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Pieter Jouke

Serieus

Komende donderdag vindt u
weer een column van Delfts
leukste cabaretier, Pieter Jouke
in @Delft.nl, de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente. Ook gratis in uw mailbox? Ga naar www.delft.nl/
nieuwsbrief.

Afgelopen vrijdag werd het ProFit
Field Lab geopend in speeltuin De
Bomenwijk. In de proefspeeltuin wor
den speeltoestellen getest die kin
deren en ouderen moeten aanzetten
tot samen spelen en bewegen. De
toestellen worden ontwikkeld op
basis van de ideeën van kinderen en
ouderen zelf. Bij de opening werd
ook de winnaar bekendgemaakt
van een ontwerpcompetitie met vijf
inzenders: het bedrijf Yalp bedacht
het winnende ontwerp ‘Serious
gaming’. Serious gaming is een op
stelling met verschillende inter
actieve paaltjes, waarop steeds nieu
we spellen gespeeld kunnen worden,
onder andere in de vorm van een
quiz. Met het prijzengeld, € 20.000,
kan het ontwerp verder ontwikkeld
worden.

Artist impression Yalp

Museumnacht

Raad in Beeld

Delftse Hout

Waardering klinkt door in algemene beschouwingen
De meeste fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 18 oktober
tijdens de algemene beschouwingen in meer of mindere mate hun
waardering uitgesproken over de
manier waarop het college de economische crisis in Delft aanpakt. Er
is wel zorg over de verhouding tussen de risico’s die in de begroting
2013 staan beschreven en het vermogen die zo nodig op te vangen.
De algemene beschouwingen zijn de
opmaat voor de begrotingsraad op
8 november, waarin de programmabegroting 2013 en de belastingverordeningen 2013 door de raad worden
vastgesteld. Uit de begroting blijkt
dat Delft nog steeds in financieel
zwaar weer zit. Het college wil € 10
miljoen extra bezuinigen, bovenop
de eerder door de raad vastgestelde
€ 35 miljoen. In de komende begrotingscommissies worden de punten
die door de 11 fracties naar voren
werden gebracht verder besproken.

Parkeertarieven
De VVD zei als grootste oppositiepartij redelijk tevreden te zijn over de

begroting voor volgend jaar. Fractievoorzitter Lennart Harpe uitte echter
ook zijn zorgen over de voorge
nomen verhoging van de huurtarieven voor sportaccommodaties, het
Warmtebedrijf, de financiële reserves van de gemeente en het parkeerbeleid. Over dat laatste onderwerp
kondigde de VVD een voorstel aan
om de kosten van dat beleid omlaag
te brengen. De liberalen vinden ook
dat een verhoging van de parkeertarieven in de ijskast moet zolang het
parkeerbeleid nog niet is vastgesteld.
Het voorstel over het nieuwe parkeerbeleid is vorige week door het
college uitgesteld tot het voorjaar
van 2013. Verder kijkt de VVD uit
naar het collegevoorstel naar aanleiding van de motie over Blauw die de
raad in juni jl. aannam.
De grootste coalitiepartij, D66, gunde iedereen – gebaseerd op wijze
uitspraken uit het verleden – een
kijkje in de toekomst. De bezuinigingen zijn volgens D66 pijnlijk
maar noodzakelijk. Ook D66 wees
op het belang voor de binnenstad
van een goed parkeerbeleid. Fractievoorzitter Christine Bel liet de

VVD desgevraagd weten geen plannen te hebben om grote wijzigingen
aan te brengen in de begroting.

Complimenten
De PvdA sprak over een goede solide
begroting met een heldere visie op
de toekomst. Die partij had complimenten voor de Delftse bevolking die
thuis de bezuinigingsmaatregelen
voelt. Parkeren noemde PvdA-voorman Ernst Damen een moeizaam
dossier. Hij vroeg ook aandacht voor
de onderkant van de arbeidsmarkt
en ook zou Delft fors moeten inzetten om mensen beter en sneller aan
het werk te krijgen. GroenLinks vroeg
bij monde van fractievoorzitter Fleur
Norbruis om een analyse van de
maatschappelijk effecten van bezuinigingen. GroenLinks is niet blij met
de bezuinigingen op groen en vindt
het zorgwekkend dat er minder geld
is voor klimaatbeleid.
CDA-fractievoorzitter Ineke van
Geenen stelde vast dat Delft vanuit
diverse standpunten meerdere gezichten heeft. Verbondenheid moet
volgens het CDA tweedeling voorkomen, onder meer door een singelroute rond de binnenstad en de aandacht voor jongerenhuisvesting. In
het parkeervraagstuk zorgt het college volgens het CDA ook voor meer
verbondenheid door meer tijd te nemen voor de reacties uit de stad.

