De Belangenvereniging voor bewoners Olofsbuurt - Westerkwartier nummer 57, juni 2018
Inloopavond 14 november jl.
Deze avond organiseerden we samen met het projectbureau
van de gemeente dat de vernieuwing van de riolering in onze
wijk onder zijn hoede heeft.
Nadat we kort enkele andere punten hebben aangekaart ging
de rest van de avond dus hierover.
Een volgende avond zullen we meer tijd besteden aan de
andere punten die er in de wijk spelen.
Er is een korte inleiding van de projectleider en er zijn
tekeningen van het deel van de wijk dat het eerste aan de beurt
komt, een deel van het Westerkwartier. Er zijn veel vragen, die
door het bureau worden meegenomen.
O.a. de parkeerproblematiek is een heikel punt (alweer!).
Er wordt toegezegd om per stuk van de wijk, als dat aan de
beurt is, een informatieavond te organiseren, waar bewoners
hun vragen en suggesties kunnen aangeven.
Inmiddels is er al een tweede avond geweest.
Ook het groen en de bestrating worden aangepakt en hierover
kunnen we ook suggesties doen.
Een zinvolle en druk bezochte avond!
Martine Venema

Avalex
Onlangs zijn de spelregels die gelden voor het inzamelen van
afval, Plastic Metaal en drinkpakken, kortweg PMD, Groente,
Fruit en Tuinafval, kortweg GFT, restafval en papier/karton
gewijzigd.
De grijze bakken, die voorheen voor restafval waren, zijn nu
bestemd voor PMD. Het restafval, aangenomen wordt dat
dit minimale hoeveelheden zijn, moet iedereen zelf naar een
ondergrondse container brengen.
Dit leidt tot nogal wat klachten omdat het relatief zware zakken
zijn die weggebracht moeten worden en daar zijn we niet
allemaal toe in staat.
Om een klein beetje helderheid te krijgen over het beleid, ofwel
datgeen waar we recht op hebben, dat Avalex voert hebben
we ze een aantal vragen gesteld, welke keurig beantwoord zijn.

krijg je alle vier de containers, grijs, groen, blauw en een kleine
rode voor batterijen en dergelijke, restafval breng je zelf naar
een ondergrondse container in de buurt.
Gestapelde woningen krijgen geen containers maar moeten
het zelf wegbrengen naar een container of, indien beschikbaar,
naar een inzamelruimte in het gebouw zelf.
Welke afstanden, van huis tot container, beschouwt Avalex
als redelijk overbrugbaar?
Voor PMD,GFT en papier/karton gaat Avalex uit van maximaal
75 meter, voor restafval maximaal 250 meter.
Wat moet er nu in welke container?
GFT en papier/karton is duidelijk. PMD is minder duidelijk. In
principe kunnen alle zachte plastic verpakkingsmaterialen, alle
metalen verpakkingen en drinkpakken in de PMD container.
Wat niet kan zijn harde plastics, bijvoorbeeld CD hoesjes. Ook
een versleten pan of fietsonderdelen horen niet in de PMD
container. Voor meer informatie zie de site van Avalex.
Hoe kunnen we voorkomen dat de containers vroegtijdig
vol zitten met alle overlast van dien?
Avalex stelt dat er voor restafval voldoende capaciteit is
geplaatst die bovendien uitgerust is met een vulgraadsensor
welke Avalex op afstand af kan lezen en, indien nodig, zal
hierop actie worden ondernomen.
PMD zal eens per twee weken op de gebruikelijke
inzamelpunten worden opgehaald.
We hopen dat deze antwoorden van Avalex voldoende
duidelijkheid bieden zodat een ieder kan controleren of ze
datgeen gekregen hebben wat beloofd is.
Namens het bestuur van de BVOWd;
Ron Leenheer

Wie heeft er recht op welke container?
Alleen als je een voor- en/of achtertuin (met achterom) hebt,

Uitnodiging
26 juni 2018 - Buurthuis de Wending
20:00 aanvang (19:30 deuren geopend en koffie en thee)

Met volgende onderwerpen:
- Verkameringsproblematiek in de wijk, tips en gemeentelijke regels
- Klimaataddaptatie Naar aanleiding van de grondwaterproblematiek in de wijk, zal Tjerron Boxem ons meenemen in basale
aanpassingen zoals subsidies voor tuinverbeteringen, groene daken, verduurzaming en klimaataanpassingen, die in de eigen
woning toegepast kunnen worden
- Avalex, Onze wijk is de proeftuin voor gescheiden vuil ophalen binnen Delft, hoe loopt dit?
- Parkeren in de wijk
- Rondvraag
www.facebook.com/groups/bvowd/

