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Beste leden en overige wijkbewoners,
Het is lente en deze nieuwsbrief staat dan ook in het teken van het mooiste park van Delft, aan de rand van onze wijken,
het Wilhelminapark: samen met o.a. leerlingen van het Stanislascollege proberen we de verpaupering van dit park tegen
te gaan. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Bent u er nog nooit geweest, ga dan snel kijken!
Coby de Koning

Boekje 10 jaar BVOW
NIEUWSBRIEF NR 1 : FEBRUARI 2001
VAN DE BELANGENVERENIGING
PARKEERBELEID OLOFSBUURT- WESTERKWARTIER
Dit is de eerste nieuwsbrief van de belangenvereniging
parkeerbeleid Olofsbuurt-Westerkwartier. We zijn in
januari jl begonnen om uiting te geven aan het
ongenoegen van wijkbewoners over de parkeerplannen
van de gemeente en de gebrekkige voorlichting.
Dit jaar bestaat de belangenvereniging OlofsbuurtWesterkwartier (BVOW) 10 jaar. Na afloop van twee
roerige bijeenkomsten in Delftstede in 2001, waar de
gemeente meldde dat er vergunningparkeren zou worden
ingevoerd in onze wijken, besloot een aantal bewoners
hiertegen in bezwaar te gaan tegen de manier waarop de
gemeente het vergunningparkeren wilde invoeren. Met
succes: dit bezwaar werd ontvankelijk verklaard en de
gemeente ging alsnog met deze bewoners in gesprek.
De BVOW was geboren en houdt zich tegenwoordig met
meer bezig dan alleen parkeren.
In november zullen wij, ter gelegenheid van ons tienjarig
bestaan, een boekje uitgeven met daarin bijdragen van
o.a. Rik Grashoff (destijds wethouder en nu tweedekamerlid), bewoners van onze wijken, verhalen over
vroeger en nu, etc. Leden zullen dit boekje gratis krijgen.
In onze volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. Heeft
u leuke foto’s of wilt u een stukje schrijven, neem dan
contact op met de secretaris.

Winter in het Wilhelminapark. Inmiddels is er volop blad!

Buurtvergaderingen
Wilt u meepraten over wat er in de buurt gebeurt? Kom
dan naar ons maandelijks overleg, waarbij soms ook de
wijkagent, wijkcoördinator of een gemeenteraadslid
aansluit.

Gemeente: na 9 mei einde fietsoverlast
Afgelopen maanden hebben wij
bij de gemeente meerdere
malen aangegeven meer dan
genoeg te hebben van de
hinderlijke en gevaarlijk
geplaatste fietsen achter het
station. Dit haalde zelfs de
Telegraaf.
Het heeft geholpen: de
gemeente heeft aangekondigd
dat per 9 mei twee extra
handhavers hiermee aan de
slag gaan. Blijf dus hinderlijke
fietsen melden via:
http://www.gemeentedelft.info/melding

De komende bijeenkomsten zijn op dinsdag 14 juni, 13
september, 11 oktober, 8 november en 13 december.
De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in een van de
bovenzaaltjes van buurthuis De Wending, er is koffie en
thee. U kunt gewoon aanschuiven en meepraten.

Verslag buurtvergadering 12 april
Tijdens onze jaarlijkse vergadering zijn onder andere onze
jaarverslagen en plannen voor komend jaar besproken.
Daarnaast hebben we gesproken over de fietsoverlast, het
Wilhelminapark, de afgeblazen herinrichting van de
Buitenwatersloot en de Spoorzone.
Het verslag van dit overleg is te vinden op onze website of
te verkrijgen via de secretaris.