Kenniseconomie
Maarten Buskermolen (STIP) hield
een pleidooi voor Delft Kennisstad
met een bruisend bereikbaar centrum, waar culturele ondernemers
terecht kunnen bij een cultuurbalie,
voldoende fietsstallingen zijn en de
resultaten van de kenniseconomie

www.delft.nl

Vrijdag is het Museumnacht
Delft: bijna alle musea en galeries zijn open met een zeer gevarieerd kunst- en cultuuraanbod. Openingsact Hello Video
zet vanaf 19.45 uur het Agathaplein in vuur en vlam. Kinderen
kunnen dit jaar vanaf 19.00 uur
in het Science Centre terecht
voor een speciaal programma.
Voor de volhouders is er een
Afterparty in Theater de Veste,
met DJ Isis als speciale gast.
Kijk voor meer informatie op
www.museumnachtdelft.nl.

aantonen dat een strategie van de
lange termijn zijn vruchten afwerpt.
Fractievoorzitter Jos van Koppen
van Onafhankelijk Delft deelde de
optimistische toon die in zijn algemeenheid doorklinkt in stukken
van het college niet. Hij zou verder
graag zien dat sportverenigingen
voor aanvaardbare tarieven kunnen
sporten. Stadsbelangen constateerde dat Delft met € 10 miljoen extra
aan bezuinigingen nog niet uit de
gevarenzone is.
Met de VVD is Stadsbelangen het
eens dat de parkeertarieven niet verhoogd moeten worden, voordat de
discussie over het parkeren is gevoerd. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid blijven wat Aad Meuleman
(Stadsbelangen) betreft de aandacht
vragen. Hij was nog niet tevreden
over beginspraak en verwees daarbij
naar de recente discussie over de
Brasserskade. Ook kondigde hij aan
samen met de VVD en de SP de nadeelcompensatie weer te agenderen.

Armoedebestrijding
Lieke van Rossum (SP) noemde het
positief dat de regelingen in de
armoedebestrijding niet extra door
de bezuinigingen worden geraakt.
De partij was ook kritisch en pleitte
in haar beschouwingen voor een
sociale uitweg uit de crisis. De fractie
merkte op dat het budget voor stadsmarketing € 4 ton hoger is dan voor
de armoedebestrijding, en stelde
voor om de ondersteuning ruimer te
maken.
Net als GroenLinks vroeg de Christen
Unie onder meer aandacht voor
de gevolgen van de bezuinigingen.
Lees verder op pagina 3 >
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De gemeente Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland treffen maatregelen om de
zwemwaterkwaliteit in de Delftse Hout te verbeteren. De afgelopen jaren zorgde blauwalg
regelmatig voor een slechte waterkwaliteit. Belangrijke veroorzakers: de sliblaag op de waterbodem, bladeren, door vissers
gebruikt lokvoer en honden- en
ganzenpoep. Door het zoveel
mogelijk wegnemen of beperken van deze bronnen hopen
gemeente en hoogheemraadschap op minder overlast van
blauwalg. De gemeente richt
zich op het snoeien van bomen,
schoonmaken van greppels die
op de Grote Plas uitkomen,
minder hondenpoep door het
plaatsen van afvalbakken met
zakjes voor hondenbezitters en
het stabiliseren van de ganzenpopulatie. Met sportvissers is
gesproken over het beperken
van lokvoer. Het Hoogheemraadschap gaat naar verwachting eind november met baggeren beginnen. Daarna legt de
gemeente een natuurvriendelijke oever aan ter hoogte van
het evenemententerrein. Wanneer de bagger is ingedroogd op
de tijdelijke indrooglocaties,
wordt de ingedroogde bagger in
het gebied verwerkt.

Het loopt op z’n einde…
...de herfstvakantie (nog t/m 28 oktober).
Dé echte zwemvakantie. Daarom met extra
recreatieve zwemtijden!
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

Gemeenteberichten
De gemeente publiceert haar officiële
bekendmakingen op een elektronisch
Gemeenteblad op www.delft.nl/ge
meenteberichten. 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 over
zicht van de bekendmakingen die u
wilt ontvangen.

Stadswinkel Delft
Bijeenkomst digitale aanvraag
VOG

Op 8 november is er voor werkgevers in de regio
een inloopbijeenkomst over het aanvragen van
een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze kunt
u met ingang van volgend jaar alleen nog digi
taal aanvragen.
Een Verklaring omtrent gedrag hebben werk
nemers nodig als zij werken met vertrouwelijke
gegevens, kwetsbare personen, geld of kostbare
goederen. Om de digitale aanvraag van een
VOG toe te lichten en vragen te beantwoorden,
organiseren de regiogemeentes hierover een
inloopbijeenkomst voor werkgevers. Deze bij
eenkomst vindt plaats op donderdag 8 novem
ber van 17.00 tot 19.00 uur in de Stadswinkel
aan de Phoenixstraat 16.
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.
Wilt u als werkgever bij deze bijeenkomst aan
wezig zijn? Meldt u zich dan vóór 1 november
aan via een e-mail aan hberkhout@delft.nl.
De eerste 100 werkgevers die zich aanmelden,
krijgen een cheque waarmee u het eerste jaar
gratis gebruik kunt maken van eHerkenning.
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
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
ARUBASTRAAT 46-48 EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
WET GELUIDHINDER TER INZAGE

Voor Arubastraat 46-48 is een bestemmingsplan
ontworpen en dit gaat ter inzage. Gelijktijdig
ligt het bij het ontwerpbestemmingsplan beho
rende ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder ter inzage. Iedereen krijgt de
gelegenheid om een reactie te geven op deze
documenten.
Het ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied is gelegen in de Indische Buurt.
Het plangebied betreft het terrein op de hoek de
Arubastraat en de Sint Jorisweg, kadastraal
bekend onder het nummer N2614. Voor de voor
malige kerk, bekend als Onze Lieve Vrouwekerk,
is een bouwplan ontwikkeld. Dit bestemmings
plan heeft tot doel het bouwplan te voorzien
van een planologisch-juridisch kader.

