te

doen. Meer informatie volgt!

Met het verdwijnen van de 607 parkeerplaatsen onder het

viaduct is een parkeerprobleem gecreëerd door de

gemeente. Om dit op te lossen is het volgende door de

wethouder voorgesteld:

1) Bewoners huren voor • 650,- per jaar een garageplaats.

2) Voor incidenteel gebruik door bewoners gelden

gereduceerde tarieven van • 0,50 per uur tussen 10 en 17

uur en • 0,10 tussen 17 en 10 uur.

3) Bezoekers van bewoners kunnen met de bezoekers-

kaart in de garage staan, gebruik makend van het budget

aan uren op de bezoekerskaart.

De BVOW heeft op verzoek van de wethouder per brief

gereageerd op de voorstellen: we zijn blij met punten twee

en drie. Het onder punt één genoemde tarief lijkt ons

echter te hoog. Uit een door ons gehouden enquête bleek

immers dat bewoners gemiddeld 178,50 euro per jaar

wilden betalen voor een plek in de garage. We maken ons

zorgen dat bij dit hoge tarief de garage leeg blijft en

daarmee het parkeerprobleem op straat niet wordt

opgelost. We gaan het zien, de garage is in 2017 gereed.

Parkeren in de Spoorsingelgarage

Je bent Supporter van Schoon als je je eigen afval opruimt

en af en toe dat van een ander. Samen staan we sterker.

Als iedereen heltp wordt de stad schoner. Buurtbewoners

zich daarom bij De Papaver aanmelden als Supporter en

krijgen dan een gratis ring en grijper.

Op 12 april komt Jack Boogmans van De Papaver deze

actie toelichten tijdens onze jaarvergadering.

Meer informatie op http://www.supportervanschoon.nl.

Supporters van Schoon

Daantje en Aysel zijn 12 jaar en houden heel veel van

honden en laten graag uw hond uit. Hondenbaasjes kunnen

contact opnemen via ayselibis@gmail.com en

kwekman@drupsteen.nl. Zij nemen dan zo snel mogelijk

contact met u op. Zij laten ook in regen uit en passen ook

op. U kunt zelf kiezen hoelang zij uw hond uitlaten, en daar

baseren zij dan hun tarief op (tussen 2 en 5 euro per keer).

Doggie Time - hondenuitlaatservice

Vanwege de bouw van de Coendersbuurt op het terrein van

het voormalige Hugo de Grootcollege verhuist het festival

Westerpop naar net buiten onze wijk: Westerpop wordt dit

jaar gehouden op 15 en 16 juli op het terrein van het

Stanislascollege, aan het Molenhuispad.

Meer informatie, zie http://www.westerpop.nl

Westerpop naar vlak buiten wijk


