Kinderachtig?
Een inwoner van onze wijk meldde ons dat parkeercontroleurs vaak vervelend reageren:
“Mijn zoon kwam bij onze huisartspraktijk aan met een
huilend en doodziek kind van een jaar. Hij is binnen
gerend en samen hebben wij haar jas uitgedaan en
geprobeerd het kind te kalmeren. Ik heb het kind
vastgehouden terwijl hij na niet meer dan 5 minuten
weer naar buiten ging met een vergunning. Te laat en
voor de zoveelste keer een discussie met een controleur die niet begreep dat het soms even duurt voordat je
een vergunning gepakt hebt....”
Maakt u dergelijke misstanden mee, mail ons deze!

Delft Design:
Bijeenkomst over
het nieuwe Stadskantoor en Station
Delft
Op vrijdag 1 september a.s. vanaf 14 uur 30 in het Techniek
OntmoetingsPunt (TOP), Hippolytusbuurt 14, Delft, ter
gelegenheid van de opening van TOP. Deze bijeenkomst is
gratis en openbaar toegankelijk.
U krijgt de kans om kennis te maken met de architecten,
hun filosofieën en ervaringen.
Meer informatie op http://www.delftdesign.nl

Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

Nu de zomer voorbij is, neemt niet alleen de parkeerdruk in onze wijken toe, ook staat er weer het een en ander te
gebeuren in Delft dat van directe invloed is op onze wijken en de parkeersituatie. Op 6 september houdt de BVOW
samen met Bewoners overleggroep spoorlijn Delft (BosD) een bijeenkomst over het nieuwe stadskantoor/ station Delft.
Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor de bewoners van de Coenderstraat, Spoorsingel, de achterliggende
wijken en overige omwonenden en geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief presenteren wij u kort de vier plannen voor het
nieuwe station en stadskantoor; wilt u meer weten of meepraten en meedoen, kom dan langs bij de bijeenkomst op 6
september. Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer!

Een nieuw Station/ stadskantoor voor Delft!
Vier architecten hebben schetsontwerpen gemaakt voor het nieuwe stadskantoor van Delft, waar het nieuwe
NS-station onderdeel van uit maakt. De ontwerpen komen van Dirk Jan Postel / Kraaijvanger • Urbis (Rotterdam), Mecanoo Architecten (Delft), Rudy Uytenhaak Architectenbureau (Amsterdam) en Soeters Van Eldonk
Ponec (Amsterdam).
Op 6 september houdt de BVOW samen met BosD een bijeenkomst over de vier ontwerpen. Hieronder kunt u zien waarover tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken.

Misschien wordt uw foto in
onze volgende nieuwsbrief
geplaatst.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op, of kijk
op onze website.

Beste Wijkbewoners,

Binnen in deze nieuwsbrief: overzicht 4 plannen voor nieuw station/ stadskantoor Delft

Komt u ook dergelijke
misstanden tegen, mail ons
deze dan!

De komende vergaderingen zullen zijn op:
maandag 11 september 2006
maandag 9 oktober
maandag 13 november
maandag 11 september
maandag 8 januari 2007 (onder voorbehoud)
maandag 12 februari
maandag 12 maart
maandag 16 april JAARVERGADERING

september 2006

Guido van der Wedden,
Secretaris Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

Deze foto van hoe de
gemeente om gaat met
onze vergunningplaatsen, is
ingezonden door Ronald
Kroon.

Wilt u uw bijdrage leveren aan het oplossen van
(parkeer)problemen in uw wijk? Kom dan eens langs bij
onze maandelijkse overleggen. Deze worden elke 2e
maandag van de maand om 20 uur gehouden in een
van de bovenzaaltjes van buurthuis De Wending op de
Raamstraat.
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Correspondentieadres: t.a.v. secretaris G.A. van der Wedden p/a hovenierstraat 27, 2613 rm Delft - tel: 015-2147102 - e-mail: gvdwedden@lycos.com

Misstanden?

Komende vergaderingen

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

Programma bijeenkomst Station/ stadskantoor

De BVOW bedankt Dansschool Wesseling voor het gratis
ter beschikking stellen van ruimte voor onze bijeenkomst
op 6 september!

Meer invloed!
De BVOW is al jaren een serieuze gesprekspartner voor de
wethouder en zijn ambtenaren. Ook communiceren wij
regelmatig met de gemeenteraad en de raadscommissies.
Op dit moment zijn er ongeveer 450 betalende leden. Een
aardig aantal gezien het aantal parkeerplaatsen in de wijk
(omstreeks 3000), maar meer zou beter zijn: hoe meer leden
de BVOW heeft, hoe serieuzer wij genomen worden als
gesprekspartner en hoe meer er naar ons geluisterd wordt.
Meldt u daarom aan als lid via de secretaris (adres bovenaan
deze nieuwsbrief)! of maak direct uw 5 euro contributie over
op bankrekening 31.94.21.155 t.a.v. H.G.C. van Adrichem
inzake Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.

http://www.olofsbuurt-westerkwartier.nl

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
1) ProRail en gemeente geven inzicht in het programma van eisen dat zij voor zowel de buiten- als de binnenkant
hebben vastgesteld;
2) De vier architectenbureaus geven een toelichting geven op hun plannen en hun gedachten erachter deze plannen;
3) Gelegenheid tot het stellen van vragen aan gemeente, ProRail en de vier architectenbureaus;
5) Peiling: welk ontwerp heeft de voorkeur op dit moment bij de burgers in de zaal?
Deze bijeenkomst zal plaatshebben in Partycentrum/Dansschool Wesseling op de Houttuinen 26 in Delft en zal aanvangen om 20 uur en tot ongeveer 23 uur duren.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst mee te doen.

Delftenaren beslissen mee!
Begin oktober 2006 kiest een selectiecommissie de architect die daarna het ontwerp verder uitwerkt. Bij de afweging kijkt
de commissie naar onder meer de vormgeving, de kosten, de constructieve uitwerking en de duurzaamheid van elk ontwerp.
Bij de keuze weegt ook de mening van Delftenaren mee: in augustus nodigt de gemeente een representatieve groep van
meer dan tweeduizend inwoners uit om de vier schetsontwerpen te beoordelen. De uitkomst van die enquête weegt voor
een kwart mee in de uiteindelijke keus. Daarnaast kan iedere Delftenaar een voorkeur uitspreken voor een ontwerp of een
opmerking kwijt naar aanleiding van de vier schetsontwerpen. Dat kan tijdens de expositie die rond de ontwerpen is ingericht in de bibliotheek aan de Kruisstraat. Hier liggen reactieformulieren die bezoekers kunnen deponeren in een grote
reactiebus. De selectiecommissie leest alle meningen en opmerkingen, en houdt daar rekening mee bij het maken van
haar keuze.
(Bron: website gemeente Delft, http://www.gemeentedelft.info)

6 september, 20 uur, dansschool Wesseling: bijeenkomst schetsontwerpen station/stadskantoor

Overzicht schetsontwerpen nieuw station en stadskantoor Delft
Boven: zicht over het stationsplein
Onder: zicht vanaf de Coenderstraat

Boven: zicht vanaf de Westvest
Onder: interieur stationshal

Dirk Jan Postel /
Kraaijvanger • Urbis

Mecanoo
Architecten

Boven: zicht over het stationsplein
Onder: zicht vanaf de Coenderstraat/ Parallelweg

Boven: zicht over het stationsplein
Onder: zicht vanaf de Coenderstraat

Rudy Uytenhaak
Architectenbureau

Soeters
Van Eldonk
Ponec