U vindt het complete overzicht van de gemeenteberichten en de toelichting op: www.delft.nl/gemeenteberichten

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluid
hinder
De Wet geluidhinder kent een stelsel van voor
keurswaarden en hogere waarden. De wet zegt
dat wanneer er niet voldaan kan worden aan de
voorkeurswaarden en maatregelen niet doelma
tig zijn, er hogere waarden mogelijk zijn. Het
college wil voor 19 woningen een besluit hogere
waarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit met
bijbehorend akoestisch onderzoek ligt gelijk
tijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage.

Noordwest 1 (Hof van Delft) bekijken:
• in de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16.
U moet eerst een afspraak maken. U kunt bij
de Stadswinkel ook een exemplaar van het
bestemmingsplan kopen.
• opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Selecteer ‘geavanceerd zoeken’ en kies het tab
blad ID.U kunt het plan inzien door daar NL.
IMRO.0503.BP0023-0001 in te vullen.
• of via www.delft.nl. Ga naar Inwoners >
Gemeente en democratie > Democratie en
inspraak en klik door naar Plannen in procedure.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp
besluit inzien
Vanaf 25 oktober tot en met 5 december 2012
kunt u de besluiten bekijken:
• in de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16 op
afspraak. U kunt bij de Stadswinkel ook een
exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan
kopen;
• opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U
voert dan het ID-nummer in, NL.IMRO.0503.
BP0024-1001;
• op www.delft.nl: ga naar Inwoners >
Gemeente en democratie > Democratie en
inspraak en klik door naar Plannen in procedure.

Informatieavond
Op 7 november 2012 is er een inloopbijeen
komst. Hier worden de hoofdlijnen van het plan
uitgelegd aan de hand van verschillende infor
matie. U kunt daar vragen stellen aan de des
kundigen van de gemeente. De bijeenkomst is
in wijkcentrum De Wending, Raamstraat 67 van
18.00 tot 20.00 uur.

Inloopavond
Op 6 november 2012 wordt van 17.30 tot 19.30
uur een inloopavond gehouden op de locatie
Delft Bouwt, Barbarasteeg 2. Tijdens deze avond
kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken
en vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid tot
het indienen van een mondelinge zienswijze.
Reageren?
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings
plan. Het is namelijk een ontwerpplan. Dit bete
kent dat wij het kunnen aanpassen op basis van
de reacties die we erover krijgen. Wilt u reage
ren? Stuur dan een brief met uw reactie (ziens
wijze) op het ontwerpbestemmingsplan naar:
De gemeenteraad van Delft
Postbus 78
2600 ME Delft
U kunt gedurende de inzagetermijn ook reage
ren op het ontwerpbesluit hogere waarden door
uw zienswijze te sturen naar:
College van burgemeester en wethouders van
Delft
Postbus 78
2600 ME Delft
In uw zienswijze moet u duidelijk uw naam en
adres vermelden en aangeven om welk bestem
mingsplan of ontwerpbesluit het gaat. U kunt uw
reactie tot en met 5 december 2012 indienen.
Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op het ontwerpbestemmingsplan?
Dan ontvangt u een nota waarin alle binnenge
komen reacties zijn samengevat en beantwoord.
Deze Nota zienswijzen en het bestemmingsplan
worden daarna aan de gemeenteraad aangebo
den. Het college van burgemeester en wethou
ders beslist over het besluit hogere waarden
Wet geluidhinder en beantwoordt uw reactie.
Zijn het college en de gemeenteraad akkoord?
Dan publiceert de gemeente dat het bestem
mingsplan en het besluit zijn vastgesteld. Dat
doen we in de Staatscourant, de Delftse Post en
op www.delft.nl.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
NOORDWEST 1 (HOF VAN DELFT)
BEKIJKEN

