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

Onze glijbaan (40 meter) blijft – ook nu het 
dooit – spekglad. Je mag er alleen niet met je 
slee vanaf...

Gladheid nog niet voorbij

@Delft
Elke donderdag verschijnt ’ie: 
de gratis digitale nieuwsbrief  
@Delft. Met elke week een bij
zondere kijk op Delft. Komende 
donderdag geeft Pieter Jouke 
een inkijkje in zijn Delftse  
leven. En wat is er de komende 
dagen in Delft te doen? Bekijk 
het uitoverzicht in @Delft!  
Gratis abonnee worden? Surf 
naar www.delft.nl/nieuwsbrief 
en meld u aan!

Bezuinigen 
Op verzoek van het college van 
b&w heeft een werkgroep ‘Her
vorming educatief aanbod’ – 
bestaand uit vertegenwoor
digers van het primair en 
voortgezet onderwijs, zwemba
den, De VAK, DOK en De Papa
ver – voorstellen gedaan om 
structureel € 500.000 te bezuini
gen op ondersteuning van bre
deschoolactiviteiten, kunst en 
cultuureducatie via De VAK, 
bewegingsonderwijs en school
zwemmen. Het budget wordt 
vanaf schooljaar 20132014 ver
laagd met € 257.000 euro; vanaf 
schooljaar 20142015 loopt die 
bezuiniging op naar € 500.000. 
Het is voor het eerst dat een  
bezuinigingsvoorstel door de 
betrokken partijen zelf wordt 
opgesteld. Het college heeft het 
voorstel overgenomen. Naast 
bezuinigingen doet de werk
groep voorstellen voor hervor
ming van het aanbod, waaron
der de inzet van gymleraren voor 
beweegactiviteiten na schooltijd 
en een gezamenlijk kunst en 
cultuurbasisprogramma van de 
vier instellingen met een educa
tiebudget, De VAK, DOK, Erf
goed Delft en Theater de Veste. 

Delft On Stage
Dinsdag 19 maart vindt de  
zesde editie plaats van Delft  
On Stage, ontmoetingspodium 
voor professionals en jongeren 
die een vmboopleiding volgen. 
Bent u game maker, dokters
assistent, bibliotheekmedewer
ker, advocaat, monteur, ict’er, 
schoenmaker, dierenarts of iets 
anders en wilt u jongeren warm 
maken voor uw beroep? Meld u 
aan via carmen@delftonstage.
nl of kijk op www.delftonstage.
nl. De bijeenkomst is van 13.00 
tot 17.00 uur bij ROC Mondri
aan aan de Brasserskade 1. 
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Delft kort

Wie te maken krijgt met een juri
dische kwestie, kan voor gratis ad
vies terecht bij de juristen van 
Stichting Vrijwillig Rechtsadvies 
Delft (SVRD). Binnenkort breidt de 
stichting haar spreekuur met een 
extra avond uit én verandert van 
naam.  

Een arbeidsconflict, letselschade of 
afgewezen vergunningaanvraag: het 
zijn zaken waar de gemiddelde leek 
weinig ervaring mee heeft. Voor de 
juristen van de SVRD zijn ze gesne
den koek en hun gratis inloop
spreekuur wordt dan ook goed be
zocht. Al honderden mensen zijn 
inmiddels in wijkcentrum Het Bui
tenhuis bij gestaan in hun juridische 
kwesties. Delftenaren en ook steeds 
meer mensen uit de regio. Hoog tijd 
dus voor een nieuwe naam, stelt af
gestudeerd jurist en medeoprichter 
van de stichting Murteza Fakiri 
(rechts op de foto) vast. “We gaan 
binnenkort verder als Wetswinkel 
Delfland. Wetswinkel is een ver

trouwde naam, veel steden hebben 
er één. En het geeft meteen aan dat 
we breder werken dan alleen voor 
Delft.”

