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Allereerst, beetje laat, de beste wensen voor 2023. We hopen er samen een vruchtbaar jaar van te maken.

We nodigen jullie uit voor de volgende “inloop”avond op

DONDERDAG 16 FEBRUARI
We starten rond 20.00 uur in onze eigen WENDING.

Wat komt er zeker aan de orde:
- AVALEX, heeft voor iedereen die in de wijk woont een flyer gemaakt en mogelijk zal er ook iemand van AVALEX aanwezig zijn 
om het eea nader toe te lichten of vragen aan te stellen.
- PARKEREN en de problemen hiermee kan niet ontbreken.
- Informatie over het WILHELMINAPARK.
- WOONVISIE van de gemeente, lees hierover ook het stuk in de Delft op zondag van 15 januari.
- CONTACTEN met de nieuwe raad.
- ENERGIE-transitie.
En natuurlijk zal er tijd voor vragen zijn.
Hopelijk tot 16 februari

Martine Venema,
Het bestuur van de BVOWD

Uitnodiging

Aan de bewoners van 
Olofsbuurt en 
Westerkwartier

Vanuit het BVOWD bestuur zijn we betrokken (als 
klankbordgroep) bij de Delftse ontwikkelingen op dit 
gebied.
We kregen informatie over Energiearmoede en Isolatieplan.
Er staan regelmatig updates in de Delft op zondag. Wat 
kan dit betekenen voor onze wijk met zoveel oudere 
woningen?
Er loop een pilot voor bovenstaande onderwerpen. Onze 
wijk staat gelukkig laag op de ranglijst. Toch is het goed en 
belangrijk hierover onze kennis en zorg te delen. Dat willen 
we graag op onze inloopavond doen.

Martine Venema

Energietransitie

Vorig jaar is er een gedegen concept beheerplan gemaakt 
voor het park door een stagiaire. Sindsdien gebeurt er 
veel.
Er is groot onderhoud gedaan, de oude bomen worden 
goed in de gaten gehouden. Sinds kort wordt de 
waterhuishouding van het park aangepakt. Hoewel 
dit nog een proef is, is het goed om te merken dat de 
afdeling groen serieus naar onze opmerkingen luistert.
Donderdag 2 maart 2023 organiseren we een 
informatieavond over het park in de Wending, eindelijk, 
voor alle geïnteresseerden buurtbewoners.
Iedereen is welkom, diegenen die zich ooit middels onze 
enquête opgaven worden persoonlijk uitgenodigd.
Ga vooral eens een wandeling in het park maken !

Martine Venema, Huib de Jong, Kasia Horodynska.

Wilhelminapark

De gemeente Delft ontwikkelt een woonvisie.
Een aantal belangenverenigingen uit de stad stak de 
koppen bijeen om hierover te discussiëren. Wat kwam 
aan de orde?
Minder studenten in de wijken ipv meer aandacht 
voor ouderen, zoals  levensbestendige en betaalbare 
woningen.

Het idee in dit gesprek ontstond om een platform te 
starten om dit onderwerp en zeker ook diverse andere 
onderwerpen gezamenlijk te bespreken, zonder afbreuk 
te doen aan de diversiteit van elke belangenvereniging. 
Dit lijkt een goed plan voor 2023.

Martine Venema

Woonvisie
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Het bestuur bestaat uit: 
Martine Venema (voorzitter), 
Harry van Adrichem (penningmeester), 
David van Prooijen (secretaris),
Julian Gommers (ondersteunend secretaris)

Wil jij ons helpen? Wij zijn altijd op zoek 
naar actieve buurtgenoten. Mail ons!

 Bestuur 
De inzet en activiteiten van de BVOWd 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 BVOWd en maak 5 euro over op bankrekening 
NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer. 
Dit strookje inleveren bij het secretaris: 
Laan van Overvest 36 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website:
https://www.bvowd.nl/
Naam :                                                                           
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Lid worden ?

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. 
Contact voorzitter: Martine Venema
Elise dorusstraat10
Contact secretaris:  David van Prooijen,  
Laan van Overvest 36, 2613DM 
voorzitter@bvowd.nl / secretaris@bvowd.nl, 
Oplage nieuwsbrief 3.200. 
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Opmaak: David van Prooijen

In november 2022 heb ik weer kunnen inspreken in de commissie 
Algemeen. 
Behandeld werd de nieuwe begroting voor het jaar 2023. Natuurlijk 
heeft dit gevolgen voor de tarieven die wij moeten betalen om te 
mogen parkeren in onze wijken. 
Wij zien bij de begroting 2023 de inkomsten bewoners parkeren 
weer verder gaan stijgen naar een bedrag van bijna 8 miljoen. 
De winst van meer dan 3 miljoen komt gewoon terecht in de 
algemene middelen waarmee Delft onder andere de tekorten van 
de parkeergarages kan dekken.
Maar volgens mij is het bewonersparkeren hiervoor niet voor 
bedoeld. In augustus 2020 hebben wij terecht bezwaar gemaakt 
tegen de parkeertransitie maar ook tegen het verhogen van het 
tarief van de eerste vergunning voor de bewoners van parkeerzone 
C. Het tarief werd verder -zonder enige onderbouwing- verhoogd 
van € 77,00  naar een bedrag van € 100,00 per jaar. Ofwel een 
verhoging van 29 %.