De gemeente heeft een bestemmingsplan ont
worpen voor het gebied bestaande uit de wijk
Hof van Delft met de buurten Agnetapark,
Ministersbuurt Oost, Olofsbuurt en Westerkwar
tier. Een nieuw bestemmingsplan is nodig
omdat het huidige bestemmingsplan bijna 10
jaar oud is en om die reden toe is aan een actua
lisatie. U kunt dit bestemmingsplan bekijken en
erop reageren. Hieronder leest u hoe u dit doet.
Ook vindt u hieronder meer informatie over de
bestemmingsplanprocedure.
Inzien van het bestemmingsplan
Vanaf 25 oktober tot en met 21 november 2012
kunt u het voorontwerpbestemmingsplan
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Reageren op voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het bestemmingsplan. Het is
namelijk een voorontwerp. Dit betekent dat het
plan aangepast kan worden op basis van de
reacties die erop binnenkomen. Wilt u reageren?
Stuur dan een brief met uw inspraakreactie
naar:
Het college van burgemeester en wethouders
van Delft
Cluster Ruimte afdeling Advies
Postbus 78
2600 ME Delft
In uw schriftelijke reactie moet u duidelijk uw
naam en adres vermelden en aangeven om welk
bestemmingsplan het gaat. U kunt uw reactie
tot en met 21 november 2012 indienen. Op de
inloopavond kunt u ook een mondelinge
inspraakreactie geven.
Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op het voorontwerpbestemmings
plan? Dan ontvangt u eind januari 2013 een
nota waarin alle binnengekomen reacties zijn
samengevat en beantwoord. Op basis van alle
reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan
opgesteld. Ook dit plan kunt u weer inzien. En u
kunt hier op reageren door een zienswijze in te
dienen. Wij informeren u hier later over.
Vragen?
Hebt u vragen over het bestemmingsplan? Of
wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de
procedure? Neem dan gerust contact met ons
op via de Stadswinkel.

Hele stad
KINDEROPVANG

Op 6 juni 2012 is de ‘Verordening kwaliteitseisen
kinderopvang en peuterspeelzalen Delft 2012’
ingetrokken. Vanaf die datum zijn de ‘Gemeen
telijke beleidsregels handhaving kinderopvang
en peuterspeelzalen, juli 2012’ van kracht. De
gemeentelijke beleidsregels zijn te vinden op
www.delft.nl

Spoorzone
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Meldingen
Phoenixstraat (SSD 947, 958, 956, 948) |
Spoortunnel met perronhal inclusief toebehoren
en fietsenberging | ontheffing geluidshinder
artikel 8.4 tweede lid bouwbesluit 2012 | vanaf
20 oktober 2012 gedurende 2 werkdagen
(kunstwerk 5) en vanaf 31 oktober 2012 gedu
rende 5 werkdagen (stationsbruggen 4A en 4B)
(18-10-2012) | 27 september 2012 van 7.00 tot
19.00 uur (12-10-2012) | 8 t/m 19 oktober 2012
van 7.00 tot 19.00 uur (05-10-2012) | 20 t/m 27
september 2012 van 7.00 tot 19.00 uur (19-92012) | op deze besluiten is de Crisis- en herstel
wet van toepassing.

Binnenstad
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Koningsplein 43 | veranderen van gedeelte van

het balkonhek in privacyscherm | 18-10-2012
Kerkstraat 3 | plaatsen van verlichting en banier
of markies aan gevel en aanleggen van regulier
inbraakalarm t.b.v. het toeristen informatiepunt
| 18-10-2012
Doelenplein 2 | intern verbouwen van restau
rant | 19-10-2012.

kappen van een kastanje, herplant met een kas
tanje | 18-10-2012.

Aanvulling in verband met onlosmakelijk
heid activiteit
In de gemeenteberichten van 3 oktober 2012 is
een bericht over het Doelenplein 2 bij de aanvra
gen gepubliceerd. In verband met onlosmakelij
ke activiteiten is de aanvraag uitgebreid: Doe
lenplein 2 | plaatsen van 1 parasol | 27-09-2012.

VERKEERSBESLUIT

Aangevraagd meldingen
Oosteinde 6 | verwijderen van asbest uit school
| 17-10-2012.
Verlengde beslistermijn
Achterom 141 | plaatsen van dakkapellen en –
ramen | nieuwe beslisdatum: 13-12-2012
Kantoorgracht 6A | plaatsen van dakkapel op
linker dakvlak | nieuwe beslisdatum: 8-11-2012
Nieuwe Plantage t.h.v. nummer 28 | kappen
van vleugelnoot wegens slechte gezondheid (ton
derzwam) | nieuwe beslisdatum: 06-12-2012.

MILIEU: WET BODEMBESCHMERING

Beschikking op grond van de Wbb
Hippolytusbuurt 17a | beschikking; betreft
vaststelling geval van ernstige bodemverontrei
niging (art. 29 Wbb) met een noodzaak tot spoe
dige sanering (art. 37 Wbb) van verontreiniging
veroorzaakt voor 1987 | kenmerk: 1529329 |
locatiecode: ZH050300030 | melder: gemeente
Delft | datum beschikking: 22-10-2012.
Een belanghebbende kan zes weken na publica
tie in de Delftse Post beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen als
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet
bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

Buitenhof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Händellaan 122 | kandelaberen van 2 bomen
(esdoorn en es) i.v.m. meer lichtopbrengst in de
tuin | 16-10-2012
Van der Kamlaan 27 | plaatsen van 1 dakkapel
aan voorzijde en 1 dakkapel aan achterzijde |
19-10-2012.
Verleend regulier
Reinier de Graafweg 5 (gebied tussen huis
artsenpost) | kappen van 3 bomen (eiken) i.v.m.
nieuwbouw Reinier de Graaf Gasthuis |
17-10-2012.

