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BELANGENVERENIGING: (VERGUNNING)PARKEREN & SPOORTUNNEL
De BVOW is in 2001 opgericht als een reactie op de wijze waarop de gemeente Delft het bewonersparkeren wilde invoeren. De gemeente beschouwde de belangenvereniging (met inmiddels een achterban van ruim 500 leden) al vrij snel na de oprichting als een serieuze gesprekspartner. Recent onderzoek van de belangenvereniging en de gemeente toonde aan dat een deel van de wijkbewoners weliswaar een positief oordeel heeft over het systeem, maar ook dat het huidige systeem nog wel verbeterd
kan worden. Bovendien is in bepaalde delen van de wijken slechts een deel van de bewoners tevreden.
Om deze reden vindt de belangenvereniging het belangrijk om de gemeente te blijven activeren, controleren, ge- en ongevraagd te adviseren en zo de belangen van de bewoners te behartigen. In 2005 zal er
met de gemeente een evaluatie van het parkeersysteem plaatsvinden.
De belangenvereniging heeft zich in 2003 naast het vergunningparkeren ook bezig gehouden met andere
zaken, zoals het wijkplatform. De animo om daaraan echt mee te werken blijkt niet zo groot. Deze extra
activiteiten leggen veel beslag op de actieve leden en daarom is besloten om ons als vereniging in 2004
te concentreren op waar het allemaal om is begonnen: het vergunningparkeren. De belangenvereniging
blijft de ontwikkelingen met de spoortunnel natuurlijk wel volgen omdat die ook effect hebben op de
(parkeer)situatie in de wijk.
LID WORDEN? HELPEN?

BESTUUR GEWISSELD

U kunt lid worden van deze belangenvereniging en als actief lid de vereniging
steunen. Het lidmaatschap van de
belangenvereniging kost 5 euro per jaar en
kunt u overmaken op bankrekeningnr.
31.94.21.155 t.n.v. H.G.C. van Adrichem,
o.v.v. Belangenvereniging OlofsbuurtWesterkwartier te Delft.

Op dinsdag 11 mei 2004 heeft de Algemene Ledenvergadering de volgende personen in het bestuur
gekozen: Coby de Koning (voorzitter), Guido van der
Wedden (secretaris), Harry van Adrichem (penningmeester), Niek Schmidt (gemeente-comissie’s) en
Corinne Schot (juridisch adviseur).

Niet alleen financieel kunnen we uw steun
gebruiken, maar ook met ondersteuning
door bijvoorbeeld (i) het bezorgen van de
nieuwsbrief; (ii) het bezoeken van de commissie Duurzaamheid als daar het parkeren in de wijk besproken wordt; (iii) het
helpen bij een nieuwe enquête die we dit
najaar ter ondersteuning van de evaluatie in
2005 willen gaan houden.

In het afgelopen half jaar zijn twee Algemene Ledenvergaderingen geweest, te weten op dinsdag 27
januari en op dinsdag 11 mei 2004. Belangrijkste
uitkomsten van deze vergaderingen zijn:

Bent u enthousiast? En heeft u wat tijd? bel
met Harry van Adrichem, tel. 015-2123076.
27-28 augustus
WESTERPOP
Dit jaar gaat alweer de 15e editie van het
gratis toegankelijke Westerpop plaatsvinden.
Ook dit jaar kan men weer genieten van een
gevarieerde (inter)nationale programmering,
een festivalmarkt en straattheater. Uiteraard
heeft Westerpop nog meer in petto voor de
aankomende extra feestelijke editie.
Kijk op http://www.westerpop.nl voor het
allerlaatste nieuws.

UITKOMSTEN VERGADERINGEN

1. de contributie blijft 5 euro per jaar,
2. de jaarrekeningen 2002 en 2003 zijn goedgekeurd
3. De belangenvereniging heeft bij de eerste discussies over invoeren van het vergunningparkeren, een
bezwaarschrift ingediend tegen de handelwijze van de
gemeente: we vonden de gemeente onzorgvuldig
handelen. Inmiddels is er veel overlegd en zijn afspraken gemaakt, dus is het de vraag of het bezwaarschrift – dat destijds gegrond verklaard is – nog
aangehouden moet worden.Dit voorstel is aan de
ledenvergadering voorgelegd en die heeft, mede op
advies van het bestuur, besloten het bezwaarschrift
niet in te trekken, maar aan te houden. De belangrijkste reden is dat het vergunningparkeren naar onze
mening nog steeds niet definitief is: eerst moet de
evaluatie in 2005 positief uitvallen. De gemeente kan
in die situatie nog steeds onzorgvuldig handelen en
dan is het bezwaarschrift een prima stok achter de
deur om hen daarvan te weerhouden.

