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Boom weg?
Wilt u van uw kerstboom af? U 
kunt ’m laten ophalen als grof-
vuil – dit regelt u via www.delft.
nl/grofvuil of tel. 14015. Of bied 
de boom in stukjes aan in uw 
gft-container.  De deksel moet 
wel dicht kunnen!  Let op: zelf 
uw boom inleveren bij de 
Schieweg is (voor particulieren) 
niet mogelijk. De berichtgeving  
en de opa-strip daarover vorige 
week waren niet juist!

Jouke in @Delft
Elke donderdag valt @Delft, de 
digitale nieuwsbrief van de ge-
meente, bij honderden Delfte-
naren in de mailbox. Deze week 
laat cabaretier Pieter Jouke in  
@Delft zijn licht schijnen op 
vuurwerkbommen.  Wilt u mor-
gen zijn column lezen? Meld u 
dan aan voor een gratis abon-
nement op @Delft via www.
delft.nl/nieuwsbrief. 

 

Delft Moves
So You Think You Can Dance? 
Laat het zondag 15 januari zien 
in Theater de Veste! Vanaf 10.00 
uur kunnen jongeren in het the-
ater meedoen met workshops 
choreografie, urban en break-
dance. Kaarten voor € 5 ver-
krijgbaar bij de kassa. Om 13.00 
uur houdt choreograaf Lloyd 
Marengo een auditie voor een 
nieuwe voorstelling. Première: 
zondag 11 maart, tijdens het 
festivalweekend van Delft 
Moves 2012. Lloyd zoekt jong 
Delfts danstalent, beschikbaar 
op woensdag- en vrijdagavon-
den. Aanmelden via educatie@
theaterdeveste.nl. De auditie is 
gratis, maar reserveer snel want 
vol is vol!

Snel je zwemdiploma

Meer weten? Kom langs, bel (015) 256 58 01 
of zwem naar www.zwembadkerkpolder.info 

Uw kind voor de zomer
vakantie het Adiploma? 
11 januari start de eerste 
snelcursus. 
Info: 015 256 58 01 

Starters in voormalig zusterhuis

En nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
maandag 2 januari 2012 van 17.00 - 18.30 uur in
het Stadhuis van Delft, Markt 87 (ingang achter-
 zijde). Rond 17.30 uur zal de burgemeester
zijn nieuwjaarswens uitspreken.

Het gemeentebestuur wenst u een      
gezond en gelukkig

De hele maand januari organiseert 
Spoorzone Delft, in samenwerking 
met WeSD, Atelier Delftse Vrouwen 
en Handwerkplaats Knotten, gratis 
breiworkshops. Beginners kunnen 
oefenlapjes maken die gebruikt wor-
den in een wildbrei-kunstwerk voor 
de nieuwe loop- en fietsroute naar 
het NS station Delft. Ervaren breiers 
kunnen zich uitleven op een sjaal of 
muts voor een spoorzone-bouwvak-

Het voormalige zusterhuis aan de 
Gasthuisplaats wordt een verzamelge-
bouw voor startende ondernemers. De 
gemeente heeft het pand verhuurd aan 
een exploitant die het gebouw hier-
voor geschikt gaat maken. Startende 
ondernemers kunnen er tegen een 
aantrekkelijk tarief ruimte huren, waar 
ze zelf iets van kunnen maken. Zo 
krijgt dit leegstaande pand een ge-
schikte invulling waar veel vraag naar 
is. De verhuur en de daarbij komende 
investeringen zorgen voor een betere 
uitstraling van het pand en brengen 

De route van geglazuurde Delfts 
blauwe klinkers die de diverse kera-
miek-highlights in de stad aan-
duiden, is voltooid. De laatste  
steen werd gelegd op het plaveisel 
bij Royal Delft aan de Rotterdamse-
weg. Op de klinkers staat in diverse 

meer levendigheid en sociaal toezicht 
op het parkeerterrein op de Gasthuis-
plaats. In de strijd tegen leegstand 
spant de gemeente zich in om panden 
die tijdelijk leegstaan beschikbaar te 
krijgen voor startende bedrijfjes en 
creatieve initiatieven. Het voormalige 
zusterhuis is hiervoor heel geschikt. In 
de huurovereenkomst is een optie op-
genomen om deze na vijf jaar op te 
zeggen. Dit vanwege de voorgenomen 
herontwikkeling van de locatie Gast-
huisplaats, inclusief het voormalige 
zusterhuis.

Keramiekroute compleet
talen het woord ‘aarde’ geschreven, 
de grondstof waarvan keramiek 
wordt gemaakt. Voor het ontwerp 
van de met de hand geschreven 
blauwe letters op een wit font teken-
de de Delftse kunstenares Christina 
Linaris Coridou.  

Wildbreien voor spoorzone
ker. Op 23 januari 2012 wordt de 
nieuwe loop- en fietsroute naar NS 
station Delft geopend en worden de 
eerste wildbrei-kunstwerken langs  
de route opgehangen. Op die dag 
kunt u ook uw sjaal of muts persoon-
lijk aan een bouwvakker overhandi-
gen. Er wordt komende maand op 
diverse locaties in Delft gebreid. De 
precieze locaties, data en tijden vindt 
u op www.spoorzonedelft.nl.

In museum Het Prinsenhof zijn 
twee tentoonstellingen over archeo-
logie te zien: Archeologisch werk in 
beeld gebracht en De prehistorie 
van Zuid-Holland. Eerstgenoemde  
bevat portretten – gefotografeerd 
door René Glas – van Nederlanders 
die zich bezighouden met erfgoed 

Archeologie in Prinsenhof
en archeologie. De tweede is sa-
mengesteld door Erfgoedhuis Zuid-
Holland en laat zien hoe mensen, 
die eerst leefden van jacht en visse-
rij, boer werden. En wie hongert 
naar meer archeologie, kan daarna 
ook nog de wandelroute Delft on-
dersteboven lopen.

Er is zeer zwaar, illegaal vuurwerk  
in omloop. De politie controleert 
streng, maar vraagt ook inwoners 
alert te zijn. Het opslaan van dit 
vuurwerk levert enorm brand- en 
ontploffingsgevaar op voor de bewo-
ners en de buurt. 

Meld illegaal vuurwerk!
Kent u iemand met dergelijk vuur-
werk? Meld het de wijkagent of bel 
0900-8844. Of bel anoniem: 0800-
7000. U kunt ook zelfgemaakte foto’s 
en filmpjes die helpen bij de op-
sporing, uploaden en sturen naar 
www.nationale-recherche.nl.

Delft kort
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Stadswinkel Delft

Uittreksel  
burgelijke stand
Heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand 
nodig? Bijvoorbeeld van uw geboorteakte of uw 
huwelijksakte? Vraag het uittreksel dan aan via 
www.delft.nl.

Wat is een uittreksel uit de burgerlijke stand?
Van bepaalde belangrijke levensgebeurtenissen 
zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en over-
lijden maakt de gemeente een akte op. Deze 
akten worden opgenomen in de registers van de 
burgerlijke stand. Een uittreksel van deze akten 
kunt u nodig hebben voor een huwelijk in het 
buitenland of bij gerechtelijke procedures.

Uittreksel aanvragen
Een uittreksel uit de burgerlijke stand vraagt u 
aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden. Is dat in Delft, vraag het uit-
treksel dan online aan via de website www.
delft.nl. 
U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de Stads-
winkel aan de Phoenixstraat 16. Dit geldt ook 
voor oudere uittreksels. Maakt u wel voor u de 
Stadswinkel bezoekt een afspraak via www.
delft.nl of bel 14015.

Spreekuren college b&w

In verband met kerstreces tot en met 6 januari 
2012 is er geen spreekuur.

Hele StaD 

FINANCIËLE VERORDENING 2012
De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 
de gewijzigde Financiële verordening vastge-
steld. Deze verordening geeft nadere spelregels/
kaders voor de toepassing van artikel 212 van de 
Gemeentewet voor het gemeentelijk financieel 
beleid, financieel beheer en de financiële orga-
nisatie. Na inwerkingtreding van de Financiële 
verordening zullen beleids- en verantwoor-
dingsdocumenten met inachtneming van de 
vastgestelde verordening worden opgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 
2012, op dezelfde datum wordt de Financiële 
verordening die op 17 december 2009 is vastge-
steld, ingetrokken. De verordening is in te zien 
via www.delft.nl/gemeenteraad.

VERDELING AANLEUNWONINGEN 
VERANDERT 
Per 1 januari 2012 gaan de gemeente en 
woningcorporaties de aanleunwoningen op een 
andere manier verdelen. De term aanleunwo-
ning verdwijnt. Dit type woning wordt vanaf 
heden aangeduid als seniorenwoning, beneden-
woning of flat met lift met de aanduiding ‘rolla-
tor toe- en doorgankelijk’. Vanaf 1 januari 2012 
is het niet meer mogelijk om een voorrangsver-
klaring voor een aanleunwoning aan te vragen. 
Wel is het mogelijk om een medische voorrangs-
verklaring voor een aangepaste woning aan te 
vragen.
Deze wijzigingen gelden alleen voor het Delftse 
woningaanbod, andere gemeenten binnen het 
stadsgewest Haaglanden kunnen nog wel 
gebruikmaken van de aanleunwoning.
 
