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Opa: de film
Komende donderdag komt een 
filmpje uit over opa die zijn licht 
laat schijnen op de Museum
nacht. Nee, u hoeft niet naar  
de bioscoop: @Delft komt van
zelf in uw digitale brievenbus! 
Wel even een gratis abonne
ment nemen via www.delft.nl/
nieuwsbrief. 

Kans op  
€ 8 miljoen
Delft maakt kans op € 8 miljoen 
subsidie voor innovatieve pro
jecten op de Technologische In
novatiecampus Delft. Het geld 
is bedoeld voor innovatieve 
projecten op de Technologische 
Innovatiecampus Delft en komt 
via de provincie ZuidHolland 
uit Europese financiering. Het 
gaat om een biotechnologie
park, het YES!Delftdoorgroei
gebouw en het biotechnolo
gisch verzamelgebouw. Op het 
DSMterrein wordt een bio
technologiepark ontwikkeld tot 
een park met industriële, on
derzoeks en ontwikkelingsac
tiviteiten op het gebied van bio
technologie en life sciences. Op 
Technopolis in Delft Zuid kun
nen twee verzamelgebouwen 
komen:  het YES!Delftdoorgroei
gebouw en het biotechnolo
gisch bedrijfsverzamelgebouw. 
Ze zijn bedoeld voor snelle 
groeiers van YES!Delft  en voor 
internationale bedrijven die in 
Delft een onderzoeksfaciliteit 
willen openen. 

Gezinsmaatje
Humanitas zoekt vrijwilligers 
die maatje willen zijn in gezin
nen met  minimaal één kind 
van zes jaar of jonger die een 
steuntje in de rug nodig heb
ben. Heeft u een paar uur per 
week tijd over, bent u positief 
ingesteld, weet u dat opvoeden 
best moeilijk kan zijn, en bete
kent u graag iets voor anderen? 
Vrijwilligers krijgen begelei
ding, een training en de reiskos
ten worden vergoed. In novem
ber begint weer een training en 
er zijn nog plaatsen vrij. Aan
melden of informatie? Neem 
contact op met HomeStart 
Rijswijk/Delft via telefoon 06 
124 610 90 of email homestart.
delftrijswijk@humanitas.nl. 
Kijk ook op www.homestart.nl.

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

De herfstvakantie (22 t/m 28 oktober) 
is een echte zwemvakantie. Daarom extra 
recreatieve zwemtijden. 

Een echte zwemvakantie!

Stadskrant Delft | 17 oktober 2012 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact stadskrant@delft.nl | 
Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant | 
De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht. 
Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor een gratis abonnement.
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Delft kort

Aanstaande zondag is het Weten-
schapsdag. Dan valt er veel te  
ontdekken. Techniek is onderzoek 
doen, techniek is fun – voor meisjes 
en jongens van alle leeftijden. ‘We 
moeten ze aan het eind echt de  
deur uit duwen – maar ze zijn altijd  
welkom!’

Het centrum van de Delftse Weten
schapsdag is het Science Centre  
aan de Mijnbouwstraat. Op Weten
schapsdag laten ook Deltares, 
Samsung, TNO, de Haagse Hoge
school en Hogeschool Inholland 
daar zien wat je met techniek kunt  
en hoe het werkt. En je mag het zelf 
uitproberen. Want dat is techniek 
vooral: aanraken alsjeblieft. Niet al
leen in het Science Centre, maar je 
kunt ook met gratis pendelbussen 
andere technische belevenissen op
zoeken. Bij Festo bijvoorbeeld, aan  
de Schieweg.

Knoppen
“Techniek is niet alleen om je over te 
verbazen, maar is vooral een beleve
nis”, belooft Lonneke van Asperdt 
van Festo. Bij Festo in de ontvangst
hal staat in elk geval al een belevenis 
op de bezoekers te wachten: de Air
motion Ride, een racegamestoel 
waarin je kunt voelen en ervaren hoe 
het is om Formule 1coureur te zijn. 
“Coureur Christijan Albers heeft er 
ook in gezeten – en hij zei dat het 
voelde alsof hij midden op het circuit 
zat.” Hoe krijgt Festo dat voor elkaar? 
Met lucht. En met slimme elektroni
ca. “Festo maakt bewegingen moge
lijk met lucht. Wie wel eens met de 
trein gaat, is ermee in aanraking ge
komen. Want door slim lucht te laten 
bewegen, gaan de treindeuren open.” 

Puntje van de tong
En bij Festo kun je er zelf achter  
komen hoe dat precies werkt. Lukt 
het je om met een robot spullen te 
verplaatsen? En hoe maak je een  
machine zo efficiënt mogelijk? “Dat 
klinkt ingewikkeld en is het mis
schien ook, maar als je ermee aan de 
slag gaat, zul je merken dat het vooral 
een belevenis is. Want jij mag zelf 
aan de knoppen zitten. Lukt het je 
om slimmer te werken dan je broer of 
je zus? Dat is het leuke van techniek: 
dat merk je meteen!”
Hoewel Festo ‘uit de route’ ligt, komen 

‘Op wetenschapsdag zit jíj aan de knoppen!’

er elk jaar op Wetenschapsdag zo’n 
200 bezoekers op af. “Dat lijkt weinig, 
maar het is hier altijd vol”, zegt Van 
Asperdt. “Want ze blijven bijna alle
maal de hele dag! Die blik in hun 
ogen als je ze bezig ziet, puntje van 
de tong uit de mond – geweldig! 
Soms blijven ze bezig tot ver na slui
tingstijd – we moeten ze dan echt de 
deur uit duwen. Maar ze zijn altijd 
welkom.” Daarom nodigt Festo ook 
regelmatig scholieren uit, al vanaf de 
basisschool. Want techniek is voor 
jongens én meisjes, van alle leef
tijden, stelt Van Asperdt – je bent 
nooit te jong voor Wetenschapsdag.
En nooit te oud – “Wilt u misschien 
ook even in de Airmotion Ride?”, 
vraagt Van Asperdt aan het eind van 
de rondleiding. Reken maar!

Zondag 21 oktober van 10.00-16.00 uur: 
Delftse Wetenschapsdag – een spannende 
ontdekkingstocht in de wetenschap en tech-
niek. Met workshops, proeven, doe-dingen 
en rondleidingen voor alle leeftijden. 
Meedoen is gratis, er rijden gratis pendel-
bussen tussen de deelnemende bedrijven – 
naast Festo (Schieweg 62) en Science Centre 
(Mijnbouwstraat 120) is dat Biotechnologie 
van de TU Delft (Poortlandplein 6). Meer in-
formatie op www.delft.nl/wetenschapsdag. 

De gemeente heeft bewoners, onderne-
mers, belangenorganisaties en betrokken 
raadscommissie in een open dialoog be-
trokken bij het opstellen van het nieuwe 
parkeerbeleid. Daarbij moet het college 
ook invulling geven aan een vastgesteld 
bezuinigingsbedrag van € 1,12 miljoen. 
Het huidige parkeersysteem wordt be-
schouwd als ingewikkeld en onoverzichte-
lijk, met name voor bezoekers. Dit moet 
eenduidiger en eenvoudiger. Uit de open 
dialoog is gebleken dat steun bestaat voor 
de uitgangspunten dat parkeermaatrege-
len eenduidig zijn, bijdragen aan het gast-
vrije karakter van Delft, meehelpen om de 
juiste parkeerder op de juiste plek te laten 
parkeren, en te komen tot een hogere be-
zettingsgraad van de parkeergarages. 
Maar over de gepresenteerde oplossings-
richtingen om dit allemaal voor elkaar te 
krijgen, wordt nog heel verschillend ge-
dacht. Vooral de binnenstadsbewoners 
hebben gevraagd om alternatieven voor 

Zorgvuldigheid bij nieuw parkeerbeleid
het college neemt extra tijd voor het uitwerken van nieuw parkeerbeleid.  
het houdt daarbij rekening met reacties uit de stad en de gemeenteraad. Streven 
is om het parkeerbeleidskader nu in februari 2013 vast te stellen. 

het overal in de binnenstad invoeren  
van mixparkeren. In de raadscommissie is 
aangedrongen op meer onderzoek: het 
college is gevraagd te bekijken wat het 
betekent als het straat-, vergunning- en 
garageparkeren en ook transferiumaan-
leg en -gebruik in samenhang worden 
beschouwd. In dit model wordt de par-
keerexploitatie van Parking Delft betrok-
ken bij de totale kosten en opbrengsten 
van het parkeren. Ook is vanuit de raad 
gevraagd om te kijken naar een verdere 
reductie van de kosten van handhaving 
en toezicht en een andere manier van toe-
rekenen van de kosten van parkeren.  
Het college wil recht doen aan deze gelui-
den uit de stad en gemeenteraad en zal 
dan ook extra tijd investeren in nader  
onderzoek. Daarom heeft het college in 
een brief aan de raad om meer tijd  
gevraagd. Voor het opstellen van het 
nieuwe parkeerbeleid wordt nu een nieu-
we planning gemaakt.