Kijk ook eens op onze geactualiseerde web-site: http://www.olofsbuurt-westerkwartier.nl

WAT TE DOEN MET LAANTJE VAN VOLLERING?
Diverse mensen hebben ons gevraagd wat de zin is van het parkeerterrein dat de gemeente heeft aangelegd aan het Laantje van Vollering achter het station. Het is erg afgelegen en het heeft een moeilijke toegangsweg, je auto staat er niet echt veilig en ook geeft het mensen een onveilig gevoel. Bovendien parkeert
er vrijwel niemand. Het bestuur kan er weinig aan doen en zal ook niet aandringen op het weer weghalen
van die plekken. We gaan wel aankaarten of er geen veiliger toegang kan komen, direct vanuit de wijk via
de Coenderstraat. Ook willen we aan de orde stellen of van deze parkeerplaats, omdat die toch zo ongelukkig ligt, geen vrijplaats gemaakt kan worden waar je zonder vergunning zou kunnen parkeren. Dit is goed
voor de parkeerdruk in de overige delen van de wijk (met name overkant Krakeelpolderweg) en voor bezoekers van de binnenstad van Delft.
VERGADERINGEN
Eén keer per maand houdt de
belangenvereniging een vergadering waarbij
aan buurtbewoners de mogelijkheid geboden
wordt actief deel te nemen en eventueel ook
zelf onderwerpen in te brengen. U bent van
harte welkom. De volgende vergaderingen
zijn op:
·
dinsdag 14 september
·
dinsdag 12 oktober
·
dinsdag 9 november
Om 20.00 uur, in een van de kleine zalen op
de eerste verdieping van buurthuis de Wending. Meer informatie: kijk op de website.

1 augustus:
BUITENWATERSLOOTFEEST
Op 1 augustus (vanaf 10 uur) gaan de bewoners van
de Buitenwatersloot een straatfeest houden, dit in
combinatie met het varend bloemencorso. Ook U bent
van harte welkom!
Wat kunt u op deze dag zoal verwachten? Een
rommelmarkt, (live) muziek, straatspelen voor kinderen, ‘s avonds een barbecue (opgeven bij Lander),
sminken van kinderen, een clown, gezellige terrasjes,
openlucht buitenbad voor kinderen, doortocht varend
bloemcorso en nog veel meer.
Voor meer informatie:
H.G.C. van Adrichem, tel.015-2123076.

INVENTARISATIE VERNIELINGEN AUTO’S
Er worden de laatste tijd steeds vaker nachtelijke vernielingen aan auto’s aangericht. Diverse mensen
hebben daarover geklaagd en gevraagd of wij er iets aan kunnen doen, want de politie is niet erg actief.
Laatst zijn er weer massaal spiegels van auto’s gerukt. Het bestuur is bereid om mensen de gelegenheid
te geven dit soort vernielingen te melden via e-mail (secretariaat@olofsbuurt-westerkwartier.nl) zodat wij
daar dan een goed overzicht van kunnen maken en daar eventueel het gesprek met de politie over kunnen
gaan. Wellicht is er een patroon in lokatie en tijdstip te ontdekken. Dus, als u iets meemaakt: meld het ons,
maar ga uiteraard ook naar de politie.
Melden bij de politie kan ook digitaal via http://www.politie.nl/haaglanden
11 september:
BRADERIE EN WIJKFEEST
KRAKEELPOLDERWEG

SPOORTUNNEL:
UITSTEL OF AFSTEL?

Op 11 september a.s. wordt een Braderie en
Wijkfeest georganiseerd aan de Krakeelpolderweg. De braderiekramen komen te staan op de
parkeerplaatsen aan de weg. Tegen de winkels
aan zijn plaatsen gereserveerd voor de kinderen voor een rommelmarkt. Op het grasveld bij
Siberië komt Boarding voetbal, er komt ook een
springkussen, kinderen kunnen gesminkt
worden, er kan gekleid worden, er is gratis
Suikerspin, een Ballonnenclown, een viswedstrijd in de vijver, Afrikaanse Percussie en
een Workshop. Er is tevens gratis Ponywagen
rijden door de buurt.
Het volledige programma en waar en bij wie
men zich dient op te geven wordt nader bekend
gemaakt via een folder in de wijk en via de
plaatselijke media.
Voor het Boardingvoetbal dienen zich teams
aan te melden van 5 personen.

De (spoedige) aanleg van de spoortunnel hangt aan
een zijden draadje. De minister van Verkeer en
Waterstaat heeft laten weten er geen geld voor over
te hebben, de Tweede Kamer heeft haar op de
vingers getikt en gevraagd er nog eens goed naar te
kijken. Dat moet dit jaar gebeuren, maar de stemming is somber, zeker nu het kabinet weer veel geld
tekort komt.
De belangenvereniging volgt de ontwikkelingen
nauwgezet en wil alvast een plan van aanpak maken
om straks de eventuele bouw van de tunnel goed te
kunnen volgen. Wilt u er alvast over meedenken of
hebt u concrete ideeën, neem dan contact op met
Arnaud van Schoonhoven.
Overigens zal de belangenvereniging, mocht de
bouw inderdaad doorgaan, op dringend verzoek van
een van de leden in het plan van aanpak ook aandacht besteden aan voorkomen van schade als
gevolg van het (laten) zakken van het grondwaterpeil.