Waarom deze wijziging?
Vroeger werden zorgfaciliteiten in zelfstandige 
woningen vooral geleverd vanuit zorgcentra. Dit 
gebeurde in woningcomplexen die tegen het 
verzorgingshuis aangebouwd werden, de zoge-
noemde aanleunwoningen. Bewoners konden 
gebruik maken van de faciliteiten van het zorg-
centrum, en konden een zorgpakket afnemen.
Tegenwoordig wil men zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen in de eigen woning. Als 
gevolg van deze veranderde maatschappelijke 
opvattingen kunt u de benodigde zorg zelf inko-
pen en in uw eigen woning ontvangen. Over-
heid en corporaties hebben in voorbije jaren een 
fors aantal gewone woningen in de wijken 
geschikt gemaakt voor bewoning door mensen 
met een lichamelijke beperking. Facilitering 

vanuit zorgcentra wordt niet langer vergoed 
vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekos-
ten. 
De aanleunwoning is als woningtype door al 
deze ontwikkelingen achterhaald geworden.

Wat betekent dit voor mij?
Woningzoekenden kunnen via de website www.
woonnet-haaglanden.nl reageren op aangebo-
den woningen, ook op de aangepaste wonin-
gen. Er zijn 4 categorieën aangepaste woningen. 
In de beschrijving bij de advertentie staat ver-
meld tot welke categorie de woning behoort. 

Ik heb een voorrangsverklaring voor een 
aanleunwoning. Wat gebeurt daarmee?
Uw voorrangsverklaring blijft geldig voor de 
periode waarvoor deze oorspronkelijk is ver-
strekt. Wel is uw zoekprofiel aangepast aan de 
nieuwe werkwijze. De gemeente heeft u inmid-
dels een brief gestuurd met nadere informatie 
over uw voorrangsverklaring.

Meer informatie
Wanneer u vragen heeft over een woning of 
over deze verandering, dan kunt u contact 
op nemen met uw woningcorporatie. Zij zullen u 
voorzien van verdere informatie. 
U kunt ook contact opnemen met het Startpunt 
wonen zorg welzijn aan de Van Bleyswijckstraat 
91, telefoon 214 07 07, tussen 9.00-13.00 uur 
(Het Startpunt is deze week gesloten en beperkt 
telefonisch bereikbaar voor Wmo-kwesties).  
De consulenten van het Startpunt zijn ge spe-
cialiseerd in het ondersteunen van woning-
zoekenden met woningvragen voor aangepaste 
woningen. 

Spoorzone

VERKEERSBESLUITEN
2611 AL | Phoenixstraat | opheffen van de hui-
dige verplichte rijrichtingen rechtdoor en rechts-
af thv. de aansluiting op de Phoenixstraat van de 
Bagijnhof, HH Delfland, Binnenwatersloot, 
Phoenixgarage en de doorsteek vanaf de Spoor-
singel thv. Spoorsingel huisnummer 78 en deze 
maatregel van kracht laten zijn vanaf week 4 
van 2012 (1196322)
2611 AL | Phoenixstraat | vervangen van de 
doorgetrokken streep thv. de aansluiting op de 
Phoenixstraat van de Bagijnhof, HH Delfland, 
Binnenwatersloot, Phoenixgarage en de door-
steek vanaf de Spoorsingel thv. Spoorsingel 
huisnummer 78 door een onderbroken streep 
zodat afslaande bewegingen door gemotori-
seerd verkeer formeel zijn toegestaan en deze 
maatregel van kracht laten zijn vanaf week 4 
van 2012 (1196322)
2611 BV | Stationsplein | fysiek afsluiten en 
gesloten verklaren voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of vee van het 
Stationsplein voor zover gelegen tussen het 
Laantje van Mater en de Stationsbrug en deze 
maatregel van kracht laten zijn voor de periode 
van week 4 van 2012 tot medio 2015 totdat de 
route over de nieuwe Stationsbrug weer 
beschikbaar is (1196322)
2611 BV | Stationsplein | fysiek afsluiten en 
gesloten verklaren voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of vee van de rou-
te Coenderstraat – Stationstunnel – Laantje van 
Mater/Stationsplein en deze maatregel van 
kracht laten zijn voor de periode van week 6 van 
2012 tot medio 2015 totdat de route over de 
nieuwe Stationsbrug weer beschikbaar is 
(1196322)
2611 BV | Stationsplein | aanwijzen van de 
westelijke helft van de nieuwe loop- en fietsrou-
te vanaf de Westvest naar het station, welke 
ongeveer 150 meter ten zuiden van de Stations-
brug komt te liggen, als verplicht fietspad tot 
het punt thv. de aansluiting op de nieuwe fiet-
senstalling en deze maatregel van kracht laten 
zijn voor de periode van week 4 van 2012 tot 
medio 2015 totdat de route over de nieuwe Sta-
tionsbrug weer beschikbaar is (1196322)
2611 BV | Stationsplein | aanwijzen van de 
paden in de nieuwe fietsenstalling bij het stati-
on alsook de oostelijke helft van de nieuwe 
loop- en fietsroute vanaf de Westvest naar het 
station, welke ongeveer 150 meter ten zuiden 
van de Stationsbrug komt te liggen, als voetpad 

en deze maatregel van kracht laten zijn voor de 
periode van week 4 van 2012 tot medio 2015 
totdat de route over de nieuwe Stationsbrug 
weer beschikbaar is (1196322)
2611 AZ | Westvest | aanwijzen van het vanaf 
de Barbarasteeg in zuidelijke richting doorge-
trokken vrijliggende pad (tot het punt thv. huis-
nummer 141), gelegen aan de oostzijde van de 
Westvest, als verplicht fietspad welke in twee 
rijrichtingen te gebruiken is en aansluit op het 
reeds aanwezige tweerichtingsfietspad richting 
de Binnenwatersloot en deze maatregel van 
kracht laten zijn voor de periode van week 4 van 
2012 tot medio 2015 totdat de route over de 
nieuwe Stationsbrug weer beschikbaar is 
(1196322)
2611 AZ | Westvest | instellen van een voor-
rangsregeling thv. huisnummer 141 waarbij 
overstekende fietsers richting het station en vice 
versa voorrang moeten verlenen aan kruisend 
verkeer op de Westvest en deze maatregel van 
kracht laten zijn voor de periode van week 4 van 
2012 tot medio 2015 totdat de route over de 
nieuwe Stationsbrug weer beschikbaar is 
(1196322)
2611 AZ | Westvest | instellen van voorrangsre-
gelingen thv. de in- en uitritten aan de oostzijde 
van de Westvest, voor zover gelegen tussen de 
Binnenwatersloot en huisnummer 141, waarbij 
gemotoriseerd verkeer voorrang moet verlenen 
aan kruisend fietsverkeer dat gebruik maakt van 
het aan de oostzijde van de Westvest gelegen 
tweerichtingsfietspad en deze maatregel van 
kracht laten zijn voor de periode van week 4 van 
2012 tot medio 2015 totdat de route over de 
nieuwe Stationsbrug weer beschikbaar is 
(1196322)
2611 AZ | Westvest | aanwijzen van de rechtsaf-
strook thv. de Stationsbrug, bedoeld voor ver-
keer komende vanuit het noorden, als lijnbus-
strook en deze maatregel van kracht laten zijn 
voor de periode van week 4 van 2012 tot medio 
2015 totdat de route over de nieuwe Stations-
brug weer beschikbaar is (1196322) 
2611 AZ | Westvest | instellen van een verplich-
te rijrichting rechtdoor thv. het begin van de als 
lijnbusstrook aangewezen rechtsafstrook die 
thv. de Stationsbrug ligt en deze maatregel van 
kracht laten zijn voor de periode van week 4 van 
2012 tot medio 2015 totdat de route over de 
nieuwe Stationsbrug weer beschikbaar is 
(1196322).

BinnenStaD

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
Diverse locaties langs de Delftse Schie en het 
Rijn-Schiekanaal | bouw, sloop/Bouwverorde-
ning: vervangen van beschoeiing op diverse 
locaties langs de Delftse Schie en het Rijn-Schie-
kanaal | datum ingediend: 19-12-2011
2611 EJ | Koornmarkt 82 | bouw, reclame: ver-
vangen van gevelreclame ivm. Naamswijziging | 
datum ingediend: 22-12-2011
2611 SR | Oosteinde 162 en 164 | bouw: intern 
verbouwen, samenvoegen van huisnummer, 
vervangen van deur voor een raam en vervan-
gen van kozijnen en vernieuwen van dak | 
datum ingediend: 22-12-2011.

Verleend regulier
2611 CP | Brabantse Turfmarkt 62 | bouw, strij-
dig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 
datum verleend: 21-12-2011.

Verlengde beslistermijn
2611 GJ | Burgwal 8 | bouw: realiseren van 
separate ingang voor kantoren op verdiepingen 
| beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd | nieuwe beslisdatum: 09-02-2012
2611 TD | Hopstraat 40 | uitbreiden van kapver-
dieping | beslistermijn is met maximaal 6 weken 
verlengd.