Leerschool
De vrijwilligers van de – nog even – 
SVRD hebben altijd op woensdag
avond spreekuur gehouden in wijk
centrum Het Buitenhuis. Vanaf 
volgende week komt daar de maan
dagavond bij. Als service aan cliën
ten en omdat de ruimte in Het Bui
tenhuis zo efficiënter gebruikt kan 
worden, vertelt Maartje Versteege, 
rechtenstudent in Leiden. Versteege 
is een van de zes studenten die als 
volwaardig adviseur meedraaien. “Ik 
ben in juni vorig jaar bij de SVRD be
gonnen en heb eerst een periode ge
werkt onder begeleiding van een 
mentorcoach.” Strafzaken en be
stuursrecht zijn haar specialiteit. 
“Bestuursrecht gaat over besluiten 
van de overheid. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld bij ons komt met een 
afgewezen vergunningaanvraag, kan 

ik helpen met het indienen van een 
bezwaarschrift.” Ze vindt het werk bij 
de stichting ontzettend leerzaam: 
“Dit is zó’n goede leerschool! Ik help 
mensen en leer het vak in de praktijk, 
onder begeleiding van ervaren men
sen die hun kennis willen  delen. Kan 
het mooier?”

Handtekening
Murteza Fakiri is afgestudeerd in on
dernemersrecht. De economische 
crisis heeft het voor zijn cliënten niet 
gemakkelijker gemaakt, vertelt hij. 
“Veel zzp’ers kampen met proble
men en heel wat mensen verliezen 
hun baan. Dat laatste is vaak een 
goede reden om even naar ons toe te 
komen. Bijvoorbeeld als je niet weet 
of je wel je handtekening moet zetten 
onder een brief over de ontslagver
goeding. Er zijn echt werkgevers die 
onder de wettelijke normen probe
ren uit te komen.” Wat Fakiri jammer 
vindt, is dat veel mensen pas naar het 
spreekuur komen als zaken al fout 
gelopen zijn. “We zouden ze graag 

eerder zien, dan kunnen we veel 
meer voor ze doen.” Versteege vult 
hem aan: “Hetzelfde geldt voor men
sen die een brief van de overheid 
krijgen. Meestal geldt een reactieter
mijn van zes weken. Als je naar ons 
toekomt als die termijn al verstreken 
is, heb je echt een belangrijke kans 
gemist!”

Taal
De stichting heeft nog een wens: 
meer allochtonen op het spreekuur. 
Fakiri: “Om de een of andere reden 
bereiken we hen onvoldoende. Mis
schien weten ze niet dat we er zijn of  
speelt er schaamte. Niet nodig! We 
oordelen niet en proberen iedereen 
te helpen – en als we dat niet kunnen, 
verwijzen we door naar de juiste in
stantie. De taal hoeft ook geen bar
rière te zijn: naast Nederlands en En
gels kun je bij ons te woord worden 
gestaan in het Koerdisch, Farsi, Dari, 
Turks en Urdu. En binnenkort komt 
daar nog Russisch bij.”

‘Hoe vroeger naar ons spreekuur, hoe beter!’
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Vanaf 4 februari 
houden vrijwilligers 
van de SVRD –  
binnenkort Wets
winkel Delfland – 
elke maandag en 
woensdagvond tus
sen 19.00 en 21.00 
uur inloopspreekuur  
in wijkcentrum Het 
Buitenhuis aan de 
Buitenhofdreef 274. 
Het verdient aan
beveling via het 
contactformulier op 
de website van de 
SVRD een afspraak 
te maken – de juiste 
specialist kan u dan 
te woord staan. Kijk 
voor meer informa
tie en het contact
formulier op www.
rechtsadviesdelft.nl. 

Wat deed ú afgelopen maandag 
om 19.00 uur? Burgemeester Bas 
Verkerk was één van de vele Delf
tenaren die naar de verklaring van 
koningin Beatrix op tv keken. Zijn 
eerste reactie: “De aankondiging 
is niet onverwacht, maar kwam 
toch als een verrassing. Ik heb 

Maandag, 19.00 uur
groot respect voor de koningin. Zij 
heeft haar rol als staatshoofd zeer 
vakkundig vervuld. Ze was daarbij 
tevens op haar eigen wijze zeer  
betrokken bij de mensen in ons 
land. Beatrix was in vele opzichten 
een fantastische koningin, we zijn 
haar dankbaar.”
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Stadswinkel Delft

Nieuwe wOZ-waarDe
Afgelopen week heeft u de aanslag gemeente
lijke belastingen van de Regionale Belasting 
Groep ontvangen. De hoogte van het bedrag 
hangt onder andere af van de WOZwaarde van 
uw woning of bedrijfspand.