In de Airmotion Ride waan je  
je een Formule 1-coureur.
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Nieuwe Nederlanders

Donderdag 11 oktober heeft burgemeester Bas Verkerk aan 22 personen het Nederlanderschap uitgereikt.

oNtWeRPBesteMMINGsPLAN 
sCHIeoeVeRs NooRD 
De gemeente heeft een bestemmingsplan ont-
worpen voor het bedrijventerrein ten noorden 
van de Kruithuisweg, en het woongebied aan de 
noordzijde van het bedrijventerrein. Het plan-
gebied wordt aan de noordwestzijde begrensd 
door De groene haven en de Westlandseweg, 
aan de noordoostzijde door de Schie, de Laus-
bergstraat en de Rotterdamseweg (tot aan de 
Kruithuisweg), aan de zuidzijde door de Kruit-
huisweg en aan de westzijde door de spoorlijn 
Den Haag-Rotterdam en de Engelsestraat, met 
uitsluiting van Schieweg 15-15J en Schieweg 60.
Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat het 
vigerende bestemmingsplan ‘Schieoevers noord 
en zuid’ verouderd is. Het bestemmingsplan 
Schieoevers Noord is gericht op het conserve-
rend bestemmen van de bedrijfs- en woonbe-
stemming en het inpassen van milieuhinderlijke 
activiteiten. Het bestemmingsplan gaat uit van 
de bestaande situatie, maar houdt wel zo veel 
mogelijk rekening met mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. 
U kunt dit bestemmingsplan bekijken en erop 
reageren. Hieronder leest u hoe u dit doet. Ook 
vindt u hieronder meer informatie over de 
bestemmingsplanprocedure.

Digitaal inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan opvragen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer het 
tabblad Bestemmingsplannen/ Schieoevers 
Noord. Daarna kunt u het plan inzien door de 
naam van het plan (exact) in te voeren.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op 
www.delft.nl. Ga naar Inwoners > Gemeente en 
democratie > Democratie en inspraak en klik 
door naar Plannen ter inzage. 

inzien in Stadswinkel
Vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2012 
kunt u het ontwerpbestemmingsplan Schieoe-
vers Noord bekijken in de Stadswinkel aan de 
Phoenixstraat 16. U kunt bij de Stadswinkel 
bovendien een exemplaar van het ontwerpbe-
stemmingsplan kopen.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan. Het is namelijk een ontwerpplan. Dit bete-
kent dat het aangepast kan worden op basis van 
de reacties die we erover krijgen. Wilt u reage-
ren? Stuur dan een brief met uw reactie (ziens-

Stadswinkel Delft

sNoeIAFVAL WeGBReNGeN
Veel inwoners snoeien in de herfst de struiken 
en de bomen in de tuin. Heeft u na de werk-
zaamheden snoei- of tuinafval? En kunt u dit 
niet kwijt in uw groene container? Dan kunt u 
het afval zelf wegbrengen naar het Afvalbreng-
station aan de Voltaweg 11. Het Afvalbrengstati-
on is geopend op maandag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 16.00 uur. Vergeet niet om bij een 
bezoek uw Avalexpas mee te brengen.

Als u niet in de gelegenheid bent om het groen-
afval zelf weg te brengen, kunt u het ook laten 
ophalen. Een afspraak maakt u via www.delft.
nl/grofvuil of u belt de gemeente via 14015.

Voor het aanbieden van afval gelden bepaalde 
regels. Meer informatie over afval en de tijden 
wanneer u het afval aan de straat kunt zetten, 
vindt u op www.delft.nl.

Stadswinkel, Phoenixstraat 16
Alleen op afspraak, maximale wachttijd 5 minu-
ten. Een afspraak maakt u via www.delft.nl of 
tel. 14015. De Stadswinkel is geopend op maan-
dag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. Telefo-
nisch 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.

Hoorzittingen

De Adviescommissie voor bezwaarschriften van 
de gemeente Delft houdt regelmatig openbare 
hoorzittingen, op het gebied van onder meer 
bouwen, wonen en verkeer. Hebt u belangstel-
ling, dan kunt u een hoorzitting van de Advies-
commissie bijwonen. Bel voor meer informatie 
het secretariaat van de Adviescommissie, tele-
foon 260 24 11. 

Bestemmingsplannen

BesteMMINGsPLAN PRoFessoR 
teLDeRsLAAN VAstGesteLD
De gemeenteraad van Delft heeft in zijn verga-
dering van 27 september 2012 het bestem-
mingsplan Professor Telderslaan vastgesteld. 
Het plangebied grenst in het zuiden aan de Pro-
fessor Telderslaan en in het westen aan de Hen-
drik Casimirstraat. In het noorden wordt het 
plangebied voor een deel begrensd door de Pro-
fessor Henketstraat en voor een deel door de 
achtertuinen van de woningen gelegen aan de 
Professor Henketstraat. De oostelijke begrenzing 
vormt gevormd door de perceelgrens van Pro-
fessor Henketstraat 2 en het pad achter de 
woningen aan de Professor Krauslaan. Een 
nieuw bestemmingsplan is nodig om de bouw 
van woningen mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden wet geluidhinder
Voor dit bestemmingsplan is namens het colle-
ge van burgemeester en wethouders van Delft 
een besluit tot vaststelling hogere grenswaar-
den als bedoeld in de Wet geluidhinder geno-
men. Ook dit besluit ligt ter inzage.

het bestemmingsplan en de besluiten inzien
Vanaf 18 oktober 2012 tot en met 28 november 
2012 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan, 
het bijbehorende raadsbesluit en het besluit 
hogere waarden op volgende manieren bekijken:

Op afspraak bij de Stadswinkel aan de Phoe-
nixstraat 16. U kunt bij de Stadswinkel ook een 
exemplaar van het vastgestelde bestemmings-
plan kopen.
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan 
opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Selecteer het tabblad Bestemmingsplannen/
naam. Daarna kunt u het plan inzien door de 
naam van het plan (exact) in te voeren.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden via 
www.delft.nl. Ga naar Inwoners > Gemeente en 
democratie > Democratie en inspraak en klik 
door naar Plannen in procedure.

in beroep tegen het vastgestelde bestem
mingsplan
Bent u belanghebbende bij dit bestemmings-
plan en hebt u eerder al een zienswijze inge-
diend? Of kunt u aantonen dat u niet in staat 
bent geweest een zienswijze in te dienen? Dan 
kunt u van 19 oktober tot en met 29 november 
2012 beroep instellen tegen het besluit van de 
gemeente om het bestemmingsplan vast te 
stellen. Stuur hiervoor een brief met uw beroep-
schrift naar: 

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

U kunt overigens ook in beroep gaan tegen 
delen van het bestemmingsplan die zijn gewij-
zigd bij de vaststelling. In het raadsbesluit vindt 
u informatie over op welke onderdelen het 
bestemmingsplan is gewijzigd. Als u een 
beroepschrift hebt ingediend, kunt u bovendien 
vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor 
stuurt u een brief aan de voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

invloed Crisis en herstelwet op beroeps
procedure
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toe-
passing. Dit betekent onder meer dat het 
belangrijk is dat u alle beroepsgronden opneemt 
in uw beroepschrift. U kunt deze na afloop van 
de beroepstermijn namelijk niet meer aanvullen. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het bestemmings-
plan of de procedure? Kijk dan op www.delft.nl 
of neem contact op met de Stadswinkel via  
telefoonnummer 14015.

wijze) op het ontwerpbestemmingsplan naar: 

Gemeenteraad Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

In uw zienswijze moet u duidelijk uw naam en 
adres vermelden en aangeven dat het om 
bestemmingsplan Schieoevers Noord gaat. U 
kunt uw reactie vanaf 18 oktober tot en met 28 
november 2012 indienen. 
Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maak 
dan een afspraak via het secretariaat van de 
afdeling Ruimte Advies. U kunt het secretariaat 
bereiken op telefoonnummer 015 - 260 24 68.

hoe gaat het nu verder?
Reageert u op het ontwerpbestemmingsplan? 
Dan ontvangt u later de nota waarin alle 
binnen gekomen reacties zijn samengevat en 
beantwoord. De gemeenteraad beslist vervol-
gens of het bestemmingsplan eerst nog bespro-
ken wordt in de raadscommissie Spoorzone,  
Verkeer en Ruimte. Is de gemeenteraad 
akkoord? Dan publiceert de gemeente dat het 
bestemmingsplan is vastgesteld. Dat gebeurt  
in de Staatscourant, de Delftse Post en op  
www.delft.nl.

Vragen?
Hebt u vragen over het bestemmingsplan? Of 
wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de  
procedure? Neem dan gerust contact op via de 
Stadswinkel. U kunt ook kijken op www.delft.nl.