MILIEU
Beschikking op grond van Wet bodembe-
scherming
2611 JR | Voorstraat 38 (Voorstraat 36-40) | 
vaststelling geval van ernstige bodemverontrei-
niging (art. 29 Wbb) en noodzaak tot spoedige 
sanering (art. 37 Wbb) van verontreiniging ver-
oorzaakt voor 1987 en instemming met het 

saneringsplan voor de uitvoering van de sane-
ring van de bodem (artikel 39 tweede lid Wbb) | 
soort besluit: herbeschikking ernst en spoedei-
sendheid | kenmerk: 1197708 | locatiecode: 
ZH050300158 | melder: dhr. H.M. Voets | datum 
beschikking: 22 december 2011.

Reactie 
Een belanghebbende kan op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht gedurende zes weken 
vanaf morgen een zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders van Delft, tav. afde-
ling Ruimte Advies team Bodem, postbus 78, 
2600 ME Delft, ovv. ‘zienswijze’ in de linkerbo-
venhoek en op de envelop, met naam en adres, 
dagtekening, kenmerk of omschrijving van de 
ontwerpbeschikking. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij de afdeling Ruimte Advies team 
Bodem, milieu@delft.nl.

BuitenHof

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
2625 xx | Rondom sterflat Obrechtstraat/
Diepenbrockstraat | kap: kappen van 10 
bomen (7 populieren, 2 iepen en 1 esdoorn), 
omdat ze te groot zijn geworden | datum inge-
diend: 21-12-2011
2625 GT | Churchilllaan 66 | bouw: plaatsen van 
dakkapel | datum ingediend: 23-12-2011.

Verleend regulier
2625 XP | Martinus Nijhofflaan 84 | sloop/
Bouwverordening: slopen van sporthal Buiten-
hof | datum verleend: 19-12-2011.

VERKEERSBESLUIT
2625 TD | Chopinlaan | aanwijzen van de met 
betonnen platen aangegeven locatie op het 
trottoir voor de leveranciersingang van woon-
zorgcentrum Die Buytenweye, gevestigd in huis-
nummer 9, als laad- en losplaats welke dagelijks 
van 07.00 tot 16.30 uur van kracht is (1197743).

Hof van Delft / 
voorDijkSHoorn

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
2613 NZ | Justus van Schoonhovenstraat 6 | 
bouw: plaatsen van dakopbouw aan achterzijde 
van woning | datum ingediend: 17-11-2011
2613 VS | Hugo de Grootstraat 149 | bouw: 
plaatsen van dakopbouw | datum ingediend: 
20-12-201
2614 xx | Sportring | bouw, sloop/Bestem-
mingsplan: vervangen van huidige rioolgemaal 
voor nieuw rioolgemaal | datum ingediend: 
20-12-2011
2614 xx | Van Foreestweg tussen Van Schuij-
lenburghstraat en Van Kinschotstraat | kap: 
vellen van esdoorn ivm. slechte conditie | datum 
ingediend: 23-12-2011 
2613 xx | Harnaschpolder (kavel 14) | bouw, 
uitweg: nieuw bouwen van woonhuis | datum 
ingediend: 23-12-2011.

Verleend regulier
2614 XK | Van Kinschotstraat 23 | bouw, sloop/
Bouwverordening | slopen van bestaand 
gebouw en bouwen van nieuw gebouw op het-
zelfde perceel | datum verleend: 20-12-2011
2613 AP | Donker Curtiusstraat 7 | bouw, strij-
dig gebruik gronden/bouwwerken met RO | ver-
bouwen/uitbreiden van woning met serre en 
berging | datum verleend: 20-12-2011
2613 ME | Chirurgijnstraat 57 | sloop/Bouwver-
ordening: verwijderen van asbest uit woning | 
datum verleend: 21-12-2011.

Verleend uitgebreid
2614 SJ | Harnaschpolder, waterkavels 16, 
17,19 en 21 | strijdig gebruik gronden/bouw-
werken met RO: bouwen van waterwoning | 
datum verleend: 22-12-2011.

VERKEERSBESLUITEN
2614 TR | Kristalweg | instellen van gesloten-
verklaring voor vrachtauto’s, inclusief bouwver-
keer, op het gedeelte tussen de Teding van Berk-
houtlaan en de sloot die de nieuwe verlengde 
Kristalweg van de bestaande Kristalweg scheidt 

(1197744).

tantHof

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd 
2622 BA | Latijns Amerikalaan voor nummer 
37 | kap: kappen van kastanje ivm. slechte con-
ditie van de boom (kastanje-ziekte) | datum 
ingediend: 23-12-2011.

Verlengde beslistermijn
2623 XC | Veulenkamp 19-33 | kap: kappen van 
6 platanen (boomsoort wordt te groot voor de 
locatie) | beslistermijn is met maximaal 6 weken 
verlengd.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN 
BUNDELING 380 kV / 150 kV
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat in de vergadering van 13 december 2011 het 
wijzigingsplan ‘Bundeling 380 kV / 150 kV’ is 
vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt het moge-
lijk dat (ook) het laatste deel van de bestaande 
bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbin-
ding, ter hoogte van de Kruithuisweg tot aan het 
opstijgpunt nabij de wijk Tanthof, gebundeld 
kan worden met de nieuwe 380 kV hoogspan-
ningsverbinding. De bestaande masten van de 
150 kV hoogspanningsverbinding worden daar-
na verwijderd.

Inzage
Iedereen kan het vastgestelde wijzigingsplan 
‘Bundeling 380 kV/150 kV’ en het collegebesluit 
van 13 december 2011 vanaf 29 december 2011 
tot en met 8 februari 2012 bekijken bij de Stads-
winkel aan de Phoenixstraat 16. Dit kan op 
afspraak, te maken via www.delft.nl/afspraak of 
telefonisch via 14015, van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.00 en 17.00 uur en vrij-
dag tussen 8.00 en 20.00 uur. Bij de Stadswinkel 
kunt u ook een exemplaar van het wijzigings-
plan kopen. U kunt het wijzigingsplan inzien op 
www.delft.nl. 

Reageren 
Gedurende de inzagetermijn bestaat de moge-
lijkheid beroep in te stellen bij de Raad van Sta-
te, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.
Deze mogelijkheid staat alleen open voor 
belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen 
tegen het wijzigingsplan hebben ingediend, 
dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest. Wanneer u 
een beroepschrift heeft ingediend kunt u tevens 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Stadswinkel via telefoonnummer 14015 
of via www.delft.nl.

voorHof

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verleend regulier
2624 xx | Aart van der Leeuwlaan 960 t/m 
1054 | bouw/strijdig gebruik gronden/bouw-
werken met RO: plaatsen van hekwerk van 2 
meter hoog | datum verleend: 19-12-2011
2624 LA | Guido Gezellelaan 90 | kap: kappen 
van atlasceder, boom is te groot geworden voor 
de tuin | datum verleend: 22-12-2011
2624 AV | Vulcanusweg 273 | milieu: verrui-
ming openingstijden ivm. gespreide aanleverin-
gen | datum verleend 21-12-2011.

VERKEERSBESLUIT
2624 VG | Frederik van Eedenlaan | instellen 
van een parkeerverbod aan de noordzijde van de 
weg thv. huisnummer 25 t/m huisnummer 35 
(1197742).

vrijenBan

VOORGENOMEN BESLUIT INTERIMWET 
STAD-EN-MILIEUBENADERING
Burgemeester en wethouders geven kennis van 
de melding aan Gedeputeerde Staten van Zuid-
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Afval actueel 
•  Papierafval? Vraag een gratis blauwe 

papiercontainer aan via Avalex Delft, 
tel. 0900-0507 of www.avalex.nl

•  Wilt u weten waar verzamelcontai-
ners voor papier, glas, plastic en tex-
tiel zijn, zoom dan in op de platte-
grond van Delft op www.avalex.nl/
locatie-containers

•  Kleine elektrische apparaten die niet 
meer werken? Breng ze naar een We-
cyclepunt bij de kinderboerderijen, 
naar Kringloopwinkel Delft of naar 
het afvalbrengstation.

Meer informatie
Vragen aan de gemeente?

 14015 
(ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur) 
www.delft.nl/afval 

Avalex
www.avalex.nl   0900 - 0507 
http://twitter.com/#!/Avalex_
nieuws
Afvalbrengstation: Voltaweg 11
(Open: ma t/m za 8.00 - 16.00 uur; 
voor feestdagen zie website)

Wat in welke bak?
www.afvalscheidingswijzer.nl

Kijk verder op
www.plasticheroes.nl 
www.milieucentraal.nl/afval 
www.ikprikmee.nl
www.wecycle.nl

Delft schoon? Doe het gewoon!
Een opgeruimd 2012

Meer informatie

Opruimen voorkomt brandwonden 
bij kinderen
Eén op de vijf vuurwerkongelukken 
gebeurt op nieuwjaarsdag en daarbij 
zijn kinderen vaak het slachto� er. Zij 
gaan dan op zoek naar vuurwerk dat 
niet is afgegaan en steken dat op-
nieuw aan. Weigeraars ontplo� en 
vaak meteen, met alle dramatische 
gevolgen van dien. Het is een kleine 
moeite om vuurwerkresten even op 
te vegen. De straat is dan schoon, en 
u voorkomt ongelukken.