Hof van Delft /
Voordijkshoorn
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Laan van Overvest 60 | vervangen en gedeelte
lijk veranderen van kozijnen aan achtergevel en
doorbraak van een dragende wand in woning |
16-10-2012.
Aangevraagd meldingen
Anna Beijerstraat 11 | verwijderen van asbestgolfplaten van de aanbouw | 16-10-2012
Michiel ten Hovestraat 7 | verwijderen van de
(asbest) lijmlaag onder het parket | 15-10-2012
Michiel ten Hovestraat 7 | verwijderen van een
lekkende standleiding | 18-10-2012
Mijerstraat 10 | verwijderen van asbest uit
woning | 17-10-2012.
Verleend regulier
Van Bossestraat 86 | vellen van 2 bomen (coni
feren), zijn te groot geworden voor achtertuin |
17-10-2012
Graswinckelstraat 71 | recht optrekken van
achtergevel op 1e verdieping middels houten
pui | 17-10-2012
Van Houtenstraat t.h.v. Laan van Altena 18 |

Verlengde beslistermijn
Dijkshoornseweg 0, kavel K5 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: bouwen
van woning | nieuwe beslisdatum: 05-12-2012.
Kristalweg | instellen geslotenverklaring voor
bouwverkeer, alsook motorvoertuigen die niet
harder kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur
(zoals landbouwvoertuigen) op het weggedeel
te gelegen tussen de Teding van Berkhoutlaan
en de sloot die de nieuwe verlengde Kristalweg
van de bestaande Kristalweg scheidt. Dit betreft
een rectificatie op de publicatie van 26 septem
ber jl, waarin werd aangegeven dat een geslo
tenverklaring werd ingesteld voor voertuigen
die harder dan 25 km/uur kunnen rijden
(1256318).

Tanthof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Verlengde beslistermijn
Abtswoude 19 | plaatsen van een bijenstal |
nieuwe beslisdatum: 29-11-2012.

Voorhof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Röntgenweg 2 |realiseren van 521 wooneenhe
den met bijbehorende ruimte t.b.v. studenten
huisvesting | 19-10-2012.
Aangevraagd meldingen
Adama van Scheltemaplein 65 | verwijderen
van asbest uit woning | 16-10-2012
2624 PM | Aart van der Leeuwlaan 109 | ver
wijderen van asbest | 17-10-2012.
Verleend regulier
Oever Voorhofdreef | vellen van 11 bomen
(iepen) om de hoofdstructuur van de laan te ver
duidelijken en de aanleg van een natuurvriende
lijke oever mogelijk te maken | 15-10-2012.
Geweigerd regulier
Menno ter Braaklaan 2 | kappen van 2 bomen
in voortuin wegens herinrichting tuin |
17-10-2012.
Verleend uitgebreid
Poptahof Noord 295 | realiseren van tijdelijke
huisvesting i.v.m. nieuwbouw Omnibus |
18-10-2012.

MILIEUTOEZICHT

Melding op grond van Wet milieubeheer
Vulcanusweg 281| soort besluit: besluit alge
mene regels voor inrichtingen milieubeheer |
naam bedrijf: Tinq | datum melding: 05-102012 | soort bedrijf: tankstation | betreft: veran
deren van de inrichting t.b.v. de 15 jaarlijkse
keuring van de ondergrondse tanks | behande
lend ambtenaar: dhr. M. Netten, tel. 14015.

Wippolder
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Kluyverweg 4 | kappen van 18 bomen i.v.m.
bouwrijp maken wegens realisatie nieuwbouw |
15-10-2012
Delftechpark | kappen van 7 bomen wegens
nieuwbouw kantoorgebouw | 16-10-2012
Laan van Van der Gaag | plaatsen van aan
bouw aan zij- en achterzijde van woning |
19-10-2012.
Verleend regulier
Bermen tussen Delftechpark en Van der
Burghweg | vellen van 11 bomen (8 platanen,
1 abeel, 2 elzen) wegens reconstructie Schoe
makerstraat | 17-10-2012
Delfgauwseweg 39 | plaatsen van dakkapel
aan voorzijde | 17-10-2012
Julianalaan 63A | wijzigen van constructie en
plattegrond van pand | 17-10-2012
Lees verder op pagina 3 >
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Delftechpark 25 | uitbreiden van kantoor Joa
met testruimte | 22-10-2012.
Waarnemend fractievoorzitter Jabco
Vreugdenhil koos voor dienstbaarheid als centraal thema in zijn bijdrage. Hij was positief over de actieve
rol van het college met betrekking tot
de wet werk en bijstand.
Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft
adviseerde het college de handen
harder uit de mouwen te steken en
geld uit te trekken voor 200 jaar
monarchie. Hij uitte zijn zorgen of de
opbrengsten van het Spoorzone
gebied voldoende zullen zijn om alle
kosten te dekken. Ook vroeg hij om
tappunten in de stad met gratis
water. Die zitten volgens wethouder
Brandligt al in de pijplijn.

