Belangenvereniging - ook voor ondernemers in onze wijken!
In het Westerkwartier en de Olofsbuurt zijn veel meer ondernemers gevestigd dan de meeste wijkbewoners weten.De
belangenvereniging steunt vanaf nu ook actief deze lokale ondernemers in de wijk.
Nieuwe bewoners - voor zover wij dat weten - krijgen een welkomstbrief met een overzicht van alle ondernemers in de
wijk inclusief adres, website en type winkel met kortingsbonnen van sommige ondernemers. Daarnaast zal in de
nieuwsbrief voortaan elke keer aandacht worden geschonken aan een ondernemer. Op deze manier wil de BVOW ook
opkomen voor de belangen van de ondernemers en ze een steun in de rug bieden in deze economisch lastige tijden.
Hannah Koning

Nieuw: Boomkens Groente en Fruit

Inloopavonden

Sinds oktober 2011 is het Westerkwartier weer een
winkel rijker. Aan de Raamstraat 80 verkoopt dhr. Theo
Boomkens aardappelen, groentes, fruit, plantjes en
bloemen. De BVOW ging kennis maken.

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. U kunt zelf onderwerpen aandragen.
De komende bijeenkomsten zijn op:
dinsdag 7 februari, inloopavond
dinsdag 13 maart, inloopavond
dinsdag 17 april, Algemene Ledenvergadering
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.

Overlast plassen niet aangepakt

Dhr. Boomkens, die groente en fruit verkocht op de
markt, had vanaf 1978 een pakhuis aan de Raamstraat.
Onlangs is dit pakhuis omgebouwd tot groente- en
fruitwinkel. Er komen voornamelijk klanten uit de wijk,
maar ook zijn oude marktklanten weten hem te vinden.
80% van zijn klanten komt op de fiets, waarschijnlijk
omdat velen niet weten dat doordeweeks tot 16 uur gratis
voor de deur geparkeerd kan worden.

Ondanks herhaaldelijk klagen van de BVOW over de
verschrikkelijke plasvorming op de Buitenwatersloot, heeft
de gemeente laten weten dat herstrating niet in de
onderhoudsplanning is opgenomen. Het is wachten op
een ongeval omdat fietsers de vreemdste capriolen
uithalen om de plassen te ontwijken, vooral als er auto’s
aan komen rijden. Ook bij droog weer zijn de gaten
gevaarlijk.

Bent u nog niet gaan kijken? Kom dan kennismaken.
Elke maand een speciale aanbieding: in januari appelen.
Boomkens Groente en Fruit, Raamstraat 80, open van
dinsdag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur.

Wordt nu lid!
Ja, ik word lid en steun de BVOW. Ik maak 5 euro over op
bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 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 :

Nieuwsbrief voor Olofsbuurt en Westerkwartier, nummer 39, januari 2012
Beste leden en overige wijkbewoners,
Er is weer veel te vertellen over wat er in onze wijken is gebeurd en nog staat te gebeuren. De BVOW viert haar 10 jarig
bestaan op 11 februari 2012 met een winterse wijkmarkt bij het Olofsbuurthuis. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat we
zoal van plan zijn om dit “jubileum” te vieren. Graag tot dan!
Coby de Koning
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zaterdag 11 februari

WINTERFEEST
Liefde voor de wijk

T

Met de bon onderaan deze bladzijde maakt u kans op een jaar lang gratis parkeren in schil C. Hang de poster uit
deze nieuwsbrief op uw raam en maak kans op een bezoekersvergunning. Maar het belangrijkste is natuurlijk: kom
naar het winterfeest en maak kennis met de andere bewoners en de ondernemers uit Olofsbuurt en Westerkwartier!
*Winterfeest: gratis toegang. Aanmelden etagèrebouwen via secretariaat@bvowd.nl, kosten 7 euro 50.

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,
2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft
Oplage nieuwsbrief 3.800. Gedrukt bij Bestenzet Printing, Zoetermeer.