Vet op de juiste plek
Lekkere oliebollen bakken deze 
maand?  
Dan kunt u het vet of de olie daarna 
naar een van de inzamelpunten voor 
frituurvet of frituurolie meenemen. 
In Delft zijn dat drie vestigingen van 
C1000: aan het Bastiaansplein, de 
Vrijheidslaan en de Dasstraat. En 
Plus Delft aan de Bikolaan.

Voor meer informatie: 
http://www.hergebruikfrituurvet.nl/ 
Op deze website kunnen ook super-
markten zich aanmelden als inza-
melpunt.
U kunt het vet ook kwijt bij het afval-
brengstation aan de Voltaweg, of het 
in uw container voor restafval depo-
neren. In alle gevallen dient het vet of 
de olie goed verpakt te zijn: olie bij-
voorbeeld in een plastic � es en vet in 
een oude zuivelverpakking.
Als u het via de gootsteen of het toilet 
in het riool dumpt, brengt dit hoge 
zuiveringskosten met zich mee.

Op donderdag 15 december heeft loco-burgemeester Guldemond aan 21 personen het Nederlanderschap uitgereikt.

nieuwe nederlanders
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Holland, dat de gemeenteraad voornemens is 
een besluit te nemen als bedoeld in artikel 2 van 
de Interimwet stad- en milieubenadering, voor 
de verdere herstructurering van de Bomenwijk. 
De in de interimwet vastgelegde procedurestap-
pen stellen de gemeente in staat om voor de 
Bomenwijk een optimale leefomgevingskwali-
teit te realiseren.
Deze bekendmaking heeft als doel belangheb-
benden tijdig over het voorgenomen besluit te 
informeren. 

Vervolg
De volgende stap is dat het voorgenomen 
besluit Interimwet stad-en- milieubenadering 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd. In de bekendmaking van 
dat besluit wordt vermeld hoe en wanneer u in 
de gelegenheid wordt gesteld uw zienswijze op 
het besluit kenbaar te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Stadswinkel van de gemeente Delft, via 
telefoonnummer 14015 of via www.delft.nl.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd 
2612 XW | Tweemolentjeskade 11 | bouw: 
plaatsen van dakopbouw en dakkapel | datum 
ingediend: 20-12-2011
2612 XW | Tweemolentjeskade 12 | bouw: 
plaatsen van dakopbouw en dakkapel | datum 
ingediend: 20-12-2011
2612 BH | Ternatestraat 56 | bouw: bouwen 
van duiventil op dakkapel aan achterzijde van 
woning | datum ingediend: 22-12-2011
2611 MD | Pynepoort 11 | bouw: aanpassingen 
aan entree gevel en brandcompartimentering | 
datum ingediend: 23-12-2011.

Verleend regulier
2612 GA | Sint Jorisweg thv. nummer 2 | kap: 
kappen van boom (iep) | datum verleend: 

 20-12-2011
Nabij Plané, Bosplantsoen | kap: kappen van 
16 bomen (4 wilgen, 1 iep en 11 populieren) in 
de Delftse Hout nabij Plané (ivm. overlast 
bomen) | datum verleend: 21-12-2011.

Geweigerd regulier
2612 NC | Oude IJsbaan 87 | bouw: plaatsen van 
dakopbouw | datum geweigerd: 21-12-2011

2612 NC | Oude IJsbaan 89 | bouw: plaatsen 
van dakopbouw | datum geweigerd: 21-12-
2011
2612 VW | Elzenlaan 1 | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: aanbrengen van 
lichtbakken/handelsreclame | datum gewei-
gerd: 23-12-2011.

VERKEERSBESLUITEN
2612 CP | Curaçaostraat | aanwijzen van de in 
de straat aanwezige parkeervakken als parkeer-
gelegenheid voor vrachtwagens en bussen wel-
ke op zaterdagen, zondagen alsook op werkda-
gen tussen 17.00 en 08.00 uur van kracht zijn 
(1197741).

WippolDer

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd 
Diverse locaties langs de Delftse Schie en het 
Rijn-Schiekanaal | bouw, sloop/Bouwverorde-
ning | vervangen van beschoeiing op diverse 

(Vervolg op pagina 4)
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locaties langs de Delftse Schie en het Rijn-Schie-
kanaal | datum ingediend: 19-12-2011
2628 BL | Julianalaan 136 | Wet milieu - ver-
gunning (regulier, wijzigen): verzoek omge-
vingsvergunning milieu | betreft inrichting | 
datum ingediend: 03-08-2011
2629 HS | Kluyverweg 1 | bouw: plaatsen van 2 
mini-windmolens op het dak van de faculteit 
luchtvaart- en ruimtevaarttechniek | datum 
ingediend: 19-12-2011
2628 XK | Computerlaan 15 | bouw: bouwen 
van tijdelijke kantoorhuisvesting | datum inge-
diend: 21-12-2011
2627 BA | Marconiweg 4 | bouw, sloop/Bestem-
mingsplan, aanleg/Gemeentelijke of Provinciale 
Verordening | nieuw bouwen van 28 bedrijfs-
units | datum ingediend: 22-12-2011
2628 xx | Technopolis, Heertjeslaan (kavel 
11b) | bouw: nieuw bouwen van kantoor- en 
productielocatie voor Applikon Biotechnology 
Holding BV aan de Heertjeslaan (Science Port 
Holland, Technopolis) | datum ingediend: 
 23-12-2011 
2629 JE | Rijksstraatweg 105 | kap: kappen van 
zieke bomen (3 wilgen) | datum ingediend: 
27-12-2011.

Verleend regulier
2629 HN | Cyclotronweg (nabij nr. 33) | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 
realiseren van bedrijfsverzamelgebouw 
bestaande uit 17 bedrijfsunits (fase 2) | datum 
verleend: 23-12-2011.

Buiten behandeling gesteld
2627 AN | Schieweg 15 | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: verbouwen van 
opslagloods tot brouwruimte/proeflokaal met 
terras | datum buiten behandeling: 20-12-2011.

EXPLOITATIE HORECA
Conceptbesluit ter inzage
Er is een aanvraag ingediend voor vergunning 
tot exploitatie en terras van een horecabedrijf:
Hooikade 13 | Brasserie Huszár | Exploitatie- en 
terrasvergunning | vestiging nieuw bedrijf. 

U kunt het conceptbesluit vanaf 2 januari omzien 
in de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. U kunt 
uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit 
kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, 
uiterlijk tot 13 februari 2012. Stuur uw brief naar 
de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC Pro-
ductondersteuning, postbus 78, 2600 ME Delft.   

toelichting / leeswijzer

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Een aangevraagde omgevingsvergunning 
waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes 
maanden), ligt zes weken ter inzage bij de 
Stadswinkel. In die periode kan iedereen reage-
ren op de ontwerpbeschikking met een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze. Wie geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om 
een zienswijze naar voren te brengen over de 
ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de defi-
nitieve beschikking niet meer in beroep gaan bij 
de Rechtbank Den Haag.
Bij de afhandeling van aanvragen om een 
omgevingsvergunning waarvoor de korte proce-
dure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbe-
sluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes weken na 
de vergunningverlening bezwaar worden 
gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aan-
vraag geven voor er een definitief besluit is, zo 
spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag.
 
Bezwaar verleende vergunningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van de 
gemeente, kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na het ver-
lenen van de vrijstelling en/of vergunning een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 
ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in behande-
ling genomen door de Adviescommissie voor 
bezwaarschriften.

VERKEERSBESLUITEN
Deze besluiten liggen ter inzage bij de Stadswin-
kel aan de Phoenixstraat 16. Belanghebbenden 
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen binnen zes weken na bekendmaking 
van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 
2600 ME Delft, onder vermelding van ‘bezwaar-
schrift’.

OPENINGSTIJDEN STADSWINKEL
Stadswinkel, Phoenixstraat 16
Alleen op afspraak, maximale wachttijd  
5 minuten. Een afspraak maakt u via  
www.delft.nl of tel. 14015. De Stadswinkel  
is geopend op maandag tot en met donder-
dag van 8.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 
8.00 tot 20.00 uur. Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur, telefoon 14015. Digitale balie:  
7 dagen per week, 24 uur per dag via  
www.delft.nl.