BiNNeNStaD

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Aangevraagd
hippolytusbuurt 17A | wijzigen van kozijnen 
in achtergevel | 10-10-2012.

Verleend regulier
Gasthuislaan 103 en 105 | samenvoegen van 
2 winkelunits en aanpassen pui | 11-10-2012.

Hof vaN Delft / 
voorDijkSHoorN

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Aangevraagd
Lookwatering veld 19 kavel 3 | realiseren vrij-

staande woning Harnaschpolder | 08-10-2012
Buitenwatersloot 200 | nieuw plaatsen van 
trap, dakterras en vloerafscheiding | 10-10-2012
Molenweide 68 | plaatsen dakkapel | 10-10-
2012.

Verleend regulier
hoefslagendreef | bouwen van 42 eengezins-
woningen, 7 semibungalows en 12 beneden-
bovenwoningen | 12-10-2012
Glaskloksingel kavel 16 | bouwen van water-
woning, gefaseerde vergunning, 2e fase |  
11-10-2012
Schieweg 15 | gedeeltelijk vervangen gevel 
(aan zichtzijde, oostzijde) | 12-10-2012.

Verlengde beslistermijn
Laan van Altena 34 | vellen van 2 bomen 
(1 kastanje, 1 prunus) wegens terreininrichting | 
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd, nieuwe beslisdatum: 27-11-2012.

Melding
Paxlaan 4959 | verwijderen van asbest |  
09-10-2012.

voorHof

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Aangevraagd
Roland holstlaan 1087 | drastisch terugsnoei-
en van grote wilg | 12-10-2012
Roland holstlaan 1092, in tuin achter complex 
924 t/m 1146 | kappen van boom wegens slech-
te gezondheid | 12-10-2012.

Verlengde beslistermijn
troelstralaan 7h | aanbrengen van lichtkrant / 
grafische display tegen zijgevel van parkeer-
garage | beslistermijn is met maximaal 6 weken 
verlengd, nieuwe beslisdatum: 26-11-2012.

taNtHof

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Aangevraagd
Abtswoude 19e | slopen voormalige veeschuur 
en herbouwen als gastenverblijf conform  
vergunning 201201655 | 10-10-2012.

De gemeente publiceert haar officiële 
bekendmakingen op een elektronisch 
Gemeenteblad op www.delft.nl/
gemeenteberichten. In deze krant vindt u 
een verkort overzicht van actuele 
bekendmakingen. Via de webpagina kunt 
u zich ook abonneren op een gratis 
e-mailservice. Als abonnee krijgt u elke 
week per mail een overzicht van de 
bekendmakingen die u wilt ontvangen.

Lees verder op de volgende pagina >
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Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507 (lokaal tarief)  

Reiniging minicontainers gft

In week 42, 43 en 44 (vanaf 17 oktober t/m 2 november)  

worden alle minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft)  

in de gemeente Delft aan de binnenkant gereinigd. Wilt u een schone 

minicontainer gft? Bied de groene minicontainer op de gebruikelijke  

inzameldag aan, ook als er weinig gft-afval in de container zit.

Na het legen van de gft-containers zal een waswagen de reiniging  

van de containers verzorgen. Het reinigingen van de gft-containers vindt 

plaats tot 19.00 uur. Laat daarom de container na het legen nog even 

staan. 

In week 48, 49 en 50 kunt u de groene minicontainer voor gft  

nogmaals laten reinigen.

Waswagen gemist?

WippolDer

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Aangevraagd 
Abtswoudsebrug | plaatsen van een kunstwerk 
| 10-10-2012.

Gedeeltelijk verleend, gedeeltelijk gewei
gerd regulier
Rotterdamseweg, Schoemakerstraat, Zuid
plantsoen, Michiel de Ruyterweg | plaatsen 
van 20 bewegwijzeringsborden rond TU-wijk 
om de vindbaarheid van de gebouwen in TU-
wijk te verbeteren | 12-10-2012.

MILIeU: Wet BoDeMBesCHeRMING
Beschikking op grond van de wbb
Zuidwal | beschikking ernst en spoed; betreft 
vaststelling geval van ernstige bodemverontrei-
niging (art. 29 Wbb) en noodzaak tot spoedige 
sanering (art. 37 Wbb) van verontreiniging  
veroorzaakt voor 1987 | kenmerk: 1259326 | 
locatiecode: ZH050300001| melder: ambtshalve 
beschikking | datum beschikking: 10-10-2012.

Bezwaar
Een belanghebbende kan tot zes weken na deze 
bekendmaking een bezwaarschrift indienen  
bij b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, met vermel-
ding van ‘Awb-bezwaar’, naam, adres, dagteke-
ning, nummer of omschrijving van het besluit 
en de gronden van het bezwaar. Voor meer 
informatie kunt u de afdeling Advies, team 
Bodem bellen op tel. 260 24 68.

Een grote groep bewoners van de 
Brasserskade heeft dinsdag 9 okto-
ber in de commissie Samenleving 
en Volkshuisvesting duidelijk ge-
maakt tegen de komst van de Groti-
us-praktijkschool te zijn.

Zeven insprekers gaven aan dat de 
wijk al veel te lijden heeft van over
last door scholieren van het Mondri
aancollege, patiënten van GGZ Sint 
Joris en dak en thuislozen van de op
vang aan de Surinamestraat. Men 
vreest dat door de komst van de prak
tijkschool de overlast toeneemt. 
Daarnaast wil men graag het buurt
huis aan de Brasserskade in de hui
dige opzet behouden voor alle activi
teiten die er plaatsvinden.

Brasserskade
De fracties van SP, Stadsbelangen en 
Onafhankelijk Delft toonden begrip 
voor de bewoners en vroegen het 
college om de keus voor de Brassers
kade te herzien. Wethouder Lucas 

toelichting / leeswijzer

oMGeVINGsVeRGUNNINGeN
Een aangevraagde omgevingsvergunning  
waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes 
maanden), ligt zes weken ter inzage bij de 
Stadswinkel. Wie geen gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid om een zienswijze naar 
voren te brengen over de ontwerpbeschikking, 
kan daarna tegen de definitieve beschikking 
niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank  
Den Haag.
Bij aangevraagde omgevingsvergunningen waar-
voor de korte procedure geldt (acht weken) 
wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. 
Wel kan tot zes weken na de vergunningver-
lening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook 
uw mening op zo’n aanvraag 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 binnen zes weken na het 
verlenen van de vrijstelling en/of vergunning 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 
2600 ME Delft. 
Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

Vergaderen zonder papier
Donderdag 11 oktober heeft de 
commissie Middelen en Economie 
een volgende stap gezet naar pa-
pierloos vergaderen door de ge-
meenteraad van Delft.

De commissie besprak kort de notitie 
van een ambtelijke projectgroep en 
een klankbordgroep van de raad, 
waarin het advies is opgenomen om 
in een testfase van in elk geval drie 
maanden ervaring op te doen met di
gitaal vergaderen. Enkele fracties 
vroegen aandacht voor technische 
punten, zoals het draadloos netwerk 
en printmogelijkheden in het stad
huis. Die worden tijdens de testperi
ode verder onder de loep genomen.
Nagenoeg alle fracties gaven bij de 

tegen school in de wijk

bespreking van de Najaarsrapportage 
2012 blijk van hun waardering voor 
de manier waarop het college Delft 
door economisch zware tijden loodst. 
In de Najaarsrapportage wordt een 
kleine plus van € 95.000 over 2012 
verwacht. Tegelijkertijd waren er zor
gen over de financiële weerstandsca
paciteit van de gemeente om risico’s 
en tegenvallers op te vangen.
Wethouder Lucas Vokurka (Finan
ciën) beaamde de opmerkingen die 
daarover in de commissie werden 
gemaakt. De weerstandscapaciteit is 
volgens hem wel in balans met het 
risicoprofiel van de gemeente, aan
gezien niet alle risico’s zich tegelij
kertijd zullen voordoen. In zijn reac
tie toonde de wethouder zich weinig 

Vokurka gaf toe dat de inspraak
avond van begin september mislukt 
was, maar gaf tegelijkertijd duidelijk 
aan dat de intentie van het college 
nog steeds is om de praktijkschool te 
verplaatsen naar de locatie aan de 
Borneostraat/Brasserskade. Dit zal 
echter in goed overleg met de school 
en de wijk moeten gebeuren.

Buurthuis
De aanvraag voor de bouwvergun
ning is voorlopig aangehouden in af
wachting van de uitkomsten van dit 
overleg. Wethouder Raimond de 
Prez, verantwoordelijk voor de 
buurthuizen in Delft, gaf aan dat het 
buurthuis aan de Brasserskade open 
blijft en dat de intentie van het colle
ge is om ook de eerste etage van het 
buurthuis, die nu niet gebruikt wordt, 
te gaan benutten voor activiteiten. Er 
moeten echter nog wel werkafspra
ken gemaakt worden over de manier 
waarop het buurthuis gebruikt gaat 
worden.