Voor meer informatie, kijk op: http://www.bvowd.nl, bel het secretariaat of volg ons op twitter via @bvowdelft

Actie “Houd het Wilhelminapark mooi en schoon”
In het Wilhelminapark wordt de laatste tijd steeds vaker zwerfvuil zoals
lunchpakketten, pakjes drinken en blikjes achter gelaten. Banken zijn
vernield, prullenbakken beklad en in de zandbak zijn kapotgeslagen
flessen aangetroffen. Zo weinig groen in Delft en dan er zo mee
omgaan. Dat kan echt niet vond de BVOW.
Afgelopen maanden hebben wij de verloedering van het park daarom
besproken met o.a. wijkbewoners, de wijkcoördinator, de afdeling
Toezicht Openbare Ruimte, de wijkagent en het Stanislas College.
Inmiddels werken al deze groepen gezamenlijk een concreet actieplan
uit om tot een schoner en mooier park te komen. Een van de eerste
acties die uitgevoerd wordt, is een maatschappelijke stage van
leerlingen van het Stanislascollege in de week van 9 - 13 mei, zie
hieronder.
U kunt ook zelf wat doen: spreek anderen aan op hun gedrag in het park. Gooi uw afval ín de prullenbakken. Wordt u zelf
aangesproken op uw gedrag, reageer dan niet met allerlei vuiligheid, maar doe er wat mee: een schoner park is immers
ook voor u veel prettiger om in te verblijven of doorheen te wandelen!

Leerlingen Stanislas het park in
Geachte omwonenden van het Wilhelminapark,
Vanaf 9 mei starten leerlingen van het Stanislascollege
maatschappelijke stages. Een aantal leerlingen gaat zich
inzetten voor een schoner Wilhelminapark en een betere
relatie tussen de school en de buurt. Zij zullen zich op een
aantal momenten richten op de omwonenden van dit park:
voor een interview, voor het opruimen van zwerfvuil en voor
een buurtfeest. Ik vraag hiervoor uw medewerking.
Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf uitnodigingen
versturen, maar die komen voor velen van u waarschijnlijk
te laat. Wilt u daarom alvast een aantekening in uw agenda
maken voor de programmaonderdelen zoals hiernaast
vermeld?
Samen werken we aan een schoner Wilhelminapark.
Ik reken op uw medewerking. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Jack Boogmans,
Gemeente Delft,
Natuur- en milieucentrum De Papaver
jboogmans@delft.nl

Wordt lid!
Ja, ik steun de BVOW en maak 5 euro over op bankrekening
31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging OlofsbuurtWesterkwartier onder vermelding van naam, postcode en
huisnummer. Dit strookje inleveren bij het secretariaat:
Hovenierstraat 27 te Delft, of meld u aan via het formulier op
onze website http://www.bvowd.nl/
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :
O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid

Programma stageweek in ‘t park
Maandag 9 mei
Aftrap voor leerlingen met inleiding door o.a. school,
natuur- en milieucentrum, afvalspecialist gemeente,
BVOW en wijkagent.
Dinsdag 10 mei
Enquêteren omwonenden door leerlingen: wat wilt u?
Woensdag 11 mei
Leerlingen en omwonenden ruimen samen zwerfvuil op.
Donderdag 12 mei
Excursie voor leerlingen naar afvalbrengstation.
Vrijdag 13 mei
Afsluitend buurtfeest voor alle omwonenden van
het park door de leerlingen op vrijdagmiddag v.a. 15.30
uur in het Wilhelminapark. Wethouder Lucas Vokurka
(onderwijs) heeft aangegeven bij deze afsluitende
bijeenkomst aanwezig te zullen zijn.
Wilt u meer informatie of meedoen? Neem dan contact
met Jack Boogmans op (zie hiernaast).

Korte historie Wilhelminapark
Het Wilhelminapark is aangelegd in 1930-40 als
werkverschaffing, naar een ontwerp van O. de Vries,
plantsoenopzichter van de gemeente Delft. Het park is
oorspronkelijk geïnspireerd door de Engelse
landschapsstijl. In de oorlog verbood de bezetter om het
park ‘Wilhelminapark’ te noemen, het heette toen het
‘Westplantsoen’.
In de loop der jaren heeft het park diverse renovaties
ondergaan waarvan de laatste dateert uit 1995.
Meer informatie over de historie vindt u onder andere in
‘Twee parken in Engelse landschapsstijl gerenoveerd ’
door Jos van de Lindeloof en Rob van Beek (Delf,
voorjaar 2010).

Kijk ook eens op bewonerssite Coenderstraat: http://www.bewonersgroepcoenderstraatparallelweg.blogspot.com