T E N T O O N S T E L L I N G E N  E N  C U R S U S S E N
/
T/m zo 26 februari – Tentoonstelling ‘Toverbodem’

 De Papaver  Receptie De Papaver (015) 219 7977
 papaver@delft.nl

Voorjaarsexcursies januari - augustus door Vogelwacht 
Delft e.o.
Ook dit voorjaar staan er weer een aantal leuke excursies gepland. 
Noteer de data alvast in de agenda! Deze excursies beslaan vaak een 
halve tot driekwart dag. De excursieleider kan hier meer over vertellen. 
Er wordt gezamenlijk in auto’s van een deel van de deelnemers 
vertrokken naar het te bezoeken gebied. Dit helpt bij het klein houden 
van het aantal auto’s waardoor we elkaar goed kunnen volgen, het is 
gezelliger en milieubewuster. Uiteraard is het niet verplicht met iemand 
mee te rijden, zeker als niet de gehele excursie wordt meegelopen 
hetgeen bij veel excursies mogelijk is. Benzinekosten worden gedeeld. 
Als richtprijs geldt € 0,07 per kilometer per persoon. Dot wordt per auto 
geregeld met de chauffeur. Afhankelijk van het weer is het van belang dat 
je je extra warm aankleedt. Er wordt veel stil gestaan en dan is het snel 
koud. Goede wandelschoenen en/of laarzen zijn een noodzaak (vaak 
wordt er in vochtige gebieden gelopen). Bij regen: denk aan regenkleding. 
Cafetaria zijn niet altijd te vinden in natuurgebieden. Neem wat te 
drinken en een lunchpakket mee inclusief een verrekijker/telescoop. 
Aanmelden is verplicht in verband met afzeggen bij slecht weer e.d. 
Er zijn zaterdagen met 2 activiteiten nl.: deze excursies en de voorjaars-
wandelingen rond de Delftse Hout. 

A C T I V I T E I T E N
/
Za 7 januari 10.00-12.30 uur 
Handen uit de mouwen voor de natuur: wilgenbosjes en 
boomgaarden onderhouden

 Delft, Vietnampad/Abtswoude  KNNV-natuurbeheer
 (015) 261 0048 of (015) 262 2779
 afdelingDel� and@knnv.nl

Neem een mok voor de koffie mee, voor gereedschap en koffie wordt 
gezorgd. Trek stevig schoeisel en nauwsluitende kleding aan. Bij 
regen gaat het niet door. Jongeren tussen 12–16 jaar mogen meedoen 
onder begeleiding van een ouder. 

Zo 8 januari 14.00 uur-15.30 uur – Natuurwandeling 
Heemtuin/Arboretum: ‘Winterse Stilte’

 De Papaver, Korftlaan 6 te Delft  IVN Delft e.o.
 www.ivn.nl/delft

In de winter komen de prachtige bomen in het Arboretum nog beter 
tot hun recht dan in de zomer. Geniet ook van de mooie doorkijkjes 
die de Heemtuin in winterrust te bieden heeft.

Wo 11 januari 14.00-16.00 uur – Prijsuitreiking Kerst-
ballentocht met thema: ‘Tot op de Bodem!’

 De Papaver  De Papaver en de Delftse Natuurwacht
  Receptie De Papaver (015) 219 7977
 papaver@delft.nl

Do 12 januari 20.00-22.15 uur 
Natuurlezing ‘Vissen in de polder’ door Joost Bergsma

 De Papaver  KNNV, Vogelwacht, IVN, 
 (015) 214 3675 of www.knnv.nl/afdelingDel� and

Za 14 januari 10.00-12.00 uur 
Cursus Vruchtbomen snoeien

 Boomgaard Abtswoude, Delft  KNNV afdeling 
Del� and   (015) 214 3675 na 18.00 uur of afdeling-
Del� and@knnv.nl  leden € 5,00, niet leden € 8,00
Voor gereedschap wordt gezorgd.

Di 17 januari 20.00 uur – Presentatie: De Heer Teun van 
Staveren, architect en kunstenaar, zal een presentatie 
verzorgen over de bijzondere geschiedenis van zijn tuin 
aan de Nieuwe Plantage.

 NEN Gebouw, Vlinderweg 6 te Delft ( vlakbij Station 
Delft-Zuid)  Groei & Bloei / KMTP Afdeling Delft e.o.

 leden € 2,00, niet-leden € 3,00
  (015) 213 4557 of (015) 214 0606

Bent u geïnteresseerd in tuinen en ook in de geschiedenis van Delft, 
dan is dit een boeiende combinatie. 

Za 21 januari 10.00-12.30 uur 
Handen uit de mouwen voor de natuur: wilgenbosjes en 
boomgaarden onderhouden

 hoek Abtswoude en Vietnampad
 KNNV afdeling Del� and
 (015) 261 0048 of (015) 262 2779
 afdelingDel� and@knnv.nl

Neem een mok voor de koffie mee, voor gereedschap en koffie wordt 
gezorgd. Trek stevig schoeisel en nauwsluitende kleding aan. Bij 
regen gaat het niet door. Jongeren tussen 12–16 jaar mogen meedoen 
onder begeleiding van een ouder.

Za 28 januari 08.00 uur 
Vogelexcursie Plan Tureluur/Schouwen Duivenland

 Korftlaan tegenover de Papaver  Vogelwacht Delft en 
Omstreken  0,07 per kilometer   op donderdag 
26 januari tussen 19.00-21.00 uur Gert van der Horn 
(015) 285 2802
De tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Ooster-
schelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een 
groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-
Duiveland. Met Plan Tureluur wil men de negatieve effecten van de 
Oosterscheldekering in combinatie met de dammen aanpakken door 
buitendijks meer ruimte te geven aan schorren en duinen en 
binnendijks het waterpeil te verhogen, zodat moerassen ontstaan met 
een brak tot zout milieu.
Er zijn veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Lepelaar, Rosse 
Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans.

Help de Padden oversteken vanaf eind februari
 Delft, Pijnacker, Ypenburg, Delfgauw, Leidschenveen, 

Berkel, Bergschenhoek, Hoek van Holland.
 KNNV afdeling Del� and   voor 1 februari 

(015) 261 0048  afdelingDel� and@knnv.nl
Afhankelijk van het weer verlaten de padden eind februari hun 
overwinteringsplek en lopen naar sloten, vaarten en vijvers om te 
paren en eieren te leggen. Onderweg worden vele padden dood-
gereden. Er zijn minimaal 200 mensen nodig. Let op: de Kerkpolder-
weg in Delft is afgezet voor het autoverkeer.

H E T  H E L E  J A A R  D O O R
/
Elke zaterdag 10.00 of 13.00 uur, 2-3 uur – Natuur- en 
milieuactiviteit voor kinderen van 8 t/m 14 jaar

 De Natuurschuur  Delftse Natuurwacht
 Eén keer gratis meedoen, verder alleen voor leden
  www.natuurwacht.nl of (015) 261 7739
 vragen@natuurwacht.nl

Elke 1e maandag van de maand 20.00 uur 
(behalve juli en aug.) – ‘Praatavond’

 De Papaver  Imkervereniging Westland
  R. Warringa (015) 369 6366
 robwarringa@planet.nl

Elke 2e dinsdag van de maand 20.00 uur 
Natuurfotografenclub

 De Papaver  Vereniging van Natuurfotografen West
  Miranda Bos, http://www.vnf-west.nl/start.html
 info@vnf-west.nl

Kom een keertje kijken of u ook voor € 40,- per jaar lid wilt worden

Excursies op aanvraag mogelijk
 IVN Delft e.o.   Volwassenen 06 5105 5463 of 

(015) 212 2532 Jeugd (015) 261 9339 of (070) 346 6662

L E G E N D A
/

 voor meer informatie
  aanmelden niet 
verplicht
 aanmelden verplicht
 e-mail
 plaats
 start
 kosten
 organisatie

I N F O R M A T I E
/
Natuur- en milieucentrum 
De Papaver
Korftlaan 6
T (015) 219 79 77  
papaver@delft.nl  
www.delft.nl/
natuurenmilieu
Deze agenda wordt 
opgesteld door de natuur- 
en milieuorganisaties uit 
Delft en omstreken i.s.m. 
de gemeente Delft.

N A T U U R
E N 
M I L I E U 
A G E N D A 
D E L F T
J A N U A R I 
2 0 1 2

Nog één keer…
Zondag  1 januari is er voor de 
14e keer een Nieuwjaarswande-
ling over het dijklichaam van de 
A4 door het Midden-Delfland. 
En voor het laatst, omdat de A4 
er nu echt gaat komen. Mee-
wandelen? Er wordt om 11.45 
uur verzameld in de hal van NS 
Delft. Tweede verzamelpunt is 
het begin van het zandlichaam 
in Schiedam (Brederoweg). De 
wandeling naar Delft begint 
rond 12.45 uur. Zelf eten en 
drinken meebrengen!
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Legaal vreugdevuur

Alles over vuurwerk
Wilt u vuurwerk kopen? Doet u dit 
dan op een goedgekeurd verkoop-
punt. De volgende locaties heb-
ben een vergunning gekregen 
voor het verkopen van goedge-
keurd vuurwerk:

• Bouter, Dasstraat 12
•  Auto HI-FI Corner BV, Haagweg 

129
•  Delfts Vuurwerkpaleis, Nering-

straat 5
•  Flink Vuurwerk, Vulcanusweg 

261.

Melding illegaal vuurwerk
Meld illegaal vuurwerk aan de po-
litie: 0900 8844. Het alarmnum-
mer 112 is uitsluitend bedoeld 
voor levensbedreigende situaties, 
zoals brand of een ernstige ver-
wonding.