Begrotingseffecten
In zijn eerste reactie op de beschouwingen liet het college weten dat
over veel punten in de begrotingscommissies op 30 oktober en 1 november verder wordt gediscussieerd.
Wethouder Lucas Vokurka (Finan
ciën) kondigde aan dat, bij wijze van
proef, voor het eerst wordt gekeken
de begrotingseffecten op het pakket
participatiemiddelen. Hij beaamde
de opmerkingen over lage reserves,
en liet weten dat de extra tijd om het
parkeerbeleid vast te stellen wordt
benut om via alle geluiden uit de stad
tot een weloverwogen afweging te
komen. Vokurka wees de fracties ook
nadrukkelijk op de noodzaak om
wijzigingsvoorstellen tijdens de be-

grotingsbehandeling op 8 november
te voorzien van financiële dekking.
De overige collegeleden zeiden de
discussies in de commissies af te
willen wachten.

Bedenking
Voorafgaand aan de algemene beschouwingen besprak de raad de
wensen- en bedenkingenprocedure
rond de gunning van de bouw van het
nieuwe stadskantoor aan BAM Utiliteitsbouw BV. Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft) herhaalde zijn woorden
uit de commissie Spoorzone, Verkeer
en Ruimte dat hij geen besluit kan nemen over het investeringsprogramma van de gemeente zonder te weten
wat de bouw van het stadskantoor
precies gaat kosten. Het college liet
de raad donderdag andermaal per
brief weten dat de gunning past binnen het budget dat de raad heeft vastgesteld, en dat de precieze bedragen
nog bekend worden gemaakt aan de
raad na afronding van de zogenaamde Alcatelprocedure. De raad kon
zich daarin vinden.
Verder stelde de raad de Najaarsrapportage 2012 vast en nam de raad alle
aanbevelingen over uit het rapport
van de Delftse rekenkamer over kenniseconomie.

Voor de volledige algemene beschouwingen
van alle fracties: zie www.delft.nl/
gemeenteraad.

Geweigerd regulier
Mekelweg 3 | vellen van 1 boom (es) wegens
verbreden van sloot | 15-10-2012.
Verlengde beslistermijn
Schoemakerstraat 97 | vellen van 1 boom
(prunus) i.v.m. te dicht op gevel en het belem
meren van verdere ontwikkeling van toekomst
boom | beslistermijn is met maximaal 6 weken
verlengd, nieuwe beslisdatum: 29-11-2012
T.h.v. Prins Mauritsstraat 84 | kappen van lin
de wegens slechte gezondheid (zadelzwam) |
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver
lengd, nieuwe beslisdatum: 5-12-2012.
Buiten behandeling gesteld
Delfgauwseweg 287 | kappen van dode ceder |
17-10-2012.

Vrijenban
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd meldingen
Aan ‘t Verlaat 30 | verwijderen van asbest uit

Bruggenwerk
Deze week wordt er gewerkt
aan bruggen bij de Hoornse
kade, aan de Sint Jorispadbrug
en bij de Bernadette Mariaschool aan Aan ‘t Verlaat. Daarnaast wordt er geasfalteerd op
de Edelhertlaan en de Willem
Dreeslaan in Tanthof Oost.

schuur | 15-10-2012
Bonairestraat 75 en 77 | verwijderen van
asbest uit woning | 15-10-2012
Linnaeuspad 5 | verwijderen van asbest uit
gedeelte van vogelkooi | 15-10-2012
Vrijenbanselaan 1 | verwijderen van asbest
houdende schoorsteenbuis | 19-10-2012.
Verleend regulier
Sabangstraat 3 | bouw, strijdig gebruik gron
den/bouwwerken met RO: plaatsen van dakop
bouw op bestaande woning | 15-10-2012.

Toelichting / leeswijzer
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Een aangevraagde omgevingsvergunning waar
voor de uitgebreide procedure geldt (zes maan
den), ligt zes weken ter inzage bij de Stadswin
kel. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om een zienswijze naar voren te
brengen over de ontwerpbeschikking, kan daar
na tegen de definitieve beschikking niet meer in
beroep gaan bij de Rechtbank Den Haag.
Bij aangevraagde omgevingsvergunningen
waarvoor de korte procedure geldt (acht weken)
wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Van woensdag 31 oktober tot uiterlijk 28 november is er vanaf de Phoenixstraat een wegomleiding van en naar de Bagijnhof. Dit in verband
met het storten van de tussenwand in de spoortunnel. De Bagijnhof
blijft vanaf de Phoenixstraat bereikbaar. Verkeer vanaf de Phoenixstraat
steekt in de tijdelijke situatie ter hoogte van de Bagijnestraat het bouwterrein over.

Maak je dromen waar en kom op
9 november naar de Inspiratiebeurs!
• workshop solliciteren
• kleur- en stijladvies
• make-up advies
• mindtraining
• henna tattoo zetten
• handlezen
• en nog veel meer!

Je maakt kennis met De Tafel van Eén – en hoort wat er in
Delft gebeurt om jou een stap verder te brengen. Want je
kunt meer dan je denkt!
Tal van boeiende mensen zijn er die dag bij, zoals presentatrice Anousha Nzume, cabaretière Jetty Mathurin en
wethouder Stephan Brandligt.

MIS HET NIET!

Inspiratiebeurs: vrijdag 9 november

GRATIS

toegang
,k
thee en l offie,
unch

• 09.00 - 09.45 uur: Inloop
• 09.45 - 11.00 uur: De Tafel van Eén talkshow
• 11.00 - 15.00 uur:	Ervaringsplein & workshops
Waar? Museum Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1
Kijk voor meer informatie op www.detafelvaneen.nl.
Parkeren in parkeergarage Phoenix | Tram 1 of 19, uitstappen halte Prinsenhof.