Volg het laatste wijknieuws nu ook op twitter: @bvowdelft
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Wilhelminapark - wordt vervolgd

De afgelopen tijd hebben wij op onze bankrekening
contributie ontvangen van ons onbekende namen, zonder
vermelding van postcode en huisnummer. Wij verwelkomen
deze nieuwe leden van harte, maar verzoeken hen hun
postcode en huisnummer door te geven via
secretariaat@bvowd.nl of Hovenierstraat 27, zodat we
weten waar deze leden wonen.

T
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Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier wordt op zaterdag 11
februari aanstaande van 12 tot 17 uur een wintermarkt gehouden in het parkje bij het Olofsbuurthuis (tussen de
Singelstraat en de Sint Olofsstraat) met diverse kraampjes.
Er is onder andere live muziek, bloemschikken, erwtensoep, oliebollen, open podium, fototentoonstelling Spoorsingel
en Buitenwatersloot, gezellige bbq, oude ambachten, spelletjes voor de kinderen, verkoop van wijkproducten, etagère
bouwen*, enz. en dat alles voor en door wijkbewoners! Delft Bouwt organiseert een wandeling naar de spoortunnel.

Ondernemer en wilt u meedoen, meld u dan aan via secretariaat@bvowd.nl

Onbekende betalingen!

T

Met enkele buurtbewoners heeft de belangenvereniging
een actieplan opgesteld voor het opknappen van het
Wilhelminapark. Dit wordt plan binnenkort aan de wethouder aangeboden.
Net als in 2011, levert de belangenvereniging ook dit jaar
weer een bijdrage aan de maatschappelijke stage van het
Stanislascollege in mei. Het thema is ‘binding met de
buurt’, daarom doen wij een beroep op omwonenden van
het park om een activiteit met scholieren te begeleiden.
De stage is dit jaar breder opgezet dan het park alleen.
Via deze samenwerking met de school hopen wij dat de
scholieren het park leren waarderen en minder vervuilen.
Wilt u hieraan meewerken, neem dan contact op met ons
secretariaat via secretariaat@bvowd.nl of 015-2147102.

T
Twitter: @BVOWDelft

T

#LustrumBVOW

1 LOT T

Loterij winterfeest
Vul je naam in en stop dit lot op zaterdag 11
februari tijdens de wintermarkt voor 14 uur in de
melkbus bij de kraam van de belangenvereniging. Onder de inzenders wordt een gratis
bewonersparkeervergunning verloot.
De trekking is om 16 uur in de Olofstuin.
Naam: ......................................................................
Adres: ......................................................................
E-mail: .....................................................................

Winter: kijk voor inbraakpreventietips op de website: www.bvowd.nl

Kijk op de wijk: Tabaks Historisch Museum in Olofsbuurt
Midden in de Olofsbuurt, aan de Van Bossestraat, bevindt
zich het Tabaks Historisch Museum Delft. In dit pand was
sinds 1941 de sigarenwinkel ‘t Mannetje gevestigd. In de
jaren ’50 werd het tevens postagentschap. Eigenaar Louis
Bracco Gartner vertelt trots “we hadden 3 loketten, mensen
kwamen hier bijvoorbeeld hun AOW ophalen, we hadden
meer klanten dan het hoofdpostkantoor in Delft”. In 2004
besloot hij met de winkel te stoppen en een half jaar later
opende het museum. Dit museum bevat een brede
verzameling gebruiksvoor-werpen over de productie en
consumptie van tabak, zoals pijpen, snuifdozen,
gereedschappen, verpakkingen en literatuur. Het richt zich
met name op de Nederlandse tabaksindustrie.
Delft heeft een rijke tabakshistorie: “In Delft waren in de 17e
eeuw veel pijpmakers actief, in 1770 opende de eerste
sigarenfabriek. Dit zorgde voor enorm veel werkgelegenheid. Rond 1890 werkten in de grootste sigarenfabriek 650
mensen, waarmee dit toen de grootste werkgever in Delft
was. Een groot aantal sigarenmakers woonde rond die tijd in
het Westerkwartier”, zo vertelt Bracco Gartner.
Guido van der Wedden

T
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Tabaks Historisch Museum Delft
Van Bossestraat 2, 015-2122411, www.tabaksmuseum.nl
In het museumweekeind, op 14 april 2012, vrije inloop van
10 tot 16 uur