Houd het gezellig en veilig!
De jaarwisseling is leuk, zolang het voor iederéén gezellig en veilig is. Op deze pagina vindt u veel informatie over 
de jaarwisseling – tips om 2012 goed te beginnen, legale vuurplekken, vuurwerkverkooppunten en ‘spelregels’ 
voor een gezellige en veilige jaarwisseling. 

Vuurwerk mag alleen afgestoken 
worden van 31 december 10.00 uur 
tot 1 januari 2.00 uur. Buiten deze tij-
den afsteken, of het bezitten van il-
legaal vuurwerk levert een flinke 
boete op! Andere spelregels voor een 
gezellige en veilige jaarwisseling:
• houd het relaxed
• maak niets stuk
•  ruim je eigen (vuurwerk)rommel op
•  afsteken dus alleen van 31 decem-

ber 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur

Op een aantal plaatsen in de stad 
mag legaal een vreugdevuur ge-
stookt worden. Per speciale vuur-
plek staan twee containers met 
kerstbomen waar vuurstapels van 
gemaakt mogen worden. Dit zijn 
de legale vuurplekken:
•  Westerkwartier: Frank van Borse-

lenstraat tegenover nr. 2
•  Tanthof: Sandinoweg, parkeerter-

rein voor De Border
•  Brasserskade: parkeerterrein Bras-

serskade/Castrop Rauxel laan

Het nieuwe jaar goed beginnen? Hou het dan 
relaxed, maak niets stuk, ruim je eigen (vuurwerk) 
rommel op. Afsteken mag van 31 december 
10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Alvast een gelukkig nieuwjaar!

Voor meer tips om 2012 goed te beginnen 
kijk op: www.delft.nl/oud&nieuw

Zestien uur knallen! (en andere spelregels)

•  alleen kerstbomen uit de con-
tainers mogen worden verbrand

•  gooi geen andere spullen op het 
vuur

•  het vreugdevuur mag niet groter 
zijn dan maximaal 5 x 5 meter 
en 3 meter hoog 

•  volg de aanwijzingen van de 
brandweer en politie op 

•  steek de stapels nooit aan met 
benzine en let op de wind!

Tip 3:   steek vuurpijlen af in een met 
zand of water verzwaarde fles

Tip 4:  let op de windrichting
Tip 5:   draag geen capuchon of syn-

thetische kleding
Tip 6:   let op dieren en mensen om u 

heen
Tip 7:   neem voldoende afstand, min-

stens een paar meter
Tip 8:   steek weigeraars (vuurwerk 

dat niet is afgegaan) nooit op-
nieuw aan.

Kerstbomen
Wilt u van uw kerstboom af? Bied 
de boom in stukjes aan in een ge-
sloten gft-container. U kunt uw 
kerstboom ook laten ophalen als 
grofvuil. Meld dit via www.delft.
nl/grofvuil of bel 14015.

Afval
Bewoners wordt gevraagd om na 
het afsteken van vuurwerk hun ei-
gen afval op te ruimen en dit in 
zakken te verzamelen. Om brand 
en/of vuurwerkvandalisme te 
voorkomen kunt u uw eigen kliko 
het beste binnen neerzetten. 

Activiteiten in de kerstvakantie
Breed Welzijn Delft (BWD) organi-
seert in de kerstvakantie een aan-
tal activiteiten voor jongeren. Kijk  
op www.breedwelzijndelft.nl.

• zoek geen ruzie
•  volg aanwijzingen van de hulpdien-

sten op
•  legaal een vuurtje stoken? Dat kan 

op vier plekken in de stad – zie ‘Le-
gaal vreugdevuur’ op deze pagina. 

Vuurwerk afsteken? 
Acht tips om 2012 goed te beginnen
Tip 1:   bewaar vuurwerk op een dro-

ge, koele plaats
Tip 2:  maak nooit zelf vuurwerk

•  Geerweg: grasveld Koningsplein
•  Wippolder: hoek Schoemakerstraat/

Kloosterkade.

De vuurstapels
De vuurstapels zijn maximaal  
5 x 5 meter en 3 meter hoog. Op  
1 januari 2012 mag er na 2.00 uur 
niets meer op de vuur stapels gegooid 
worden.

Andere regels om de vreugdevuren 
gezellig en veilig te houden:

David van Baarle, politiechef 
van bureau Delft: “Er is zeer 
zwaar, illegaal vuurwerk in om-
loop. Als politie controleren we 
hier streng op, maar we vragen 
ook de gemeenschap alert te zijn: 
kent u iemand die dergelijk vuur-
werk bezit, meld het ons dan 
vooral. Degenen die wij betrap-
pen op het gebruik ervan, heeft 

‘Oud & Nieuw moet een feest blijven!’
een groot probleem: niet alleen 
de politie pakt deze mensen hard 
aan, ook het Openbaar Ministerie 
zal zeer zware straffen eisen. Dat 
geldt overigens voor alle rad-
draaiers, die het plezier van de 
ander verzieken. We willen dat 
Oud & Nieuw een mooi feest is – 
en dat nog vele jaren kan blijven.”
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Een	 nieuw	 jaar	 vraagt	 om	 nieuwe	 dingen.	 Een	 grote	 schoonmaak,	 een	 nieuwe	 look,	 een	 recept	 om	 uit	 te	 proberen.	 Of	 iets	
nieuws	om	te	ondernemen.	Maar	dan	iets	zinvols,	iets	dat	er	toe	doet.	
Zingeving.	 De	 één	 vindt	 het	 in	 contact	 met	 anderen,	 een	 stiltewandeling	 in	 de	 natuur	 of	 een	 cursus	 om	 zelfinzicht	 te	 krijgen.		
De	 ander	 wil	 graag	 iets	 voor	 anderen	 betekenen	 en	 zoekt	 het	 in	 vrijwilligerswerk.	 Zoekt	 u	 iets	 zinvols?	 Iets	 dat	 uw	 leven	 kan		
verrijken?	Laat	u	dan	inspireren	door	deze	pagina’s	vol	doe-dingen.	Met	tips	en	suggesties	om	mensen	te	ontmoeten	en	uzelf	te	
ontwikkelen.	Deze	pagina’s	worden	u	aangeboden	door	DIVA	Delft,	Vrijwilligerswerk	Delft,	Breed	Welzijn	Delft	en	de	gezamenlijke	
kerken.

Ontmoetingsplek	voor	alle	Delftenaren
Binnenkort is er een plek in Delft 
waar je terecht kunt voor een kop 
koffie en gezelligheid, een luiste-
rend oor, troost, advies of ge-
woon een goed gesprek: het In-
terkerkelijk diakonaal Centrum 
De Jessehof.  De christelijke ker-
ken in Delft namen het initiatief 
voor deze ontmoetingsplek. Op 
21 januari opent De Jessehof zijn 
deuren. ‘De mensen staan hier 
nu al voor de deur.’

Door Tineke Pauw

Het wordt een gezellige huiska-
mer, zegt projectcoördinator Anita 
van Velzen. “Er komt een grote 
leestafel, zitjes, een aquarium en 
een wisselende schilderijenexpo-
sitie.” Samen met pastor Jan Lam-
berts van het r.k. Stadsdiaconaat 
en René Strengholt, missionair 
werker bij de hervormde kerk 
Delft werkte ze het idee voor het 
centrum uit: “Het wordt een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten 
én waar de kerken hun gezicht 
kunnen laten zien”.

Middenin de stad
Ze deden onderzoek in andere 
steden, haalden een subsidie bin-

nen en leidden vrijwilligers op. Het 
plan kwam in een stroomversnelling 
toen er onverwachts een geschikte 
ruimte vrij kwam. “Dat was zo’n 
mooie kans! Een pand middenin de 
stad”, vertelt Jan Lamberts. “We zet-
ten alle zeilen bij om de boel op tijd 
af te krijgen. Anita is hier zelfs aan 
het witten, samen met vrijwilligers.” 
Op 21 januari opent de burgemeester 
De Jessehof. Vanaf dat moment is ie-
dereen welkom op dinsdag-, donder-
dag- en zaterdagmorgen van 10.00 
tot 13.00 uur.”

Niets moet
“Deze plek is er voor iedereen die er 
behoefte aan heeft”, vertelt Anita. 
“Dat kunnen mensen zijn met een 
klein netwerk, die vaak eenzaam zijn 
en niet makkelijk contact maken. 
Ouderen die nauwelijks nog iemand 
zien. Of jonge moeders, die willen 
praten over de opvoeding. Maar ook 
studenten uit het buitenland, men-
sen met een beperking, noem maar 
op. Iedereen is welkom. Hier kun je 
jezelf zijn. Of je nu wilt praten of sa-
men een spelletje, alles kan, niets 
moet.” Maar dit is ook een plek waar 
je anoniem kunt zijn, zegt René. 
“Soms zoek je gezelschap, zonder dat 
je behoefte hebt aan een gesprek. Wil 

je alleen een krantje lezen? Dat 
kan.” 