De Inspiratiebeurs wordt mede mogelijk gemaakt door het project Eigen Kracht en De Tafel van Eén.
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VERKEERSBESLUITEN

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

Wegomleiding Bagijnhof

Ben je een vrouw? Wil je een cursus of opleiding volgen of (weer) gaan werken?

Op het Ervaringsplein tref je allerlei instellingen die je
helpen op weg naar een opleiding, baan of vrijwilligerswerk.

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.

Nieuws van de Spoorzone

Inspiratiebeurs Delft

Een gezellige en inspirerende
dag in Museum Het Prinsenhof
met:

Wel kan tot zes weken na de vergunningverle
ning 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.

3

Ouders van een gehandicapt kind staan er vaak alleen voor

‘Ons leven draait om Tijmen’
De vijfjarige Tijmen lijdt aan het
CDG-syndroom, een stofwisselingsziekte. Hij is lichamelijk en
verstandelijk beperkt en heeft 24
uur per dag intensieve zorg nodig. Zijn ouders, Esther en Bas
Holten, vertellen over het leven
met hun zoon.
Door Tineke Pauw

Werkgevers
Esther en Bas hebben hun werkrooster
zo ingedeeld dat ze zoveel mogelijk zelf
voor hun zoon kunnen zorgen. Twee
tot drie dagen per week neemt een kinderverpleegkundige de zorg over.
“Onze telefoon staat altijd aan”, vertelt
Bas, “want als Tijmen een epilepsieaanval krijgt of blijft overgeven, moet
één van ons naar huis. We prijzen ons
gelukkig met begripvolle werkgevers.
Ook als Tijmen weer eens naar het ziekenhuis moet en wij moeten verzuimen,
is dat nooit een probleem. Wij, op onze
beurt, zijn super-gemotiveerde werknemers! Voor ons is werken een vorm

van ontspanning. Net als naar de kapper gaan trouwens. Of een pak chocoladevla halen op de fiets.”
Balans
Esther en Bas delen samen de zorg
voor Tijmen; buiten de kinderverpleegkundige is er niemand die het van ze
overneemt. “Wij kunnen nooit een
buurmeisje vragen om op te passen en
ook vrienden en familie willen we niet
met zo’n zware verantwoordelijkheid
opzadelen. Want wat als er iets met
hem gebeurt? We genieten van onze
zoon, maar de constante zorg is zwaar.
We zoeken een balans, bijvoorbeeld
door om beurten een avond per week
iets voor onszelf te doen. Vaak komt
het er niet van. Wel gaan we er – sinds
vorig jaar - vier dagen per jaar met z’n
tweeën op uit. En met Tijmen gaan we

Kinderen met het CDG-syndroom hebben een ontwikkelingsachterstand die
van mens tot mens verschilt. Het lichaam is niet in staat suiker om te zetten
in glucose, met een groeiachterstand tot gevolg. Er is geen behandeling bekend; een deel van de patiënten overlijdt op jonge leeftijd, maar er zijn ook
volwassenen met het CDG-syndroom.

op vakantie als zijn gezondheid het
toelaat. Een enorm georganiseer: waar
is de huisarts in die plaats? Waar is het
dichtstbijzijnde ziekenhuis? Tijmens
medicijnenpaspoort en zijn ziektegeschiedenis staan op een USB-stick die
we altijd bij ons hebben. Voor het geval
er iets met ons gebeurt.”
Ontwikkeling
Zoals alle ouders willen Bas en Esther
dat hun zoon zich maximaal kan ontwikkelen. Esther: “We lezen Tijmens gemoedstoestand af aan zijn lichaamstaal;
elke gezichtsuitdrukking en beweging
heeft betekenis. En we proberen hem
zoveel mogelijk dingen te leren door
herhalen, dingen benoemen, oefenen
met een spelletje. Hij kan nu bijvoorbeeld uit een rietje drinken. En zwaaien.
Omdat we dat spelenderwijs, eindeloos
met hem hebben geoefend.” Tijmens
geluk staat voorop, zegt Bas. “We doen
er alles aan om het hem naar de zin te
maken. Omgekeerd genieten wij intens
van Tijmen. Als hij speelt of slaapt, kan
ik uren naar hem kijken. Meestal leg ik
even mijn hoofd naast hem op het kussen. En dan is het leven goed.”

10 november:
Dag van de
Mantelzorg
Nu even niet! Dat is het
thema van de 15e Dag van
de Mantelzorg, die op 10 november plaatsvindt.
Nu even niet! gaat over grenzen
stellen, de regie nemen en goed
voor jezelf zorgen. Als mantelzorger moet je af en toe gas terugnemen en er tijdig tussenuit om
de zorgtaken te kunnen volhouden. Dat is niet altijd gemakkelijk,
zo blijkt uit het verhaal van Esther
en Bas Holten, die de zorg voor
zoon Tijmen dragen.
Gebruik maken van respijtzorg
(de zorg tijdelijk aan anderen
overdragen) is voor veel mantelzorgers een hele stap. Wie meer
wil weten over wat er allemaal
mogelijk is, kan op de informatiemarkt in gesprek met deskundigen van het Wmo-loket (Startpunt
wonen zorg welzijn), de thuiszorgwinkel, de afdeling Zorg en
Techniek over technologische
hulpmiddelen in de zorg, GidsInfo en verschillende vrijwilligersorganisaties.
Meer over het programma leest u
binnenkort in de Delftse kranten
en op www.divadelft.nl.

