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MINISTER OPENT
‘TETRA’

AFSCHEID
KORFBALICOON

Minister Schultz van Haegen
opende de nieuwbouw van
kennisinstituut Deltares

Korfbalfans namen massaal
afscheid van Barry Schep, die
ermee stopt

» 16

» 18

Zorg aan huis in plaats van verzorgingstehuis

Delft houdt
zorg overeind
“De zorg blijft, maar bij voorkeur aan huis en op
de WMO wordt in de onlangs gepresenteerde
begroting van de gemeente niet verder bezuinigd”,
stelt wethouder Raimond de Prez. Hij reageert op de
commotie rondom het op termijn sluiten van twee
verzorgingstehuizen en bezuinigingen op de zorg.
Door Tanja Verkaik
DELFT - De Prez wil eventu-

ele vraagtekens bij Delftenaren over de zorgbezuinigingen weghalen. “De zorg
verdwijnt niet, de plek is alleen anders; zoveel mogelijk
bij mensen thuis. Er wordt
afgestapt van het principe
verzorgingstehuis en verpleegtehuis, waar ouderen

‘DE ZORG VERDWIJNT
NIET, DE PLEK IS
ALLEEN ANDERS’
op een klein kamertje worden ondergebracht.”Met uitzondering van ‘zwaardere
gevallen’, die kunnen in een
wooncomplex terecht. “Het
doel is om ouderen zolang
mogelijk zelfstandig te laten
wonen. Dat is goedkoper,
want er is geen gebouw nodig, maar de kwaliteit van

de zorg blijft hetzelfde.”
Het zorgstelsel zoals we dat
kennen, het principe van de
verzorgingsstaat, verschuift
steeds meer naar de participatiemaatschappij. “Dat
heeft ook te maken met de
nieuwe generatie ouderen,
die langer gezond en zelfstandig blijven en ze hebben
iets te besteden. Mensen
die de zorg niet kunnen betalen”, benadrukt De Prez,
“worden door de gemeente
ondersteund.” Langer thuis
blijven wonen, betekent
ook dat er meer aangepaste
woningen moeten komen.
“Jaarlijks komen er 300 tot
400 ouderen bij die een aangepaste woning nodig hebben. In Delft zijn meer dan
10.0000 woningen goed toegankelijk, maar tot 2020 is er
een tekort van tweeduizend.
De gemeente geeft dan ook
een prio aan zorgwoningen.

Gemeente pakt ‘glijbaan’
Buitenwatersloot aan
DELFT - Het liefst zou hij vandaag nog zelf de stenen eruit halen en de karrensporen doen laten verdwijnen: al sinds 2009
wacht Guido van der Wedden met buurtbewoners op herstrating van de in hun ogen gevaarlijke Buitenwatersloot.
Helaas: ook de komende maanden wordt hun geduld nog ﬂink op de proef gesteld.
Lees verder op pagina 3

€ 32,-

Verderop meer

per gram
(basis fijngoud)

PIETER OVERGAAG
partyverzorging & organisatie

AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES

Zilverprijs €500,- per kilo

a.s. zondag

INCLUSIEF GRATIS

TOESTEL EN TABLET T.W.V. €749,-

PER
MAAND*
P6 + GRATIS 10” TABLET

Verzilver uw goud!

De Huawei P6 heeft een 4,7 inch display, 1,5 GHz Quad-core
processor,GPS en draait op het Android 4.2.2 besturingssysteem.

Inkoop van goud, zilver en munten

+ Gratis Huawei Link 10 Tablet
*i.c.m. 2-jarig Tele2 Actiebundel
• 1000 MB data • 500 min

24 maanden van €60,- voor €3275 per maand Toestelprijs: €0,-

dag
zaterdag en zon

FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE

29 SEPTEMBER

KOOPZONDAG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MET MEER DAN 41 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT!

KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN
OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL

Papsouwselaan 293
2624 AP Delft
T 015-2560505
Open: di. t/m do. 9.30 - 17.00 uur
www.goudwisselkantoor.nl

herfstbraderie!
Meer info:
indebogaard.nl

VOOR VRAGEN EN INFORMATIE OVER DEZE KRANT: REDACTIE (088) 01 303 81 - ADVERTENTIEVERKOOP (088) 01 399 85 - BEZORGING (0900) 424 57 26

Â www.delftsepost.nl

Delftse Post • woensdag 25 september 2013 • 3

‘Het is wachten op een ongeval’

KORT NIEUWS

Lever lapjes
stof in voor
mantel Maria

Guido van der Wedden
(35) windt er de geen
doekjes om. “Nu de
herfst is begonnen, is
het wachten op een
ongeval.” Al sinds 2009
dringt hij er namens
Belangenvereniging
OlofsbuurtWesterkwartier bij de
gemeente op aan om
de Buitenwatersloot te
herstraten.

DELFT - De St. Ursulapa-

rochie nodigt Deltenaren
uit om deze maand een
lapje stof van 15 bij 15
cm met een dierbare herinnering of symbolische
waarde in te leveren voor
de schutsmantel van het
Mariabeeld. Het is een
oude katholieke traditie
om zo je zorgen, dankbaarheid, blijdschap aan
Maria toe te vertrouwen.
Oktober is bijbelmaand
met het thema Maria/Mirjam, moeder van Jezus’.
Een groot Mariabeeld
reist in drie weken langs
de Sacramentskerk via de
Franciscus en Clarakerk
naar de Adelbertkerk. De
lapjes moeten vóór 1 oktober worden opgestuurd
of ingeleverd bij de deelnemende kerken zodat
het geheel tot een mantel
gemaakt kan worden.

Door Ivo Knubben
DELFT - “Waar het om gaat

is dat bij regenval de karrensporen vol water komen
te staan, precies op de plekken waar fietsers rijden”,
schetst Van der Wedden de
staat van het wegdek op de
Buitenwatersloot. “Juist dat
levert gevaarlijke situaties
op voor wie tegen het autoverkeer in fietst. Want als je
geen natte broek wilt en de
plassen uit de weg gaat kom
je midden op de weg terecht.
Vooral kinderen ontwijken
de tegemoetkomende auto’s
maar nauwelijks.”
De afgelopen jaren is verschillende keren contact gezocht met de gemeente over
de karrensporen. “In 2010
kwam de wethouder met
een plan voor herinrichting.
Ze wilde van de Buitenwatersloot een fietsstraat maken, maar bewoners zagen

Na iedere regenbui staan de karrensporen op de Buitenwatersloot vol met water. “Ze liggen precies op de plekken waar ﬁetsers
Foto: PR
rijden.”

een geasfalteerde weg niet
zitten. Om die reden is dat
plan in 2011 afgeblazen.”
Vanaf dat moment gebeurde
er echter niets meer. “Het onderwerp is met de gemeente
meerdere keren besproken
en via het webformulier op
de site heb ik twee keer een
melding gemaakt. De eerste

keer kreeg ik als antwoord
dat er wat ging gebeuren,
maar dat bleek om de andere
kant van het water te gaan.
In de laatste reactie stond
‘september 2013’, maar tot
nu is er niets te zien.”In een
reactie laat de gemeente weten dat de Buitenwatersloot
zal worden herstraat nadat

OUT OF THE BOX

E

wel wat wijzer geworden: de
gemeente vindt de verkeerssituatie op de Buitenwatersloot niet gevaarlijk.
De redactie van de Delftse
Post is benieuwd of er in
uw buurt ook een straat is
die in een glijbaan verandert na een bui. Mail ons:
delftsepost@gmail.com.

COLOFON

De vaste spelregels
van het ruzie maken
indelijk heb ik een langlopend conflict met een collega bijgelegd. Opvallend is dat zo’n ruzie altijd een vaste
fasering kent met duidelijke spelregels.
Uiteraard bouw je de ruzie eerst langzaam
op, in mijn geval met schimpscheuten
waarmee ik mijn opponent niet naliet te
merken dat hij arrogante kwal was. Daarna
luidde de omhooggevallen kwast de fase
van escalatie in, met de mededeling dat
‘hij met zichzelf gebrainstormd had en
eruit was.’ Ik antwoordde meteen dat hij
het waarschijnlijk wel erg met zichzelf
eens was geweest, waarna het hoogtepunt
van de ruzie volgde: de uitbarsting. Daarna
spraken wij wekenlang niet met elkaar, het
kenmerk van de fase van het eigen gelijk.
Voor mij stond het uiteraard als een paal

