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Geachte wijkbewoners, beste lezer,

Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief dit jaar, waarin veel informatie over de lopende zaken in onze wijk. U vindt hierin een

korte weergave van de resultaten van  onze parkeerenquête in mei. We verwachten binnenkort weer meer te horen van

de gemeente over de voorgenomen verbeteringen in het Wilhelminapark. De plannen in de directe omgeving van de

spoorzone worden duidelijker, met daarbij consequenties voor onze wijk aldaar. We willen onze wijk nog aantrekkelijker

maken door behoud en uitbreiding van groen. Op onze eerstvolgende informatie-uitwisselavond  (11 september) kunt u

inspiratie opdoen over hoe u daar een bijdrage aan kan leveren. Deze inloopavonden vinden steeds plaats op de 2e

donderdag van de maand. Inloop 20.00 uur, start van programma 20.15 uur. Verder roepen wij u op om mee te denken

of uw mening te laten horen over 'noaberschap'  (Burendiensten) en het nieuwe afvalbeleid.                          Janny Gort

Onze informatie-avond zal in het teken staan van groen in

onze wijk. Wij denken dat bomen, grassen en planten,

een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de

wijk. Voor de afvoer van water, voor zuivering van de lucht,

voor een goed humeur, kortom, voor een goed leefklimaat!

Volgens een artikel in het AD vorige maand, zorgen

bloeiende bloembakken  zelfs voor verminderde

criminaliteit. Een groene wijk is dus niet alleen mooier,

maar ook veiliger. Maar hoe krijgen we onze wijk groener?

Kom 11 september ook, en laat u inspireren. Geerten

Kalter en de KNNV Vereniging voor Veldbiologie trakteren

in ieder geval op suggesties, maar tips en bijdragen vanuit

de bezoekers zijn welkom.

Vorig jaar besteedden wij er al een nieuwsbrief en een

informatie-avond aan: er komen steeds meer websites

waarin particulieren die diensten en hulp aanbieden of

vragen, elkaar kunnen vinden. Dit kan ook op buurtniveau.

We hebben destijds een kleine inventarisatie gemaakt. En

we stelden vast dat het een uitdaging zou zijn, om dit

bekend en toegankelijk te maken bij meer mensen.

Tijdens deze informatieavond  willen we hier graag op

verder borduren. Vraagt u zich wel eens af bij wie u terecht

kunt als met een klusje, of voor een praatje, of hulp of zorg

als u iets overkomt? Heeft u hier ideen over?

Laat het ons weten. Uw reactie graag naar/t.a.v. Janny

Gort, via secretariaat@bvowd.nl

Zorg(en) voor elkaar, breed gezienKoester de natuur in de wijk

september

11
donderdag

20 - 22 uur

buurthuis De Wending

oktober

9
donderdag

20 - 22 uur

buurthuis De Wending

Meedenken over nieuw afvalbeleid

Onderdeel van het afvalbeleid is dat het oud papier niet

meer wekelijks, maar 1 x per 14 dagen wordt opgehaald.

Verder krijgen de huishoudens die een kliko hebben voor

restafval en GFT, een nieuwe kliko voor oud papier aange-

boden. Wij ontvingen al reacties van bewoners die de grote

kliko' s ontsierend vinden. Ook vindt men het aantal

centrale inzamelpunten voor papier in onze wijk gering.

Avalex roept de burgers op om over het afvalbeleid mee te

denken en te praten op de volgende avonden (aanvang

19.30): 2/9 wijkcentrum Noord, Brasserskade 77, 4/9 De

Hofstee, Sandinoweg 149, 11/9 De Vleugel, Aart van der

Leeuwlaan 4 en op 15/9 Stadhuis. Aanmelden is niet

nodig. Meer info avalex.nl of bel gratis 0800-400 20 50.



Wordt nu lid!

Contact met andere wijkbewoners via facebook? https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Enquête nieuw parkeerbeleid

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 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Gevaarlijke verkeersituatie?
Bewoners wezen ons tijdens inloopavonden op gevaarlijke

verkeerssituaties in onze wijk. De BVOW vindt dit

onderwerp erg belangrijk en wil hier samen met bewoners

wat aan gaan doen. Welke onveilige verkeerssituaties  in

uw omgeving wilt u veranderen? Denk actief mee over

mogelijke oplossingen en meld u per e-mail aan bij

contactpersoon Mike Reuser (secretariaat@bvowd.nl).