Foto: Iris Réthy

Tijmens lichaam kan geen brandstof
maken uit voedsel. Daardoor groeit hij
nauwelijks, vertelt Esther. “En daar bovenop komt nog de epilepsie. Tijmen
kan niet lopen en staan. Praten en eten
doet hij op zijn eigen manier en bij elke
denkbare beweging heeft hij hulp nodig. Maar het is een lief en vrolijk jongetje en hem te zien genieten, is het mooiste dat er is.” Esther heeft ervaren dat
ze er als ouders van een gehandicapt
kind vaak alleen voor staan: “Vanaf Tijmens geboorte hebben we veel zelf
moeten uitvinden. Gelukkig zijn er de
mensen van het Wmo-loket die met ons
meedenken en –voelen en heel concreet zijn over wat wel en niet kan.
Waar we ook veel aan hebben, is het

contact met lotgenoten: mensen die in
hetzelfde schuitje zitten, hoef je niets uit
te leggen. Fijn, want in onze omgeving
stuiten we soms wel op onbegrip.”

Bas en Esther thuis, met een foto van Tijmen op de achtergrond. Ook op de foto: mantelzorgconsulent Sonja Koelewijn.

Steunpunt Mantelzorg biedt meer dan luisterend oor
Het Steunpunt Mantelzorg Delft
biedt mantelzorgers tijd en aandacht. Mantelzorgconsulenten bieden een luisterend oor, maar denken ook mee over netelige kwesties,
problemen en zorgen. ‘Mantelzorgers doen zichzelf vaak tekort.’
Sonja Koelewijn is mantelzorgconsulent bij Steunpunt Mantelzorg Delft. Zij
vertelt over haar werk: “Mantelzorgers
doen zichzelf vaak tekort. Niet bewust

hoor, het sluipt er vaak in. Je zorgt voor
iemand van wie je houdt. Je bent mantelzorger. Maar daar sta je niet dagelijks bij stil. Want zorgen voor je naaste,
dat is toch vanzelfsprekend? Naarmate
de tijd verstrijkt, wordt het steeds lastiger te stoppen met die zorg. En toch
kán er een dag komen, waarop het je
te zwaar wordt. Vooral als de zorg intensiever wordt en het langer duurt.
Bijvoorbeeld als je de zorg voor je partner combineert met je werk. Of de zorg

voor een dementerende ouder combineert met je gezin. Dan heb je als mantelzorger zelf soms ook ondersteuning
nodig. Steunpunt Mantelzorg kan dan
helpen. Bij het vinden van een professionele hulpverlener bijvoorbeeld of
van een ervaren vrijwilliger die de zorg
tijdelijk overneemt. Een ander is meer
gebaat bij praktische hulp, een workshop ‘grenzen stellen’ of gewoon even
z’n hart luchten. Voor al die zaken kun
je terecht bij Steunpunt Mantelzorg.

Soms zijn dingen eenvoudig op te lossen, soms vragen complexe zaken wat
meer tijd. Maar hoe dan ook, we komen er samen altijd uit.”

Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
Telefoon: (015) 215 21 30
www.divadelft.nl

• Belastingspreekuur
• Casemanagement Dementie
• Delfts Zorgabonnement
• Educatie
• Formulierenbrigade

• Hulp bij Thuisadministratie
• Informatieve Huisbezoeken
• Mantelzorgondersteuning
• Consulent Sociaal Isolement
• Ouderenadviseurs

Bent u mantelzorger? Kom dan
eens langs of bel voor een afspraak | Steunpunt Mantelzorg
Delft | Van Bleyswijckstraat 91 |
2613 RR Delft | 015 215 21 30.

Dag van de Mantelzorg | 13.30
tot 16.00 uur | Zalencentrum
GGZ Delfland | St. Jorisweg 2 |
Aanmelden en informatie: Steunpunt Mantelzorg | 215 21 30 |
info@divadelft.nl.
Zeg het met bloemen | In het
hele land zijn er op de Dag van de
Mantelzorg tal van activiteiten. In
Delft organiseert Steunpunt Mantelzorg onder meer een plantenactie. Wie een Delftse mantelzorger rond 10 november wil
verrassen met een mooie plant,
kan de mantelzorger aanmelden
op de website van DIVA Delft (kijk
onder Nieuws) – zolang de voorraad strekt. De plantenactie
wordt mede mogelijk gemaakt
door Fonds 1818 en Stichting
RCOAK. Let op: de planten worden niet thuisbezorgd.

• OuderenProof
• Samen Eruit
• Startpunt wonen zorg welzijn
• Straat-tot-straat bezoeken