Woonvisie
Op de agenda van de commissie 
stond verder de bespreking van de 
Uitvoeringsagenda van de woonvi
sie. In dit document beschrijft het 
college hoe men de doelen uit de 
Woonvisie 2008 wil uitvoeren, reke
ning houdend van de economische 
crisis en de gewijzigde woningmarkt.
Alwin Snel sprak in namens Jouw
Delft en vroeg aandacht voor de huis
vesting van jongeren in Delft. In op
dracht van CDA Delft heeft JouwDelft 
onderzoek laten doen naar jongeren
huisvesting. Hieruit komt vooral naar 
voren dat circa 75 procent van de jon
geren in Delft niet ingeschreven staat 
als woningzoekende. Diverse fracties 
vroegen aandacht voor deze doel
groep en riepen het college op om in 
samenwerking met de corporaties te 
werken aan voldoende aanbod van 
betaalbare woningen voor jongeren.

Kijk voor de volledige berichten op 
www.delft.nl/gemeenteraad. 

De eerste Delftse woningbouw-
monitor is uit: een instrument 
voor de gemeente en ontwikke-
lende partijen om keuzes te ma-
ken op de woningmarkt.

Het rapport laat zien waar de kan
sen en knelpunten liggen voor af
stemming tussen de verschillende 
en soms concurrerende woning
bouwprojecten. Er ontstaan nieu
we inzichten over het tempo van 
de ontwikkelingen, de geschikt
heid van woningtypen, overschot
ten en tekorten aan woningen op  
bepaalde locaties in de stad of in  
bepaalde prijsklassen. 
Uit de woningbouwmonitor blijkt 
onder andere dat Delft vergrijst. 
Bouwplannen specifiek voor ou
deren ontbreken nog in de plan
nen van ontwikkelaars. Ook is er 

Voor de bouw van de fundering 
van de nieuwe Constructiebrug 
(bij de kruising Westlandseweg / 
Westvest) worden op donderdag 
18 en vrijdag 19 oktober 27 korte, 
stalen buizen ingebracht. Deze 
buizen – ‘casings’ – vormen het 
omhulsel voor schroefboorpalen 
die worden aangebracht nadat  
de casings zijn geplaatst. Samen 
vormen ze de nieuwe Construc
tiebrug. Het aanbrengen van 
schroefboorpalen geeft geen ge
luidsoverlast, maar het inbrengen 
van de stalen buizen kan geluids
hinder opleveren. 

woningbouw gemonitord

Nieuws van de spoorzone

nog weinig aandacht voor de 
bouw van huur woningen in de 
vrije sector. Het totaal aantal 
nieuwbouwplannen in Delft is 
momenteel groter dan de markt 
aankan.
De gemeente zoekt actief de dia
loog met alle betrokken partijen. 
Daarvoor is het Netwerk ‘Delft 
Bouwt’ opgericht en worden vier 
keer per jaar ‘Bouwcafés’ georga
niseerd.  
De woningbouwmonitor Delft 
2012 is de eerste editie. Het com
plete rapport vindt u op www.
delft.nl/delftbouwt – kijk onder 
‘Netwerk Delft Bouwt’. De cijfers in 
het rapport zijn een momentop
name van de markt. De monitor 
verschijnt daarom periodiek en 
wordt gedeeld met het Netwerk 
Delft Bouwt.

Aansluitend aan de bouw van de 
fundering wordt er naar verwach
ting in de week van 5 tot en met  
9 november een kwelscherm inge
trild: een definitieve damwand die 
in de toekomst voorkomt dat er 
water onder de, nog te bouwen, 
kademuur doorkomt. De dam
wanden zijn tussen de 4 en 6 me
ter lang en vormen samen een 
lang scherm. Het trillen van dam
wanden levert  geluidsoverlast en 
trillingen op. De trillingen worden 
continu gemonitord om te waar
borgen dat er binnen de trillings
normen wordt gebouwd.

> Vervolg gemeenteberichten

optimistisch over de financiële voor
uitzichten. Met name nog te ver
wachten rijksbezuinigingen zullen 
de komende jaren zwaar drukken op 
de gemeentelijke begroting.
Over de nadelen op de portefeuille 
cultuur lichtte wethouder Milène Ju
nius toe dat  bezuinigingen niet al
leen geld opleveren maar ook tijd 
kosten. Zij verwacht dat in 2013 op 
cultuur resultaten worden geboekt. 
De Najaarsrapportage 2012 wordt in 
de raadsvergadering van 18 oktober 
als hamerstuk vastgesteld. 
De PvdA gaf aan bij de begrotingsbe
handeling waarschijnlijk nog terug te 
komen op het terugdringen van de 
tekorten bij Erfgoed Delft.

werk aan nieuwe Constructiebrug
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 programmabegroting 2013

De gemeenteraad maakt zich de  
komende weken op voor de behan-
deling van de programmabegroting 
2013 - 2016. 
Dat de financiële vooruitzichten 
niet rooskleurig zijn, bleek eerder 
dit jaar uit de Kaderbrief 2012 die 
door de raad werd behandeld.  
De programmabegroting bevat ook  
het komende jaar een mix van  
hervormingen, investeringen en 
bezuinigingen.
Voor een gezonde financiële huis-
houding van de gemeente Delft 
wordt een extra bezuiniging van  
€ 10 miljoen nodig geacht. De totale 
bezuinigingsopgave tot 2016 loopt 
daarmee op tot € 45 miljoen. 
De begroting 2013 wordt door de 
gemeenteraad in verschillende ver-
gaderingen besproken. Op dinsdag 
30 oktober en donderdag 1 novem-
ber worden vanaf 19.30 uur de  
begrotingscommissies gehouden. 
In de raadsvergadering op donder-
dag 8 november wordt vanaf 20.00 
uur de programmabegroting vast-
gesteld.

De elf fracties van de Delftse ge-
meenteraad blikken morgenavond 
vanaf 19.00 uur terug en vooruit op 
het politieke jaar. Hoe ging het en 
hoe zou het moeten gaan met de 
stad? De fracties geven dan hun kijk 
op het beleid en de financiën van de 
gemeente. Op deze pagina’s alvast 
een voorproefje.

Raad aan de slag met begroting 2013

inspreken 
Voordat de gemeenteraad op donderdag 8 november de begroting voor 2013 vaststelt, buigen de raadscommissies zich over  
de programmabegroting om hierover advies te geven aan de raad. U kunt tijdens deze commissievergaderingen op 30 oktober 
en 1 november uw mening geven over de hervormings, bezuinigings en investeringsvoorstellen van het college. 
Om te zien welk onderwerp in welke commissie wordt behandeld, kunt op de website van de gemeenteraad kijken. Onder het 
kopje Begroting 2013 vindt u een routeschema. hierin staat precies welk onderwerp wanneer en in welke commissie wordt 
besproken. handig als u wilt inspreken tijdens de commissievergaderingen of het begrotingsdebat wilt volgen. 
wilt u inspreken of meer informatie hebben over de mogelijkheid om in te spreken, neem dan contact op met de griffie via 
griffie@delft.nl of (015) 260 2416.  

“In deze tijden van zware crisis is een 
goed bestuur extra belangrijk. Het 
vereist moed en daadkracht om te 
bezuinigen waar het kán, en te her
vormen en blijven investeren waar 
dat móet. D66 richt zich op de toe
komst van Delft en ja: extra bezuini
gingen zijn nodig voor de toekomst. 
Zonder gedegen financieel beleid 
schuiven we de gevolgen van de cri
sis door naar volgende generaties. 
Uitgangspunt blijft dan ook: een slui
tende begroting. Dat doen we niet 
door simpelweg de belasting te ver
hogen, maar door keuzes te maken: 
wat moet de gemeente echt doen, 
wat kan de stad zelf en wat kan effi
ciënter? 
Delft krijgt minder ambtenaren, 
minder bureaucratie, minder regels. 
Delftenaren krijgen meer vrijheid én 
eigen verantwoordelijkheid. 
Dit college kiest ervoor om meer aan 
de stad over te laten waar dat kan en 
zich naast de gemeentelijke taken te 

richten op de ontwikkeling van Delft 
én Delftenaren. 
We investeren in Delft als innovatieve 
techniekstad, waar werk is en een  
woning voor mensen uit alle lagen van 

D66

‘Meer vrijheid én eigen verantwoordelijkheid voor Delftenaren’

welke regierol de gemeente in dat 
proces voor zich zelf ziet.
Eerder heeft GroenLinks grote zor
gen geuit over de ontwikkeling van 
de binnenstad. Wij zijn dan ook blij 
dat er de komende twee jaar een  
flinke som geld voor het centrum 
wordt vrijgespeeld. De gemeente 
moet samen met ondernemers en 
bewoners aan het werk met leeg
stand en fiets en autoparkeren.  
Delft investeert ook in Delft Zuid
oost, waar de Technologisch Innova
tie Campus wordt ontwikkeld: een 
internationaal toonaangevend ken
niscentrum waar mensen studeren, 
werken en wonen. GroenLinks wil 
dat dit een klimaatbestendige, groen
blauwe en prettige wijk wordt. Uiter
aard blijven we de tijdelijke en per
manente gebiedsontwikkeling in de 
Spoorzone Delft actief en kritisch 
volgen.”

