
                                                                       Notulen 
                                                                       Algemene Leden vergadering Belangenveeniging 
                                                                       Olofsbuurt-Westerkwartier,  11 mei 2004, 20.00 uur. 
 
 
Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging  Olofsbuurt-Westerkwartier,  
Dinsdag 11 mei 2004 in buurthuis De Wending. 
 
Aanwezig                             : 17 personen  (voorzitter: Ernst Damen  en notulist: Coby de Koning)   
Afwezig met kennisgeving  :  
 

1. Opening en Mededelingen: 
Erns Damen opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

 
2. Goedkeuring agenda: 
         De agenda wordt goedgekeurd. 
 
3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 27 januari 2004: 
        Het verslag wordt goedgekeurd. 
        Naar aanleiding van het verslag merkt de heer de Vette op dat een afvaardiging van Groen                    
        Links een visite in de wijk heeft afgelegd en daarbij opgemerkt heeft dat het inderdaad wel                      
        prettig zou zijn wanneer de parkeerplaatsen bij het Laantje van Vollering ook bereikbaar      
        zou zijn via de Coenderstraat en dit mee zouden nemen voor hun fractievergadering. 
 
4. Financiën: 
        a – jaarrekening en verslag kascommissie 2003; 
             de jaarrekening en verslag zijn goedgekeurd door de kascommissie. 
             de penningmeester wordt bedankt voor de werkzaamheden 
        b – benoeming kascommissie 2004 
              Arnaud Schoonhoven en Niek Schmidt voorden benoemd tot kascommissie 2004. 
 
5. Bestuurszaken: 
        a – aftredende bestuursleden; 
              niet herkiesbaar - Ernst Damen 
              herkiesbaar        - Corine Schot; Harry van Adrichem 
        Het bestuur is van mening dat het bestuur uit plus/minus 5 leden moet bestaan. Tot aan de      
        vergadering heeft 1 persoon zich aangemeld als nieuw bestuurslid – Coby de Koning. 
        Staande de vergadering melden zich aan: Guido van der Wedden en Niek Schmidt  als    
        nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie. 
        De herkiesbare en nieuwe kandidaten worden met algemene stemmen door de  
        leden benoemd.  De bestuursfunctie’s worden door het nieuwe bestuur onderling verdeeld.  
 
6. Rondvraag: 
        - Er is nu duidelijkheid over de laad en los plaatsen op de Buitenwatersloot. Deze worden (op  
          2 los en laad plaatsen na) tot gewone parkeer plaatsen getransformeerd. De bewoners hopen     
          wel dat het nu allemaal zo vlug mogelijk uitgevoerd gaat worden. 
        - De achterkant van de winkels aan de Krakeelpoderweg wordt tot openbare weg verklaard     
          en dit betekent dat er weer een aantal parkeerplaatsen bijgeteld worden in de wijk. 

- In de Delftse Post en Delfsche Courant wordt melding gemaakt dat winkeliers uit de      
  binnenstad het voorstel hebben gedaan, aan wethouder Renssen bij de inspraakronde om de  
  dagopvang van zwervers en drugsverslaafden te situeren bij de Van Bleiswijkstraat en  
  Laantje van Vollering. Dit wordt niet gewenst geacht, daar dit te dichtbij is betreffende de  
  problematie van zwervers en drugsverslaafden rondom station Delft centraal. Veel te  
  dichtbij is bij de daar gelegen middelbare school en de controle uitvoering veel te intensief  
  zou moeten zijn. 



   Het bestuur zegt toe dit in de gaten te houden en de wethouder op de hoogte te stellen van  
   de meneing van de Algemene ledenvergadering.  
- Gevraagd wordt hoe het staat met het parkeerbeleid aan de Rotterdamseweg. Zou daar al  
   een besluit over zijn genomen? Uit de berichtgeving in de krant blijkt dat het parkeerbeleid      
   voor de hele wijk geldt en niet voor een deel.  
- Wie is bij de hoorcommissie geweest om te horen hoe men dacht over het stoepparkeren in  
  de De Vriesstraat?  
- Opgemerkt wordt dat de gemeente nog steeds niet bekend kan maken hoeveel  
  vergunningen en bezoekersvergunningen zijn uitgereikt na 01 oktober 2003. 
- Er wordt nog even in het kort de bevindingen uitgelegd van het ‘parkeerlopen’ in de nacht     
   van 31-03 op 01-04-2004. 
- Opnieuw wordt er gesproken over de lengtesteentjes in de parkeervakken. Deze worden  
   geplaatst om enige vorm van controle mogelijk te maken en om automobilisten niet een      
   parkeerplaats voor 2 auto’s in een parkeerplaats voor 1 auto te laten veranderen. 
- Hoe staat het met de houding van de belangenvereniging met betrekking tot het spoor? 
  Op dit moment afwachtend. De zaak ligt enigszins stil tot na het reces van de Kamers.  
- De vuilcontainers langs de Spoorsingel zijn weg gehaald. Daarvoor in de plaats zijn ook  
   grondcontainers gekomen. Deze zijn helemaal achter op de Spoortsingel geplaatst, tot grote          
   ergernis van de bewoners van C.Fockstraat en De Vriesstraat.  . 
   Burgers moeten nu veel te ver met hun vuil sjouwen. Op de wekelijkse vuilophaaldag is 
   het geen gezicht hoeveel vuil en grootvuil langs de Spoorsingel te vinden is. De                    
   stoepbanden die het wegrollen van de containers tegen moesten houden, waardoor er weer                        
   extra parkeerplaatsen zouden ontstaan, zijn nog niet weggehaald.   
 - Aan het bestuur wordt gevraagd om actie te ondernemen richting parkeerbeleid van de  
   gemeente, betreffende het tot 7 a 8 x per dag stoepparkeren in de C.Fockstraat door de    
   nieuwe eigenaar van het hoekpand. Het bestuur vraagt om een  een briefje waarop staat wat  
   voor aktie de bewoners zoal hebben ondernomen naar de eigenaar en de gemeente en zal  
   naar aanleiding daarvan zelf aktie ondernemen. 

 
7. Sluiting: 
8. Ernst Damen sluit de vergadering en wenst het nieuwe bestuur alle goeds. Harry van 

Adrichem dankt Ernst voor zijn inzet voor de belangenvereniging eerst als secretaris en 
daarna als interim voorzitter. Arnaud van Schoonhoven wordt door Coby de Koning bedankt 
voor de han en span diensten die hij gedaan heeft in de afgelopen tijd. 

 
 
Coby de Koning 
14-05-2004.     

                      
 
 
 
   

 
 
  
 

  