het waterleidingbedrijf aan
het eind van dit jaar of begin
2014 een gietijzeren waterleiding heeft vervangen. ‘Tot
die tijd blijven we gebreken
die een gevaar zouden kunnen opleveren, herstellen.’
Hij koopt er niets voor, maar
met die laatste zin is Van
der Wedden in ieder geval

boven water dat ik de rechtvaardigheid
aan mijn zijde had. Voor mijn tegenstander
zal beslist hetzelfde gegolden hebben. Het
eigen gelijk is hardnekkig, en leidt er vaak
toe dat je het bestaan van de ander volledig
ontkent. Maar ja, elkaars aanwezigheid
negeren is een uitputtende bezigheid. Het
is in die fase dat de twijfel komt bovendrijven. Was ik te scherp geweest? Weer eens
eigenwijs? Het is die sociale druk die tot
het slotstuk van de ruzie leidt, de verzoening, met zorgvuldig uitgesproken excuses
en de belofte om het nooit meer zo ver te
laten komen. Maar de regels van een ruzie
zijn hardnekkig. Ook het volgende conflict
zal gepaard gaan met schimpscheuten vol
gif en de onzinnigheid van het eigen gelijk.
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Door Marcel de Jong

Inbreker in de
kraag gevat
DELFT - Politieagenten heb-

ben dinsdag in de omgeving van de Amazoneweg
een inbreker aangehouden. Een getuige belde
met 112 en vertelde dat
een persoon zich rond de
woning verdacht gedroeg.
Onmiddellijk
stelden
agenten een onderzoek in
en zagen een man uit een
keukenraam van een woning aan de Amazoneweg
klimmen. Bij het zien van
de agenten renden de man
weg. Na een zoektocht in
de omgeving troffen agenten de verdachte, een 41jarige Hagenaar, aan.

Extra inzet
politie na reeks
brandjes
PIJNACKER - De afgelopen

periode zijn er meerdere brandjes geweest
in Pijnacker. Met name
brand in containers en
straatmeubilair. De politie gaat de komende periode extra surveilleren en
roept het publiek op om
extra alert te zijn. Ziet u
iets? Bel: 0900-8844.

Zoekt u een tandarts en/of mondhygiënist,

Speel binnen 8 weken op onze 27-holes golfbaan!

Nu slechts

€49,50
DEZE GOLFCURSUS IS INCLUSIEF:
• 8 Golflessen van 50 minuten.
• 1 Theorieles
• Een 9-holes kennismakingsronde.
• Tijdelijk lidmaatschap gedurende de cursus.
• Tijdens de cursusperiode GRATIS onbeperkt
toegang tot de oefenfaciliteiten.

Ook benieuwd naar alle cursussen van de
Free Golf Academy of naar het
aantrekkelijke maandtarief voor onbeperkt
golfen?
Kijk voor meer informatie op
www.freegolf.nl

Golfbaan Free Golf, Zuidbuurt 79 te Vlaardingen. Telefoon: 010 460 21 39

De goedkoopste van Nederland: cursus nu € 49,50

• die per 1 juli 2011 rechtstreeks bij de
verzekering declareert?
• die op zaterdag geopend is
• die gebruik maken van de modernste
apparatuur en de nieuwste technieken.
• die in Nederland hun opleiding hebben
gevolgd
• die geregistreerd staan in de diverse
kwaliteitsregisters en BIG-register

Gratis parkeren achter de Artemisflat op het Minervaplein

Kliniek voor Mondzorg Delft neemt nog nieuwe patiënten aan!
Zowel voor tandheelkundig behandelingen
zoals kronen, bruggen, implantaten en kliken kunstgebitten etc., maar ook voor
mondhygiëne-, paradontale
tandvleesbehandelingen en bleken.

Kliniek voor Mondzorg Delft
Papsouwselaan 295
2624 AP Delft
Tel.: 015-2121682

Voor meer informatie zie ook onze website: www.mondzorgdelft.nl