Fractievoorzitter Fleur Norbruis

“Het college stelt de gemeenteraad 
voor € 10 miljoen extra te bezuinigen 
en dat heeft effect op de stad. Groen
Links beoordeelt de gemaakte keuzes 
kritisch. Gelukkig wordt het armoe
debeleid na eerdere ingrijpende be
zuinigingen nu wat meer uit de wind 
gehouden. GroenLinks blijft alert op 
de gevolgen van de eerdere versobe
ring van het armoedebeleid, want de 
stapeling van bezuinigingen is een ri
sico voor kwetsbare groepen. Delft 
doet veel om mensen aan het werk te 
krijgen. Door het nieuwe Werkbedrijf 
– waarin het Werkplein en Combi
werk samenwerken – waardoor zo
veel mogelijk mensen naar passend 
werk worden begeleid. Door groene 
banen te creëren, de krachten te bun
delen met werkgevers in de regio en te 
investeren in de (kennis)economie. 
GroenLinks is niet blij met de bezui
nigingen op het klimaatbeleid en het 
groen in de stad en zal het college 
daarover stevig aan de tand voelen. 
De communicatie met de partners in 
de stad moet beter. Wij vinden het 
belangrijk dat burgers en organisa
ties aan het begin van ontwikkelin
gen in de stad betrokken worden bij 
die ontwikkelingen. Dus niet als ge
meente burgers informeren over wat 
je gaat doen, maar het echt samen 
doen! Delft wil een regiegemeente 
zijn en meer aan de inwoners en  
organisaties in de stad overlaten. Zo 
wil de gemeente bijvoorbeeld dat de 
exploitatie van de kinderboerderijen 
en waterspeeltuinen wordt overge
nomen door coöperaties. Dat gaat 
niet vanzelf en GroenLinks wil weten 

Groenlinks

‘Alert en kritisch blijven’

de bevolking. We verleiden bezoekers 
om langer in Delft te blijven: ‘van  
place to buy naar place to be’. Het cul
turele aanbod en een aantrekkelijke 
binnenstad zijn hierbij van groot be
lang. Het nieuwe parkeerbeleid en de 
parkeergarages rond de binnenstad 
vervullen daarbij een belangrijke rol. 
In de spoorzone verrijst een nieuw 
stadsdeel. Bij de inrichting hiervan 
richten we ons, in samenspraak met 
de stad, op kwaliteit en duurzaam
heid. We bouwen niet voor morgen, 
maar voor de komende eeuw.
Maar een stad bestaat niet uit stenen 
alleen. D66 wil een stad die iedereen 
de mogelijkheden biedt het beste uit 
zichzelf te halen. We zetten in op ex
tra voorschoolse educatie, er komt 
een technisch mbo en extra aan
dacht voor kwetsbare groepen jonge
ren in de wijken. Want de Delftena
ren maken de toekomst van Delft.”

Fractievoorzitter Christine Bel
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‘Aandacht voor zwakkeren in de 
maatschappij’

“Er ligt weer een lijvig werk met aller
lei mooie woorden. Optimisme klinkt 
door, ondanks de extra bezuiniging 
van zo’n € 10 miljoen. Het lijkt wel of 
het college blij is dat er weinig geld is, 
maar dat men wel de regie over een 
lege kas heeft. Anderen mogen het 
werk – en de daarbij horende finan
ciën – opknappen, maar alleen als 
het college het goed vindt en de raad  
ermee akkoord gaat. Dat laatste is 
bijna altijd het geval, ondanks het 
dualisme. De resultaten van het vol
gende ‘Vivaldiakkoord’ (elk jaarge
tijde wisselend) in Den Haag zijn niet 
bekend. Maar door de forse bezuini
gingsplannen in Delft van vorig jaar, 
lijken de gevolgen van de maatrege
len die per januari 2013 bij de ge
meenten terechtkomen voor Delft 
mee te vallen. Tenminste, als je het 
totaal van de bedragen optelt en af
trekt. Als je in de mantelzorg fors 
moet bezuinigen en je krijgt wat 
lucht bij bouwplannen, kan het ge
heel wel op nul uitkomen, maar is er 
toch op menselijk gebied schade. OD 
moet natuurlijk opboksen tegen de 
arrogantie van de macht. Voor OD zal 
de aandacht uitgaan naar de econo
misch en ook sociaal zwakkeren in 
de maatschappij. We hopen daar 
ruimte in de begroting voor te vin
den. Te veel inwoners van Delft zijn 
of raken in financiële problemen. De 
sociale samenhang in diverse buur
ten die daar wel behoefte aan blijken 
te hebben, wordt door de college
plannen gedwarsboomd. Het college 
kijkt bij jongeren te veel naar studen
ten en te weinig naar werkende jon
geren. Huisvesting is daar een voor
beeld van. Daar heeft OD de laatste 
tijd al een aantal malen op gewezen. 
De leegstand van gebouwen en  
kantoren moet creatief gebruikt  
worden met een financiële injectie. 
Desnoods met tijdelijke aantrekkelij
ke regelingen. Onafhankelijk Delft 
neemt op dit moment de diverse  
begrotingshoofdstukken nog verder 
door en zoekt verder naar verschui
vingsmogelijkheden. Op dit moment 
hebben we hiervoor een kleine half 
miljoen aan ‘werkkapitaal’ op het 
oog, waarvan we hopen dat dat op  
8 november anders besteed gaat 
worden als de begroting 2013 wordt 
vastgesteld.”

Fractievoorzitter Jos van Koppen

vvD

‘Parkeertarieven niet verhogen, maar kosten verlagen!’

pvda

‘Delft is op de goede weg, maar wat staat ons nog te wachten?’

“De VVD is de grootste oppositiepar
tij. Toch is de VVDfractie over het 
algemeen niet ontevreden over de 
begroting 2013 van dit college. Niet 
in de laatste plaats omdat op nogal 
wat terreinen VVDbeleid wordt uit
gevoerd. Soms wat later dan wij zou
den willen, maar toch… Bijvoorbeeld 
als het gaat om het verkleinen van de 
ambtelijke organisatie. Het college 
heeft de zelf voorgestelde 10 procent 
formatiereductie inmiddels ruim ge
haald en koerst af op de eerder door 
de VVD bepleite 15 procent afname. 
Iets wat twee jaar geleden nog door 
coalitiepartijen en college onhaal
baar werd genoemd.
Delft staat voor een bezuinigings
opgave van € 45 miljoen. Het college 
van b&w heeft op papier de bezuini
ging nagenoeg ingevuld. In de prak
tijk moet deze nog wel gerealiseerd 
worden. De VVD maakt zich zorgen 
over de financiële reserves. Die zijn 
op papier voldoende om eventuele 
risico’s op te vangen, maar tegenval
lers kan de stad zich absoluut niet 
permitteren. De VVD steunt dan ook 

De PvdA heeft ervoor gekozen de 
problemen niet door te schuiven 
naar de toekomst en de financiële 
huishouding van Delft op orde te 
krijgen en te houden. We moeten nu 
door de zure appel heen om straks 

“De begroting voor Delft ziet er, ge
geven de omstandigheden, goed uit. 
Het college doet zijn uiterste best om 
de loodzware bezuinigingen te reali
seren, waarbij steeds opnieuw beke
ken wordt of de rekening wel op de 
meest verstandige plek wordt neer
gelegd. Steeds opnieuw wegen we als 
PvdA af of mensen niet onevenredig 
worden geraakt. Mensen die het al 
niet breed hebben mogen niet extra 
hard worden getroffen. Dat neemt 
niet weg dat de keuzes die we maken, 
lang niet altijd prettig zijn en dat die 
bij mensen hard kunnen aankomen. 
Maar we proberen altijd te kiezen 
voor mensen in plaats van stenen. Zo 
is de sluiting van een aantal buurt
huizen een voorbeeld van een pijn
lijke, maar geslaagde bezuiniging: 
geen enkele activiteit hoeft te stop
pen, maar we gaan het wel in minder 
gebouwen doen. Dat levert geld op, 
maar heeft geen gevolgen voor het 
goede werk dat in de buurthuizen 
wordt gedaan. 