Ik heb er nogmaals op gewezen dat er destijds bij de invoering 
in 2001 met de gemeenteraad  is afgesproken dat er een 
kostendekkend tarief (maximaal € 50,00) zou worden geheven. 
Na het loslaten van de kostendekkenheid is aan de bewoners bij 
herhaling toegezegd dat tarieven voor bewonersvergunningen 
niet meer verhoogd zullen worden, behoudens de inflatiecorrectie 
(Kadernota Parkeerbeleid 2013-2020, blz. 38). 

Namens u heb ik de hoop uitgesproken richting het nieuwe college 
om bij de begroting 2023 de verhoging uit de parkeertransitie 
augustus 2020 ongedaan gaat maken of anders het tarief gaat 
bevriezen voor een periode van vijf jaar, in ieder geval totdat alle 
inflatie correcties netjes zijn verwerkt. Aangegeven de mogelijke 
optie om het tarief in de Prinsenhofgarage nog verdere te doen 
dalen. 
In ieder geval wij als BVOW, maar ik denk dat dit geld voor alle 
bewoners van Delft met een parkeervergunning, vinden dat het nu 
afgelopen moet zijn om de tekorten van de gemeente te verhalen 
op de vergunningsplichtige.

Maar echt zorgelijk vond ik de reactie (of uitblijven hiervan) van 
de commissie op mijn vraag “hoe belangrijk men het vindt dat 
het college en de raad zich moet houden aan eerder gemaakte 
afspraken en dat het bestuur betrouwbaar moet zijn”. Helaas kwam 
op deze vraag nauwelijks enige reactie vanuit de commissie.

Ik snap nu wel dat 50 % van de stemgerechtigden in Delft niet is 
gaan stemmen in maart 2022.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier

H.G.C. van Adrichem

Inspraak commisie algemeen - parkeertarief

De Zonnebloem afdeling Delft-west, Westerkwartier is 1 van 
de ruim 300 plaatselijke afdelingen in Nederland, met het 
hoofdkantoor in Breda. De Zonnebloem is er voor jong (vanaf 
18 jaar) en oud. Vaak heeft de Zonnebloem het imago van een 
vereniging voor ouderen. Tja dat klopt ook wel. De oudere 
wordt aangemeld of zoekt zelf contact. Wanneer je alleen achter 
blijft, is dat niet makkelijk. Eenzaamheid ligt dan op de loer, 
zeker als je zelf geen kinderen en/of kleinkinderen hebt, Onze 
Zonnebloemafdeling verzorgt gezellige middagen (bijv. poffertjes 
middag, sinterklaas en kerst) voor onze deelnemers (gasten) die 
minder valide zijn. Dat doen we met vrijwilligers. 
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij de deelnemers. Dat kan in 
overleg 1x per week of 1 keer per 2 weken.  Naast de gezellige 
middagen organiseren we ook een dag uitje naar bijv. een 
winkelcentrum, of Avifauna, Madurodam of de Porceleyne Fles. 
Op verzoek van de deelnemer kunnen we ook gezellig met een 
kleine groep gaan picknicken. Zo proberen we met elkaar de 
minder valide deelnemer een leuke dag/middag te geven.   
De kosten voor deze uitjes worden (conform de marktprijs) zelf 
door de deelnemers betaald. De vrijwilligers die mee gaan om 
te helpen, rolstoel te rijden, gasten op te halen, kunnen hun 
kosten declareren bij de vereniging Je hoeft geen lid te zijn van 
de Zonnebloem om mee te kunnen doen. De Zonnebloem ‘leeft’ 
van donaties en onze jaarlijkse loterij. Meer informatie op onze 
site:  zonnebloemdelftwest.nl  
Je aanmelden als vrijwilliger, of om als deelnemer mee te doen 
en er voor de gasten te zijn kan bij: 
Coby de Koning, afdelingsvoorzitter van de Zonnebloem afd. 
Delft-west Westerkwartier 
Via email:  coby.dekoning@ziggo.nl  of telefoon  06 456 40 125

Vriendelijke groet,
Coby de Koning

Zonnebloem - Coalitie tegen de eenzaamheid
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