Gat in de markt
De Jessehof is een gat in de markt, 
weet Jan. “De mensen staan hier 
nu al voor de deur. Je weet niet 
hoeveel mensen er met hun ziel 
onder de arm lopen. Dat zien we 
ook bij de Voedselbank. Echt 
schrijnende gevallen. Mensen die 
hier blijven hangen om een praat-
je te maken. Ik ken iemand die 
met de nek werd aangekeken. Al 
z’n hele leven zat die man tot over 
z’n oren in de schulden. Daardoor 
had hij ook problemen met familie 
en vrienden. Op het laatst is er nie-
mand meer met wie je nog kunt 
praten, vertelde hij me. Bij de 
Voedselbank ontmoette hij men-
sen die wel met hem wilden pra-
ten. Die hem begrepen, omdat ze 
in hetzelfde schuitje zaten. Voor 
die mensen doen we het. En voor 
de vele anderen die een gastvrije, 
warme plek zoeken in de stad.” 

Interdiakonaal Centrum De Jessehof, hoek 
Burgwal, Nieuwe Langendijk. Vanaf 21 
januari 2012 geopend op dinsdag-, don-
derdag- en zaterdagmorgen van 10.00 tot 
13.00 uur. 

fo
to

 Ir
Is

 r
ét

hy
 

Dicht	bij	huis
In de wijkcentra worden allerlei acti-
viteiten aangeboden om elkaar te 
ontmoeten, samen iets te doen of te 
leren. Vaak ontstaat er saamhorig-
heid. Wie op yoga zit, is al snel ge-
neigd elkaar ook buiten de lessen te 
ondersteunen. De BWD organiseert 
onder meer koffie-ochtenden en 
yogalessen in het wijkcentrum bij u 
in de buurt. 
Zie www.breedwelzijndelft.nl.

Compaan is een multiculturele club 
voor mannen. Die komen wekelijks 
bijeen om een gezamenlijke hobby 
uit te oefenen, te praten en om Ne-
derlands te leren. Compaan is een 
ander woord voor vriend en staat 

De	natuur	in	
Wilt u de drukte van de stad ont-
vluchten? Stap op de fiets en rijd met 
uw neus in de wind door de polder 
naar Op Hodenpijl in Schip luiden 
(www.ophodenpijl.nl) of naar de 
Uylenburg in Delfgauw. 

De Uylenburg | In de eeuwenoude 

‘Kunst kan de mens anders naar de 
werkelijkheid laten kijken. Als je de 
bioscoop uit komt, leef je nog een 
tijdje in die film, zie je alles in dat 
licht. Zo zegent een film het leven.’ 
Frans Weisz, regisseur | 
Ga eens op een druilerige zondag-
middag naar het Filmhuis Lumen 
aan het Doelenplein. In de foyer 

Projectcoördinator Anita van Velzen (m), pastor Jan Lamberts (l) van het r.k. Stadsdiaconaat, René Strengholt, mis-
sionair werker bij de hervormde kerk Delft en vrijwilligers zetten alle zeilen bij om De Jessehof op tijd af te krijgen. 

Word	vrijwilliger
Iets voor anderen betekenen. Voor 
veel mensen de kortste weg naar 
 zingeving. Wist u dat 42 procent van 
alle Delftenaren boven de 18 jaar 
vrijwilligerswerk doet? Dat zijn zo’n 
32.000 Delftenaren. 
Iets voor u? Bekijk de vacatures op 
www.vrijwilligerswerkdelft.nl.

Uitclub	Delft	
Een club voor en door senioren. Het 
motto: Samen op stap is gezelliger 
dan alleen. Eens per zes weken ko-
men de leden bijeen in Wijkcentrum 
Wippolder om uitstapjes te bespre-
ken. Informatie: Tanja Moerkerken, 
telefoon 06 489 822 38 en www.
breedwelzijndelft.nl.

Meet	&	Match	
Op zoek naar iemand om samen iets 
te ondernemen? Er is een Meet & 
Match lijst: schrijf u in en kijk of er 
mensen op staan die dezelfde be-
langstelling hebben. Af en toe zijn er 
Meet & Match-bijeenkomsten om di-
rect af te spreken. DIVA Delft, tele-
foon 2152130 of www.divadelft.nl.

Van yoga en vertelkring tot kunstbus

‘Mensen	willen	

Word	lid	van	Compaan
voor: Contact, Ontmoeting, Mannen, 
Participatie, Activiteiten, Ambities en 
Nederlands leren. Aanmelden bij Ali 
Alasadi, telefoon 760 01 85. 
Kijk op www.breedwelzijndelft.nl.

www.vriendschapsbureau.nl. Maak 
nieuwe vrienden of vind een vakan-
tiepartner. Lidmaatschap: zo’n € 25 
per jaar. 
www.50plusnet.nl. Breid uw sociale 
netwerk uit met leeftijdgenoten. 
Gratis.

Laat	je	inspireren	door	kunst
heerst een gezellige huiskamersfeer 
en overdag kost een kaartje maar € 5. 
www.filmhuis-lumen.nl. Of ga mee 
met de Kunstbus van de VAK. www.
vak-delft.nl. Genieten van de verha-
len van de Vertelkring bij café de 
Klomp aan de Buitenwatersloot? Dat 
kan eens per maand. 
www.vertelkring-delft.nl. 

Websites	voor	vriendschap	en	ontmoeting
www.activcrowd.com. Voor alleen-
gaande mensen van 28 tot 48 jaar die 
iets met anderen willen onderne-
men. Lidmaatschap: circa € 20 per 
jaar. 

buurtschap Klein Delfgauw staat De 
Uylenburg, aan de rand van een uit-
gestrekt natuurgebied. Hier is van al-
les te doen op het gebied van rust en 
bezinning. Zoals de body & mind-
dagen, met meditatie en massage.  
Of een workshop filosofie. 
Zie www.uylenburg.nl/nl/agenda.



Deze pagina’s worden u aangeboden door DIVA Delft, Vrijwilligerswerk Delft, Breed Welzijn Delft en de 
gezamenlijke kerken.
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Sociaal-cultureel werker Anja van 
Oosten: ‘In de wijken is steeds meer 
behoefte aan beweegactiviteiten, zo-
als aerobics, yoga, gym voor 50-plus 
en Afrikaanse dans. Ik verzorg voor 
verschillende wijkcentra de pro-
grammering en zie dat de vraag naar 

‘Yogaklasjes	niet	aan	te	slepen’

rust	in	hun	hoofd’
Over	levensvragen	
Kerken hebben gesprekskringen, 
thema-avonden en lezingen over ge-
loofs- en levens vragen. Maar u hoeft 
daarvoor niet altijd naar de kerk te 
gaan. Vrijzinnig Delft heeft bijvoor-
beeld een kroegkring in Café Vlaan-
deren en in De Uitkijk in Abtswoude 
kunt u meepraten over levensthe-
ma’s aan de hand van een boek. Of 
wat dacht u van het bekijken van een 
boeiende film om er daarna met el-
kaar over te praten?
Kleine kroegkring | Met elkaar in gesprek 
over allerlei levensvragen in de kroeg? Kom 
de eerste maandag van de maand om 20.30 
uur naar Café Vlaanderen, Beestenmarkt 16. 
www.vrijzinnigdelft.nl/category/kringen.

Ontmoeting | Wie op zoek is naar een luiste-
rend oor kan bij veel kerken terecht. Vaak zijn 
ze op een vaste moment in de week geopend. 
www.vrijzinnigdelft.nl/category/kringen of 
bel 0118-411781 / 06-38105018. www.vier-
hoven-delft.nl/toerusting of bel (015) 
2577147. www.rkdelft.nl: kopje geloofsver-
dieping, of bel (015) 2560939. www.cgk-
delft.nl of bel (015) 2570456. 

Open ochtenden Marcuskerk | Voor een luis-
terend oor en een kop koffie kunt u  aanklop-
pen in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 
2: elke woensdag van 11.30 tot 13.00 uur 
(met mogelijkheid van lunch voor € 2) en 
elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Wilt u meer vrienden, maar weet u 
niet hoe u dat moet aanpakken? 
Rode Kruis Delft organiseert een 
paar keer per jaar de cursus Vrien-
den maken… kun je leren. In zeven 

Kwadraad biedt cursussen voor zelf-
ontplooiing. Zoals een cursus voor 
mannen, omgaan met spanningen of 
een assertiviteitstraining. De cursus-
sen starten meerdere keren per jaar. 
Kosten: € 35 euro. 

Kwadraad	maatschappelijk	werk
Aanmelden: telefoon 088 900 40 00.
Rouwverwerking | In maart begint er een ge-
spreksgroep rouwverwerking voor mensen die 
gesteund willen worden bij de verwerking van 
het verlies van een dierbare.

Zin geven kunt u leren. Bij La Scuola, 
de Libelle Academy en de Volksuni-
versiteit weten ze wat daar bij komt 
kijken. 

La Scuola, academie voor Levens-
kunst | La Scuola gaat over levens-
kunst en filosofie. De Nootdorpse 
‘academie’ nodigt u uit tijd en ruimte 
te nemen voor vragen die er toe 
doen. Bel 2571061 of kijk op www. 
academievoorlevenskunst.nl.