Stip

‘Blijf inzetten op kenniseconomie’

“STIP ziet in Delft een stad met po
tentie. Bezuinigingen zijn onvermij
delijk, maar oog houden voor de toe
komst is noodzakelijk. In de visie van 
STIP hoort duurzaamheid daarbij. 
Inzetten op duurzaamheid betekent 
op een slimme manier gebruikmaken 
van de techniek die kennisstad Delft 
rijk is. Door het toepassen van de 
nieuwste zonnecellen, slimme straat
verlichting en maatwerkdistributie 
kan Delft voorop lopen in het halen 
van de duurzaamheiddoelstellingen. 
Bovendien kan met deze investerin
gen op langere termijn op een han
dige manier bespaard worden.
De afgelopen jaren is fors ingezet op 
de kenniseconomie en de eerste re
sultaten daarvan beginnen zichtbaar 
te worden. Kennisinstellingen en be
drijven hebben zich verenigd in de 
Technologische Innovatie Campus, 
incubator YES!Delft is een succes
voorbeeld voor de rest van Neder
land en DSM heeft besloten niet  
alleen in Delft te blijven, maar zelfs 
miljoenen te gaan investeren. STIP 
vindt dat het nu zaak is de ingeslagen 
weg te vervolgen en te blijven inzet
ten op de kenniseconomie.
Geef mensen met een goed idee de 
vrijheid hun idee uit te voeren in de 
openbare ruimte van Delft. Gebruik 
van de steegjes en pleinen van de 
binnenstad voor cultuur, van evene
menten tot poëzie op de muur, is een 
toevoeging aan de stad en geeft het 
leven in Delft smaak. 
De gemeente kan de cultuursector 
ondersteunen, bijvoorbeeld door cul
turele ondernemers op weg te helpen 
met hun administratie en goede ser
vice te leveren bij vergunningen.
De kracht van de compacte stad Delft 
is dat alle afstanden af te leggen zijn 
per fiets. STIP vindt dat het Delftse 
netwerk van fietspaden daarom snel, 
comfortabel en veilig moet zijn. Dit 
netwerk verdient continue investe
ringen en verbeteringen.
Hoewel de landelijke woningmarkt 
nu in het slop zit, moet Delft verder 
vooruit kijken. Het tekort aan star
terswoningen en duurdere koopwo
ningen zal, ook in deze tijd, aange
pakt moeten worden. Delft heeft in 
Spoorzone Delft de unieke mogelijk
heid haar woningvoorraad weer in 
evenwicht te brengen. STIP ziet de 
kracht van de stad en wil die kracht 
gebruiken om de stad te verbeteren.”

Fractievoorzitter Maarten Buskermolen

onafhankelijk Delft

parkeerbedrijf maakt – € 3,3 miljoen – 
zijn veel te hoog in relatie tot de op
brengsten, € 1,7 miljoen. De VVD wil 
de kosten verlagen in plaats van de 
parkeertarieven verhogen en komt 
daartoe met voorstellen.”

Fractievoorzitter Lennart Harpe

de strenge budgetdiscipline die de 
wethouder van Financiën heeft inge
voerd, maar denkt dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn.
Maar de VVD is het niet eens met de 
voorgenomen lastenverhoging voor 
sportverenigingen. Het college wil de 
accommodaties kostendekkend ver
huren. Nette taal voor platte prijs
verhogingen. Een vereniging kan 
vervolgens korting krijgen, afhanke
lijk van de mate waarin deze zich 
maatschappelijk actief inzet voor de 
Delftenaren. De VVD noemt dat ‘een 
sigaar uit eigen doos’ krijgen. Vrijwel 
alle sportverenigingen leveren, met 
talloze vrijwilligers en een steeds 
breder wordend takenpakket, een 
bijdrage van formaat. Wederom de 
tarieven verhogen, met mogelijk  
verhoging van contributie tot gevolg, 
is een verkeerd signaal aan al die  
vrijwilligers die zich met hart en ziel 
inzetten voor club en stad.
De VVD verzet zich tegen de voorge
nomen stijging van de parkeertarie
ven. Delft is al de duurste parkeerstad 
in de regio. De jaarlijkse kosten die het 

goed uit de crisis te komen. En daar
mee liggen we op koers. Maar de 
PvdA maakt zich wel zorgen: wat 
staat ons allemaal nog te wachten? 
De crisis is nog niet voorbij en het is 
niet uitgesloten dat de bezuinigingen 
verder zullen oplopen. En de rek is er 
op een gegeven moment natuurlijk 
wel uit. Kunnen we nog meer bezui
nigingen op een verantwoorde ma
nier invullen? Het is dan ook geen 
periode voor wilde plannen. We 
moeten voorzichtig zijn en vooral die 
dingen doen, die bijdragen aan een 
goede toekomst van de stad. Daarom 
investeren we nog steeds in onze 
economie om mensen aan het werk 
te houden of weer aan het werk te 
krijgen, zetten we in op de realisatie 
van Spoorzone Delft, zorgen we voor 
goed onderwijs en goede zorg voor 
nu en de toekomst. Delft heeft het 
lastig, maar ook alle kansen om goed 
door de crisis heen te komen!”

Fractievoorzitter Ernst Damen
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len af of die wel realistisch zijn. Het is 
niet altijd duidelijk waar bedragen 
op gebaseerd zijn en dat is kwets
baar. Zo is er het plan om beter te 
toetsen of mensen voldoen aan de 
eisen voor een uitkering. Dit zou een 

Het college moet meer fietsen en ge
woon de trein nemen. Mooie resulta
ten zijn er geboekt op de reductie van 
het aantal ambtenaren. Sinds het aan
treden van het college zijn er na twee 
jaar al 10 procent minder. Hier is D66 
wethouder Vokurka wel daadkrachtig 
bezig. Nog twee jaar en de Leefbaar
target van 25 procent minder ambte
naren kan werkelijkheid worden.”

Fractievoorzitter Jan Peter de Wit

“Wat tegenvalt, is de stijging van 1,75 
procent van onze lokale lasten. Elk 
jaar stijgen de lasten gestaag. Delft 
heeft volgend jaar een begrotingste
kort van 3,3 procent. Dus we geven  
€ 10 miljoen te veel uit. Financieel D66 
wethouder Vokurka moet dus meer 
bezuinigen als hij zijn partijlijn trouw 
wil blijven. Ik vind dat de lasten fors 
omlaag moeten. Daarom stem ik te
gen de begroting. Alles wordt duurder 
en niet alleen door de btwverhoging. 
De lonen blijven veelal hetzelfde. De 
gemeentelijke belastingen moeten 
omlaag om de koopkracht op peil te 
houden. Zo kom je uit de crisis. Het 
nieuwe stadskantoor is bij investe
ringsplannen voor € 79,8 miljoen op
genomen. Dat is de grote boosdoener 
die maakt dat er nu al drastisch in 
buurthuizen, bibliotheken en onder
houd geschrapt moet worden. Dit col
lege kiest voor een ambtenarenpaleis 
en wentelt de kosten af op volgende 
generaties. De taxikosten van het col
lege van burgemeester en wethouders 
zijn omlaag gebracht van € 226.000 
naar € 100.000. Dat komt omdat Ver
kerk zijn speciale beveiligde dienst
auto moet inleveren. Dat heet afscha
len naar basistaxivervoer. Het vorige 
college deed het nog voor € 45.000. 

leefbaar Delft

‘Lasten moeten fors omlaag’

Dat valt niet met elkaar te rijmen.
Dat beginspraak nog steeds een ‘ver 
van m’n bed show’ lijkt, werd recente
lijk nog eens duidelijk bij de gang van 
zaken rond de vestiging van de prak
tijkschool op de Brasserskade. Maar 
ook de communicatie over het voor
nemen van het college om een nieuw 
zwembad te realiseren. Je zou denken, 
dat hierover vooraf gesproken zou zijn 
met de Sportraad en dat deze raad er
bij was betrokken. Realiseert niemand 
zich dan, dat een dergelijke mede
deling bij de zwemverenigingen zor
gen oproept? Tijd voor de gemeente
raad om nu echt werk van beginspraak  
te maken en geen miskleun op dit  
gebied meer te accepteren.
Al met al laat de Programmabegro
ting het beeld zien dat alle hens aan 
dek noodzakelijk blijft!“

Fractievoorzitter Aad Meuleman

“Ondanks stevige inspanningen van 
het college voor de financiële situatie 
in onze stad, blijft deze situatie en bij
behorende risico’s zorgelijk. Risico’s 
als gevolg van fors dalende grond
prijzen bijvoorbeeld, rond het spoor
zonegebied en Harnaschpolder blij
ven zorgwekkend. De kredietcrisis is 
nog niet ten einde. Bovendien is het 
afwachten wat het nieuwe kabinet 
voor ons in petto heeft. Dat neemt 
niet weg dat niet alle nadelige finan
ciële omstandigheden alleen maar 
worden veroorzaakt door externe 
omstandigheden. De discussies rond 
Avalex en de GGD ZuidHolland lig
gen nog vers in het geheugen.
De € 10 miljoen extra bezuinigingen, 
in deze collegeperiode nu totaal € 45 
miljoen, is dan ook noodzakelijk. 
Nog meer bezuinigingen zijn niet uit 
te sluiten. De Programmabegroting 
laat een dalend weerstandvermogen 
zien, terwijl het doel was de financi
ele weerstand te vergroten. Schuiven 
met cijfers geeft wel een positief re
sultaat, maar een structurele gezon
de basis voor de toekomst ontbreekt. 
Opvallend is ook dat tegenvallers 
binnen dezelfde portefeuille worden 
opgelost. Maar wat betekent dit voor 
de doelstellingen waar budget aan 
onttrokken wordt? Bijzonder is ook 
dat het college bij het parkeren de  
tarieven verhoogt omdat de kosten 
omhoog gaan, in plaats van de kos
ten naar beneden bij te stellen.
Hoewel het om een bescheiden be
drag gaat, vraagt het college de ge
meenteraad extra budget voor taxiver
voer. Het beleid is gericht op minder 
autogebruik. Maar het college gaat 
zelfs meer van de auto gebruikmaken. 