@BVOWDelft

www.bvowd.nl

secretariaat@bvowd.nl

Agenda BVOWDelft
Locatie
De Wending
Buitenwatersloot

Inloopuur BVOWd
Buitenwaterslootfeest

Buitenwaterslootfeest, 5 augustus
In 2017 hadden we bijzonder geslaagd
feest, dus als wij van de gemeente Delft de
benodigde vergunning krijgen, organiseren
wij dit jaar een nieuw slootfeest. De datum
wordt zondag 5 augustus 2018. Dit is
gelijktijdig met de doorkomst van het
varend bloemencorso westland. Wat kunt
u onder andere verwachten:
Een rommelmarkt (alleen particulieren), een
afgesloten buitenwatersloot, live-muziek,
tentoonstelling, springkussen, draaimolen
en sminken van kinderen, shanty-koor,
gezellige terrasjes, bloemschikken, antieke
auto’s, rondvaart, meet en greet en wat
verder nog bedacht wordt.
Betty Koene
( 0158884415 )
Harry van
Adrichem
( 0152123076 )

Grondwater Delft
Sinds enige tijd houd ik mij voor de
BVOWD bezig met al wat er zich op
het gebied van grondwater afspeelt
in Delft om de belangenvereniging en
met name de buurtbewoners op de
hoogte te kunnen houden van recente
ontwikkelingen. Gemeente Delft is in
mei 2017 begonnen met het eerder
aangekondigde reduceren van de circa
100 jaar oude grondwateronttrekking
Delft Noord (voormalige DSM
grondwateronttrekking). Om bewoners
van Delft hierin te betrekken, is een

bewoners-vertegenwoordigers-overleg in
het leven geroepen dat twee keer per jaar
plaatsvindt bij de gemeente Delft. Samen
met vertegenwoordigers uit andere
bewonersbelangenverenigingen van Delft
mag ik hieraan deelnemen.
De eerste reductiestap (10% van
de bestaande onttrekking) is gezet
en deze heeft plaatsgevonden in
de periode mei-juni-juli van 2017.
Voor en na de reductiestap zijn er
monitoringsrapportages opgesteld.
Aan de hand van deze rapportages kan
worden vastgesteld of de doorgevoerde
reductie invloed heeft gehad op de
hoogte van de grondwaterstanden in
Delft en omstreken en, of er aanleidingen
zijn om maatregelen te nemen. Dit is
niet het geval gebleken en daarom is
er eind 2017 bij het bevoegd gezag
(Omgevingdienst Den Haag) een nieuwe
melding voor de volgende reductiestap
ingediend. Na goedkeuring zal de
volgende reductiestap plaatsvinden in de
periode mei-juni-juli 2018.
De gegevens voor de
monitoringsrapportages zijn afkomstig
van data uit een groot en dicht netwerk
van ruim 700 peilbuizen in en rond Delft
waarin registratie
van grondwaterstanden
plaatsvindt en
van satellietdata
die de gemeente
Delft ontvangt
van miljoenen
punten waardoor
de deformatie van het maaiveld en
gebouwen in kaart kan worden gebracht.
Omdat net als de binnenstad, het
Westerkwartier en met name de

Datum
26 juni
5 augustus

Olofsbuurt grondwaterstandgevoelige
wijken zijn is er in een extra overleg in
november 2017 met de BVOWD, de
Belangenvereniging Binnenstad Noord
en de gemeente Delft besloten om in
het eerste kwartaal van 2018 een zestal
extra peilbuizen te laten plaatsen. Hierbij
is rekening gehouden met (onder andere)
de bestaande peilbuizen, de toekomstige
nieuwe riolering en drainage, de
maaiveldhoogte en de ligging van
oppervlaktewater. De nieuwe peilbuizen
worden opgenomen in het bestaande
meetpuntennet en de meetgegevens
worden dan vervolgens ook publiek
inzichtelijk.
Medebewoners van de Olofsbuurt en het
Westerkwartier die meer willen weten
over de grondwateronttrekking en over
de grondwaterstanden in en rond Delft
kunnen terecht op de onderstaande
websites:
https://www.delft.nl/milieu/bodem/
grondwateronttrekking/
Data:
https://opendata.munisense.net/
Video:
https://www.bvowd.nl/grondwater
Marnix Hofland-Mol

Lid worden ?
De inzet en activiteiten van de BVOWd 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 BVOWd en maak 5 euro over op bankrekening NL16 RABO 0319
4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam,
postcode en huisnummer.
Dit strookje inleveren bij het secretariaat:
Verlengde Singelstraat 73 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website
http://www.bvowd.nl/

Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Tijd
20:00
overdag

Voorbeelden van Peilbuisdeksels

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Martine Venema (voorzitter),
Harry van Adrichem (penningmeester),
David van Prooijen (waarnemend secretaris),
Marnix Hofland-Mol (grondwater)
Ron Leenheer
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Contact ad interim secretariaat:
t.a.v. D. van Prooijen, Paxlaan 38, 2613GE
secretariaat@bvowd.nl,
Oplage nieuwsbrief 3.200.
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.
Opmaak: David van Prooijen
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