De Libelle Academy | In Delft hebben 
we een echte Libelle Academy. Hier 
draait het om eigentijds leren, inspi-
ratie opdoen en uw leven verrijken. 
Plezier in leren staat voorop. Er is een 
breed aanbod. Van een cursus mind-
fulness tot blogteksten schrijven. Van 
een online cursus personal coaching 
tot en met slim met geld omgaan. Bij 
de VAK, centrum voor de kunsten, 
Westvest 9, telefoon 2602840.

Twee	academies	en	een	universiteit
Mindfulness is aandacht geven aan alles wat 
er is. Leven in het hier en nu. Zonder oordeel. 
Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Want 
met een beetje oefening is mind fulness heel 
goed toe te passen in het dagelijks leven en 
de positieve effecten zijn snel zichtbaar. Kijk 
op www.libelleacademy.nl. 

Volksuniversiteit Delft | Organiseert 
al bijna vijftig jaar cursussen. In 2012 
zijn dat: dromen uitleggen, pende-
len, metamorfose massage, of de 
nieuwe wijnlanden. Volksuniversi-
teit Delft, Westplantsoen 71, telefoon 
2570130.
Dromen uitleggen | Dromen doen we alle-
maal, al kunnen sommige mensen zich niet 
herinneren dat ze gedroomd hebben. Tijdens 
het dromen verwerken we alles wat we heb-
ben meegemaakt. Dromen hebben ons dus 
altijd iets te vertellen. Het zijn  signalen uit 
ons onderbewuste. De cursus ‘Dromen uit-
leggen’ start op 23 februari. Kijk op www.
vudelft.nl.

Vrienden	maken	kun	je	leren
bijeenkomsten gaat u aan de slag 
met uw sociale vaar digheden en 
maakt u een plan om nieuwe men-
sen te ontmoeten. Bel 2620361 voor 
meer informatie.

bewegen nog steeds groeit. Soms ko-
men de initiatieven vanuit de bezoe-
kers zelf. Dan kijk ik of ik aan die 
vraag kan voldoen en hoe ik de ge-
wenste activiteit kan faciliteren. Ik 
zoek een vrijwilliger die de activiteit 
kan begeleiden of een docent die les 

kan geven. Met name de yogaklasjes 
zijn ‘niet aan te slepen’. Veel mensen 
geven aan op zoek te zijn naar rust in 
hun hoofd. Dat is echt iets van deze 
tijd.’

Anja van Oosten.
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Op 16 december presenteerden 
de leerlingen van groep 7a van de 
Gabriëlschool onder grote 
belangstelling de uitkomsten van 
het project Energieke Scholen. 
Vrijwel alle ouders waren op de 
presentatie afgekomen. 
Conclusie: met het binnenmilieu 
zit het op deze school wel goed. 
Want in de lokalen hangen CO2 
meters en er wordt goed gelet op 
de ventilatie, zo meldde het 
leerlingenteam dat het binnenmi-
lieu onderzocht. Ook consta-
teerde een van de energieteams 
dat alle leidingen goed geïsoleerd 
zijn. 
De leerlingen kwamen ook met 
tips, zoals:
•  let op dat apparaten niet 

standby blijven staan als je ze 
niet gebruikt; ook in de standby 
stand gebruiken ze nog een 
beetje stroom

•  gebruik regelmatig een swiffer 
om stof weg te nemen

•  wanneer er genoeg daglicht 
binnenvalt, kunnen lampen uit.

Z E V E N  E N E R G I E K E 
S C H O L E N  I N  D E L F T

De Duurzaam Delft-pagina verschijnt maandelijks als initiatief van de gemeente Delft. Het biedt mede een platform aan het Duurzaam Delft Dreamteam om projecten in het kader 
van duurzaamheid zichtbaar te maken / Tekst: gemeente Delft / Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie / Foto’s PR / www.delft.nl / www.delft.nl/natuurenmilieu /
Of mail naar milieu@delft.nl.

C A M P A G N E
Energieke Scholen is een 
campagne, gericht op verminde-
ring van energieverbruik en 
verbetering van het binnenkli-
maat in basisscholen. Het bestaat 
uit een lesprogramma voor 
scholen, gecombineerd met 
technische ondersteuning. Doel 
van de campagne is aandacht 
voor en toename van energiebe-
sparende en binnenmilieu-verbe-
terende maatregelen in schoolge-
bouwen voor basisonderwijs.
In Zuid-Holland werkt de 
provincie samen met gemeenten, 
milieudiensten, NME-centra en 
GGD in het project Energieke 
Scholen. In het schooljaar 
2011-2012 gaan meer dan 60 
scholen in Zuid-Holland aan de 
slag met Energieke Scholen. 
Binnen de gemeente Delft doen 
de volgende scholen mee:
-  Gabriëlschool, locatie Michiel 

ten Hovestraat
- Freinetschool, locatie Libel
- De Horizon, locatie Brahmslaan  

- Prins Mauritsschool  
- De Bron
- Simon Carmiggeltschool
- Delftse Montessorischool.
De scholen worden ondersteund 
vanuit gemeentelijk Natuur- en 
milieucentrum De Papaver.
Tijdens het lesproject gaan 
leerlingen in teams uitgebreid het 
schoolgebouw onderzoeken. 
Twee teams richten zich vooral 
op het binnenmilieu: zij onder-
zoeken vocht, vieze luchtjes, stof 
en geluid. Andere teams gaan aan 
de slag met energie: ze kijken 
naar licht, stekkers en apparaten, 
energiegebruik, duurzame 
energie en isolatie. De leerlingen 
gebruiken meetinstrumenten, 
waaronder een energiemeter, 
decibelmeter en CO

2 meter. Aan 
het einde van het traject presente-
ren ze hun bevindingen.

Informatie en nieuws over Energieke 

Scholen Zuid-Holland is te vinden op 

www.energiekescholenzh.nl   

/
De jacht op theelichtjeshouders 
is geopend! In Delft doen de 
Daltonschool, de Freinetschool, 
de Buitenschoolse opvang Oepzz 
en korfbalvereniging DES mee 
aan deze recyclingwedstrijd. 
Samen hebben ze in zes weken al 
7302 houders verzameld! De 
wedstrijd voor kinderen is een 
initiatief van IKEA Delft en het 
Wereld Natuur Fonds en loopt 
nog tot 15 april 2012.
De deelnemers zijn erg creatief in 
het bedenken van manieren om 

A L  7 3 0 2  T H E E L I C H T J E S H O U D E R S !

de actie onder de aandacht te 
brengen. Ze gaan langs de deur 
en schakelen vrienden en familie 
in om mee te helpen. Ook maken 
ze mooie posters en 
inzamelbakken.
Aluminium is materiaal dat 
steeds opnieuw kan worden 
gebruikt. Wanneer het in de 
natuur terechtkomt, kan het heel 
schadelijk zijn. Hergebruik is 
ook beter omdat de productie 
van (nieuw) aluminium veel 
energie kost.

T E L  D E  V O G E L S 
I N  U W  T U I N
/ 
Op 21 en 22 januari 2012 
vindt weer de jaarlijkse 
Tuinvogeltelling plaats. Het 
idee daarvan is dat u op één 
van deze twee dagen een half 
uur lang alle vogels telt die u 
in uw tuin ziet, en het 
resultaat daarvan doorgeeft 
aan de Vogelbescherming. U 
krijgt na a� oop een overzicht 
van de resultaten in uw 
buurt of stad. Zo ontstaat 
een goed beeld van het 
voorkomen van vogels in 
tuinen en de mogelijke 
veranderingen in de soorten, 
ook in de gemeente Delft.
 
Vindt u het lastig om de 
verschillende vogelsoorten 
te herkennen? Via de 
vogelbescherming (www.
vogelbescherming.nl) kunt u 
een overzicht krijgen van de 
meest voorkomende tuin-
vogels – mét foto’s. 
 
Heeft u al eerder meegedaan 
en heeft u een idee hoe de 
tuinvogeltelling nog leuker 
kan worden? Geeft u dat dan 
door aan de Vogelwacht 
Delft via info@vogelwacht-
delft.nl. Het is de bedoeling 
dat zoveel mogelijk mensen 
hieraan meedoen, dus maak 
ook uw buren en familie 
enthousiast!

Inzameling op de Daltonschool.

/
Op 23 november ging het project 
Energieke Leerschool van start 
op het Stanislascollege aan het 
Reinier de Graafpad. Met 
Energieke Leerschool maken 
jongeren kennis met verschil-
lende energievormen en het 
belang van energiebesparing. En, 
belangrijker nog: ze worden de 

E N E R G I E A D V I E Z E N  V A N  E I G E N  L E E R L I N G E N

stuwende kracht van energiebe-
sparende maatregelen op hun 
school. Tijdens de eerste les 
onderzochten leerlingen in 
groepjes de energiehuishouding 
van hun school. Ze sluiten het 
project na ongeveer zeven lesuren 
af met de presentatie van hun 
energiebesparingsadvies. 

Energieke Leerschool is ontstaan uit 

een samenwerking tussen Het 

Klimaatverbond, de Natuur-en 

milieueducatie-diensten van Den Haag, 

Rotterdam, Delft en Dordrecht, Milieu 

Dichterbij en Codename Future. 

Kijk voor meer informatie op http://

codenamefuture.nl/

energieke-leerschool/93-760.aspx