Stadsbelangen

‘een gezonde financiële basis ontbreekt’

ChristenUnie

‘Veel meer overlaten aan de markt’

weinig veranderd is. Dat heeft ook in 
Delft gevolgen: de gemeente moet al 
voor het vierde jaar op rij bezuinigen. 
Wat de SP betreft worden daarbij te 
vaak maatschappelijke voorzienin
gen afgebroken, die je niet snel weer 
kunt opbouwen. Het wegbezuinigen 
van buslijnen en het sluiten van 
buurthuizen hebben niet alleen nú 
voor veel Delftenaren grote gevol
gen, het gaat in de toekomst ook ex
tra kosten opleveren om het voorzie
ningenniveau weer op peil te krijgen.
Ook de thuiszorg die de gemeente 
organiseert staat onder druk. Steeds 
vaker wordt een beroep gedaan op 
de eigen leefomgeving van mensen. 
Er wordt steeds strenger getoetst, 
waardoor het aantal uren hulp af
neemt en versobert. Het mag niet ge
beuren dat mensen noodzakelijke 
zorg op die manier mislopen.
De Delftse culturele en sportvereni
gingen zijn van groot belang. Nu de 
budgetten al een aantal jaren kleiner 

Sp

‘sociaal de crisis uit met juist keuzes’

“De ChristenUnie vindt het belang
rijk dat de gemeente zich opstelt als 
een dienstbare overheid, omdat de 
samenleving in de eerste plaats ge
vormd wordt door burgers zelf, door 
bedrijven en andere organisaties. In 
de begroting lezen we dat het college 
wil werken aan een rolbewuste over
heid en dat het meer wil overlaten 
aan de samenleving en de markt. Dat 
is in lijn met de visie van de Christen
Unie. Wij staan voor een beperkte 
overheid die bondgenoot is van de 
burgers. Meer overlaten aan anderen 
lijkt in de begroting echter vooral te 
worden ingezet als een manier om te 
bezuinigen. Terwijl wat betreft de 
ChristenUnie dit niet kan zonder een 
heldere visie op de samenleving en 
de rol van de overheid. Juist die visie 
ontbreekt grotendeels.
Bezuinigen is waar het hoofdzakelijk 
om draait in de begroting. Het is po
sitief dat veel processen worden 
doorgelicht en dat bekeken wordt of 
het efficiënter kan. De ChristenUnie 
vraagt zich echter bij veel maatrege

“Een sluitende begroting en tarieven 
die niet harder stijgen dan de inflatie: 
dat zijn belangrijke punten uit de 
Delftse begroting 2013. Minstens 
even belangrijk vindt het CDA de 
ideeën in de begroting over de toe
komst van Delft op de wat langere 
termijn. Hoe houden we onze econo
mie en onze wijken vitaal? Welke 
zorg hebben onze inwoners nodig en 
hoe organiseren we dat? De gemeen
te zet terecht in op de kennisecono
mie. Met de TU, TNO en DSM heeft 
Delft belangrijke werkgevers in sec
toren van de toekomst in huis. Zij 
kunnen zorgen voor nieuwe ideeën 
en producten en voor nieuwe werk

CDa 

‘Waar blijft de jongerenhuisvesting?’

bezuiniging moeten opleveren van  
€ 400.000, maar een duidelijke on
derbouwing ontbreekt.

De ChristenUnie zet al jaren vraagte
kens bij de enorme inzet op de ken
niseconomie. Wat ons betreft hoeft 
de gemeente Delft op dit gebied niet 
zoveel naar zich toe te trekken. Er 
mag veel meer worden overgelaten 
aan de markt. De investeringen in de 
kenniseconomie hadden ook ingezet 
kunnen worden om de bibliotheek in 
Tanthof open te houden. Overigens 
is het college van plan nu weer op 
DOK te bezuinigen, door de vestiging 
in Buitenhof elders te huisvesten. 
Daar zetten wij ook onze vraagtekens 
bij. Wij zullen de komende maand 
het college scherp bevragen over het 
realiteitsgehalte van de begroting en 
de effecten daarvan op de stad. We 
realiseren ons tegelijkertijd dat er be
zuinigd moet worden en dat dit niet 
gemakkelijk is.”

Fractievoorzitter Jabco Vreugdenhil

worden, maken we ons zorgen over 
de verenigingen en de toegankelijk
heid ervan. Zij moeten vaak een ho
gere huur betalen, die doorberekend 
moet worden in de contributie.
Hoewel er minder geld is, kunnen we 
al deze belangrijke voorzieningen 
overeind houden, als de gemeente 
de juiste keuzes maakt. Wist u bij
voorbeeld dat er meer geld naar mar
keting en reclame voor de stad gaat 
dan naar schuldhulpverlening? Gro
te bouwplannen zoals het nieuwe 
stadskantoor en de ontwikkeling van 
gebouwen in Harnaschpolder kosten 
miljoenen en kunnen versoberd 
worden. Ook het privatiseren van ge
meentelijke diensten valt uiteindelijk 
vaak duurder uit dan gepland.
Het in stand houden van voorzienin
gen kan volgens de SP dus wel! Met 
de juiste keuzes komen we op een  
sociale manier uit de crisis.”

Fractievoorzitter Lieke van Rossum

gelegenheid. Het CDA zou dat ook 
graag terugzien in de manier waarop 
we – bijvoorbeeld – de zorg organise
ren. Ook daar kan de techniek het  
leven simpeler maken. Ouderen 
kunnen daardoor langer thuis blijven 
wonen en zelf of met elkaar veel  
van de dagelijkse dingen regelen. 
Aangevuld met professionele hulp 
waar dat nodig is. Wat het CDA mist 
in de begroting is aandacht voor jon
gerenhuisvesting. Delftse jongeren 
die zelfstandig willen gaan wonen, 
moeten nu wel heel lang wachten. 
Dat kan echt beter!”
  
Fractievoorzitter Ineke van Geenen

“Een sociale uitweg uit de crisis. Dat 
is waar de SP voor staat. De financië
le crisis duurt nu al jaren en is helaas 
nog niet ten einde, omdat er in de 
wereldwijde financiële sector nog 
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 verklaring goed gedrag in 2013 digitaal

Overstappen op  
digitaal VOG aan-
vragen, maar eerst 
meer weten, en u 
bent 8 november 
verhinderd?  
De gemeente helpt 
u graag op weg bij 
uw overstap. Kijk 
voor meer informa-
tie op www.delft.nl/
gemeenteloket en 
zoek op ‘VOG’. 
Voor vragen of het 
maken van een  
afspraak kunt u  
06 527 387 41 bellen 
(maandag t/m  
donderdag van  
8.30-12.00 uur). 

Op 8 november is er voor werkgevers in de regio een inloopbijeenkomst over het 
aanvragen van een VOG, een Verklaring omtrent gedrag. Die kan met ingang van 
volgend jaar alleen nog digitaal worden aangevraagd. 

Werken met vertrouwelijke gegevens, met kwetsbare personen zoals baby’s en peu-
ters, of met geld of kostbare goederen – dat vereist ‘goed gedrag’. Werkgever kunnen 
voor werknemers die zulk werk (gaan) doen, een VOG aanvragen. Voor een digitale 
aanvraag hebben werkgevers eHerkenning nodig – een soort DigiD voor bedrijven. 
Leveranciers van eHerkenningsmiddelen zijn tijdens de inloopbijeenkomst aanwezig.

Vragen
eHerkenning? Hoe werkt dat? Wat kost dat? Wat levert het op? Om de ontwikkeling 
naar een eVOG toe te lichten en vragen te beantwoorden, organiseren de regioge-
meentes een inloopbijeenkomst voor werkgevers hierover, op donderdag 8 november 
van 17.00 tot 19.00 uur in de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. 

Vooruitlopend daarop op deze pagina alvast enkele werkgevers die al ervaring hebben 
opgedaan met een eVOG. Wat vinden zij daarvan?