Wordt nu lid!

De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan
door vrijwilligers en we werken zo prijsbewust
mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor
draagkracht en financiële armslag. Wilt u dat wij ons
blijven inzetten en wilt u deze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Word dan dan nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOV en maak 5 euro over op

bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangen-

vereniging 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 : Handtekening :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Word lid en steun ons!!

Uitslag enquête parkeren

Wordt nu lid!

Tijdens onze inloopavond op 14 mei is er door een aantal

betrokken en bewoners gebrainstormd over

speelelementen in het Wilhelminapark. Christiaan

Beekhuis van de gemeente Delft heeft de ideeën van die

avond in een plan opgenomen. Al na 14 dagen kon een

afvaardiging uit de buurt daar kennis van nemen. Dat vond

plaats in het Wilhelminapark zelf. Er vindt, naar aanleiding

van de bespreking van dit plan in de Kwaliteitskamer van

de gemeente, nog enige aanpassing plaats en wij hopen

aan het eind van de zomer - dus binnenkort - te horen,

wanneer we het resultaat kunnen aanschouwen.

Naast de speeltuin worden de paden in het Wilhelminapark

ook aangepakt. Onderzoek naar de funderingslaag heeft al

plaatsgevonden. De gemeente heeft ook de paden en de

aanpak van de afwateringsproblemen voor nog dit jaar op

de agenda staan.

Speeltuin Wilhelminapark

Extra parkeerruimte Raamstraat
Een bewoner wees ons erop dat de invaliden-

parkeerplek tegenover de Raamstraatkerk bij

buurthuis De Wending ‘s nachts nooit gebruikt

wordt. Kon die ‘s nachts niet voor

vergunninghouders worden gebruikt?

De BVOW ging ermee aan de slag en sinds

kort is dankzij onze inspanningen  de

invalidenparkeerplek tussen 21:00 en 8:00 een

parkeerplek voor algemeen gebruik.

Heeft u een idee? e-mail of bel ons!

De gemeente heeft in 2013 een nieuw parkeerbeleid

vastgesteld. Hierbij zijn de bloktijden (tijden waarbinnen

een parkeervergunning nodig is) verruimd en is de

doelstelling geformuleerd op termijn een digitale

bezoekerskaart in te voeren. De BVOW wil graag namens

de bewoners spreken en namens hen in gesprek gaan met

de gemeente. Om dit zorgvuldig te kunnen doen is een

wijkbrede enquête uitgezet.

De wijk is in ruime meerderheid ontevreden over de nieuwe

bloktijden (15% tevreden, 63% ontevreden of zeer

ontevreden). De zoektijden en afstand waar geparkeerd

kan worden zijn niet verbeterd. Bewoners vinden de prijs

van zowel de vergunning als de bezoekerskaart aan de

hoge kant.

De wijk wil in meerderheid geen digitale bezoekerskaart

(60% wil de huidige kaart handhaven). Dit percentage is

iets lager dan bij onze vorige enquête in 2012.

Een beperkt aantal bewoners zou de auto weg doen bij de

komst van meer Greenwheels of fietstrommels, of een

elektrische auto aanschaffen indien dit door de gemeente

gefaciliteerd wordt. Een aantal bewoners heeft

belangstelling voor de huur van een parkeerplaats in de

Spoorsingelgarage en is bereid hiervoor gemiddeld • 680-

per jaar te betalen.

Lees de volledige uitslag op http://www.bvowd.nl/

25 mei: geslaagde viering fête de la nature in het park

Eendjes: brood wordt hun dood!

Oud brood aan eendjes voeren in het park is altijd
een gezellige activiteit en de eendjes waarderen het
zo. Maar het is ongezond!

Eendjes die brood krijgen, eten minder

kroos en andere waterplanten, wat leidt

tot teveel vetten, suikers en zout en

een gebrek aan eiwitten en mineralen:

eenden gaan veel eerder dood als ze

brood krijgen en worden maar een jaar

of twee in plaats van circa twintig!

Resten van overvloedig gevoerd brood zijn ook niet goed

voor het leven in het water en kunnen ratten aantrekken.