De gemeente heeft inmiddels laten weten de belangenvereniging te willen betrekken bij de nieuwe nota waarin
de kostprijs van de parkeerproducten wordt berekend.
De BVOW is op zoek naar een accountant uit onze
wijk die ons wil helpen de cijfers van de gemeente
te controleren. Contact via guido@bvowd.nl

Ondanks bezwaren van ons en diverse andere belangenverenigingen en oppositiepartijen zoals VVD, Stadsbelangen, SP, CU, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft,
heeft de raad begin november namelijk toch besloten een
enorme verhoging van de parkeertarieven door te voeren.
Bezwaar tegen dit raadsbesluit is helaas niet mogelijk
omdat het om een verordening gaat. Gelukkig is naar
aanleiding van een motie van Ernst Damen van de PvdA
besloten dat bekeken wordt welke kosten toegerekend
moeten worden aan het parkeren, eventueel teveel betaalde
parkeerheffing
Wordt
nu lid! wordt in 2013 verrekend .
De belangenvereniging wil zelf laten berekenen of de
parkeertarieven in Delft realistisch zijn. Daarom hebben wij
een verzoek ingediend bij de gemeente om een aantal
gegevens te verkrijgen. Het gaat hierbij zowel om de
uitgaven zoals loonkosten van parkeercontroleurs, aantal
controle-uren voor onze wijk per week, als natuurlijk ook
om de inkomsten zoals inkomsten uit bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen, parkeerautomaten,
naheffingen en leges.
Met deze gegevens willen wij door een onafhankelijk
accountant een oordeel laten vellen over de hoogte van de
tarieven. Daarnaast willen we voorkomen dat onterecht
allerlei zaken aan parkeren worden toegerekend.
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WINTERFEESTT
Liefde voor de wijk

Olofsbuurter Louis Bracco Gartner in zijn museum

Parkeertarieven verhoogd
De kranten hebben er vol van gestaan: de tarieven voor
parkeervergunningen en bezoekerskaarten en de bijbehorende leges (belasting) gaan komend jaar flink omhoog.
De belangenvereniging (BVOW) heeft de gemeente
verzocht zich aan de afspraak, gemaakt in 2005, te
houden dat de prijs van de parkeervergunning (toen 50
euro) jaarlijks met de inflatiecorrectie zal worden verhoogd,
en niet meer dan dat, maar dat mocht niet baten.

zaterdag 11 februari
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WAT?

T

Maak kennis met bewoners en ondernemers uit Olofsbuurt en Westerkwartier! Met onder andere
live muziek
muziek, bloemschikken, erwtensoep
erwtensoep, oliebollen, open podium
podium, fototentoonstelling
Spoorsingel en Buitenwatersloot, gezellige BBQ
BBQ, oude ambachten, verkoop van wijkproducten
wijkproducten,
spelletjes voor de kinderen, enz. en dat alles voor en door wijkbewoners! Delft Bouwt organiseert
een wandeling naar de spoortunnel die vertrekt vanaf de wintermarkt.
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WAAR?
12 tot 17 uur in het parkje bij het
TOlofsbuurthuis
(tussen Singelstraat en Sint Olofsstraat)
T
WAAROM?

Om te vieren dat de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier in 10 jaar van een actiegroep
tegen parkeren is uitgegroeid tot een wijkgerichte vereniging vol activiteiten.
Belangenvereniging in actie: flyers onder ruitenwissers

Wedstrijd: gratis bezoekerskaart
Hiernaast vindt u de poster voor de wintermarkt ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de BVOW.
Onder bewoners die deze poster tussen 20 januari en 11
februari op een opvallende manier achter hun raam hebben
hangen, worden twee gratis bezoekersparkeerkaarten
2012-2013 verloot: één in de Olofsbuurt,één in het
Westerkwartier. Uitslag in de volgende nieuwsbrief.

Meedenken? Meepraten? Vragen?
Kom naar onze maandelijkse bijeenkomsten in buurthuis De Wending, of stuur een kaartje of e-mail naar het secretariaat.

Twitter:

@
@BVOWDelft

#
#LustrumBVOW