Aanmelden
Werkgevers kunnen zich vóór 1 november aanmelden voor de inloopbijeenkomst  
via een e-mail naar hberkhout@delft.nl. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers  
van alle samenwerkende regiogemeenten (Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk,  
Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp), leveranciers van eHerkenningsmiddelen en  
het ministerie die de digitale VOG in behandeling maakt aanwezig om vragen te  
beantwoorden. En: de eerste 100 werkgevers die zich aanmelden, krijgen een cheque 
waarmee ze het eerste jaar gratis gebruik kunnen maken van eHerkenning. 

éénopéén relatie. Het laten be
oordelen of een medewerker in 
het verleden geen laakbaar gedrag 
heeft vertoond, verkleint risico’s 
op misstanden. 

Is een VoG ook verplicht voor vrij-
willigers? 
Een VOG is niet verplicht voor  
vrijwilligers. Het maakt daarbij 
niet uit of de vrijwilliger slechts  
incidenteel of periodiek aan het 
werk is. Een organisatie kan wel 
altijd zelf bepalen dat zij van vrij
willigers toch een VOG willen. Zo 
wil de gemeente Delft dat haar 
vrijwilligers een VOG aanvragen. 
Maar dit is niet wettelijk verplicht.

Wat gebeurt er bij CoVoG? 
Het COVOG controleert of er straf
bare feiten gepleegd zijn. Daarvoor 
kijkt de organisatie onder meer  
naar (on)herroepelijke veroordelin
gen, transacties, sepots en open
staande zaken. Wanneer uit onder
zoek blijkt dat de aanvrager niet in 
aanraking is geweest met justitie, 
neemt het COVOG binnen 4 weken 
na ontvangst van de aanvraag een 
besluit. 

Waarom is het zo belangrijk dat  
medewerkers een VoG kunnen over-
handigen? 
Medewerkers in bijvoorbeeld het  
onderwijs hebben nauwe contacten 
met leerlingen, regelmatig ook in een 

Werken in het onderwijs, kinder-
opvang, bank of overheid? Dan 
moet je gedrag eerst onbesproken 
worden verklaard. Sinds dit jaar 
kan zo’n verklaring ook digitaal 
worden aangevraagd, vanaf vol-
gend jaar móet die digitaal worden 
aangevraagd. 

“Toen ik hoorde dat er bij Justitie een 
pilot liep voor een eVOG, was ik met
een enthousiast”, zegt Guido Schip
per van Inwijs. “Als wij kunnen kie
zen, kiezen we altijd voor de meest 
efficiënte werkwijze, en dat is in dit 
geval het digitaal aanvragen van de 
VOG.” Inwijs is een jonge organisatie 
die zich richt op kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs, door zowel de do
centen en de onderwijsinstellingen 
als de leerlingen bij te staan met trai
ningen, detachering en advies. “We 
willen het onderwijs ver beteren door 
docenten te helpen zich verder te 
professionaliseren, en leerlingen ‘on
derwijsbestendiger’ te maken, met 
bijvoorbeeld examentrainingen”, vult 
Willemijn Kienhuis aan. “Onze men
sen werken dus in een omgeving met 
veel jongeren, en moeten van onbe
sproken gedrag zijn.”  

Half jaar
Dat geldt ook voor ambtenaren. Ie
dereen die bij de gemeente werkt 
moet zo’n verklaring van goed gedrag 
hebben. De gemeente Delft gaat 
daarbij nog een stapje verder: die eis 
stelt ze ook aan haar vrijwilligers en 
stagiaires. “Bij zo’n grote organisatie 

koper; de aanvraag wordt ook sneller 
doorlopen. 

Wij werken met ruim 6.000 mede-
werkers door het hele land vanuit 
verschillende regio’s. Kunnen al onze 
regio’s toegang krijgen tot eHerken-
ning?
Dat kan. U dient daarvoor een mach
tigingenregister aan te leggen bij uw 
leverancier. Daarin legt u vast wie na
mens het bedrijf het beheer voeren 
over de machtigingen en wie namens 
het bedrijf met het eHerkennings
middel toegang krijgt tot de over
heidsdiensten. Voor vragen over een 
machtigingenregister kunt u het best 
contact opnemen met één van de le
veranciers van eHerkenning.

Wat is daarvoor nodig?
Voor een digitale VOGaanvraag 
heeft u eHerkenning nodig. Op  
www.eherkenning.nl vindt u meer  
informatie. Met eHerkenning kun
nen bedrijven zich digitaal identi
ficeren, net zoals DigiD voor perso
nen digitaal zakendoen mogelijk 
maakt. Met eHerkenning kunnen  
bedrijven en organisaties onderling 
en met de overheid eenvoudig en  
betrouwbaar gegevens uitwisselen. 
In Nederland gebruiken al ruim 
50.000 bedrijven en organisaties 
eHerkenning. 

Is dat goedkoper?
Een digitale VOG aanvraag (ook wel 
eVOG genoemd) is niet alleen goed

Vragen over VOG
Een VOG, ook wel bekend als Be-
wijs van goed gedrag, geeft aan 
dat iemands gedrag geen belem-
mering vormt voor een bepaalde 
functie. Voor sommige functies –
zoals onderwijzers of toezicht-
houders tijdens de tussenschool-
se opvang – is de VOG verplicht. 

Een werknemer dient zelf, in op
dracht van diens werkgever, een 
VOG aan te vragen. Dat kan vanaf  
1 januari 2013 alleen nog digitaal. 
De aanvraag verloopt via het Cen
traal Orgaan Verklaring Omtrent 
het Gedrag (COVOG) van de Dienst 
Justis. Dit orgaan beslist namens de 
minister van Veiligheid en Justitie 
of de VOG wordt afgegeven. 

‘eVOG scheelt werk, tijd en kosten’

als de gemeente gaat het om zo’n  
75 aanvragen per jaar – vooral voor 
mensen die tijdelijk of als vrijwilliger 
voor de gemeente gaan werken”,  
rekent Yvonne Henkes van de ge
meente voor. “Sinds een half jaar  
vragen we zo’n VOG digitaal aan – 
dat scheelt werk en tijd. En kosten.”

eHerkenning
Om een VOG digitaal aan te kunnen 
vragen, hebben werkgevers eHer
kenning nodig. Daarmee kun je je als 
werkgever aanmelden bij Justis, bij 
wie de aanvraag moet worden aange
meld. De werkgever vult het werk
geversgedeelte in en de gevraagde 
persoonlijke gegevens van de toe
komstige medewerker (achternaam, 
geboortedatum, burgerservicenum
mer en emailadres). Justis stuurt de 
aanvraag dan door naar de toekom
stige medewerker, met de vraag de 
gegevens te controleren en waar  
nodig te corrigeren of aan te vullen 
en naar Justis terug te sturen – en via 
iDeal € 24,55 te betalen voor de aan
vraag (een schriftelijke aanvraag kost 
€ 30,05). Na betaling gaat Justis aan 
het werk. Twee tot vier weken later  
is de verklaring binnen – bij onbe
sproken gedrag.

‘Klikken. Klaar. Ideaal’ 
“Wij hebben de aanvraagprocedure 
al opgenomen in onze aanstellings
procedure”, zegt Schipper. “Met een 
eVOG kunnen onze nieuwe mensen 
sneller aan de slag, het wordt direct 
geregeld. Wij maken de aanvraag  

helemaal klaar, de nieuwe medewer
ker hoeft alleen zijn of haar gegevens 
te controleren en te klikken. Klaar. 
Ideaal.” 

DigiD en iDeal
Ook Henkes vindt de eVOG een ver
betering. “De enige reden voor werk
gevers om een VOG schriftelijk aan te 
vragen, is misschien de noodzakelij
ke aanschaf van eHerkenning. Je 
kunt kiezen uit zes aanbieders. Welke 
past dan het beste bij jou? Daar hikte 
ik wel tegenaan. Ik heb er samen met 
een collega naar gekeken en in een 
half uurtje was het gepiept. Het viel 
dus eigenlijk heel erg mee – zoals al
les waar je van tevoren tegenop ziet, 
achteraf meevalt. Verder zie ik alleen 
maar voordelen. In principe ook voor 
de nieuwe medewerker of vrijwilli
ger. Alleen moet die dan wel beschik
ken over DigiD en over iDeal.”

Verbeteren
De digitalisering is voor sommigen 
een schrikbeeld, maar Inwijs juicht 
het toe. Kienhuis: “Als er ontwikke
lingen zijn, denken wij juist: hé, inte
ressant – kan het ons helpen onze 
organisatie of onze medewerkers te 
verbeteren? Dan pakken we het met 
beide handen aan. Wij handelen 
voor onze medewerkers de aanvraag 
af. Dat zouden andere organisaties 
ook kunnen doen, als mensen moei
te hebben met een eVOG. En dan zul 
je zien, dat het ze achteraf meevalt – 
want dat gebeurt met alles waar je 
vooraf tegenop ziet.”

Verklaring goed gedrag is ook nodig voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij De Papaver.
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Werken in een omgeving met  
veel jongeren – dan moet je van 

onbesproken gedrag zijn.