Voor 2013 is een nieuwe WOZwaarde bepaald, 
met als peildatum 1 januari 2012. Gemiddeld 
zijn de WOZwaarden gedaald. Dit betekent niet 
dat alle panden een lagere WOZwaarde heb
ben. Er zijn namelijk ook panden die voor een 
hogere waarde zijn verkocht. Op www.delft.nl/
belastingen kunt u de WOZwaarde en het taxa
tieverslag van uw eigen woning of bedrijfspand 
bekijken. Hier ziet u ook een filmpje waarin 
wordt uitgelegd hoe de WOZwaarde tot stand 
komt. 

Digitaal
Daarnaast kunt u op www.delft.nl/belastingen 
uw belastingaanslag betalen, een machtiging 
afgeven om in termijnen te betalen, kwijtschel
ding aanvragen of een bezwaar indienen. Ook 
kunt u online uw belastingaanslag en de status 
van uw betalingen inzien. Voor veel diensten 
heeft u uw DigiDcode nodig. Heeft u deze nog 
niet? Vraag uw code dan aan op www.digid.nl. 

Stadswinkel, Phoenixstraat 16
Alleen op afspraak, maximale wachttijd 5 minu
ten. Een afspraak maakt u via www.delft.nl of 
tel. 14015. Openingstijden: maandag t/m don
derdag van 8.0017.00 uur, vrijdag van 8.00
20.00 uur. Telefonisch bereikbaar op werkdagen 
van 8.0017.00 uur. 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 hoorzittin
gen. De meeste hoorzittingen zijn openbaar en 
vinden plaats in het stadhuis aan de Markt. Er 
worden allerlei zaken behandeld, op het gebied 
van onder meer bouwen, wonen en verkeer. 
Hebt u belangstelling, dan kunt u een hoorzit
ting van de Adviescommissie bijwonen. Voor 
meer informatie kunt u surfen naar www.delft.
nl of telefonisch contact opnemen met het 
secretariaat van de Adviescommissie, telefoon 
(015) 260 2411. 

Hele stad

aaNPaSSiNGeN BeLeiDSreGeL 
MaaTSCHaPPeLiJKe aCTiViTeiTeN
De beleidsregel Maatschappelijke activiteiten is 
op meerdere punten gewijzigd. Zo worden 
rechtspersonen die voor een eerste keer een 
subsidieaanvraag indienen, verplicht gesteld om 
op het gebied van informatieverstrekking aan 
enkele extra voorwaarden te voldoen. Daarnaast 
zijn artikelen beëindigd of ingetrokken, omdat 
de looptijd hiervan is verstreken en/of het 
beschikbare budget als gevolg van bezuinigin
gen is vervallen. De wijzigingen treden in wer
king per 31 januari en werken terug tot 1 januari 
2013.
De volledige tekst van de aangepaste beleids
regel ligt ter inzage bij de Stadswinkel. 

Spoorzone

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd
Bolwerk (SSD416) | bouw westelijke tunnelbuis 
spoortunnel, ten noorden van het Bolwerk t/m 
toerit Noord | 2112013.

Verleend regulier
Bolwerk (SSD034) | gedeeltelijk vervangen en 
nieuw plaatsen van kademuren en bruggen 2a, 
2b en 3 | 2512013.

BinnenStaD

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd
Hamtunnel | realiseren keramisch kunstwerk 
aan 1 wand | 2312013

Van der Mastenstraat 11 | verbouwen voor
malig verenigingsgebouw met woonruimte tot 
woonhuis, aanpassen indeling, plaatsen van 
voordeuren in de voorgevel en plaatsen van 
ramen in de zijgevel | 2212013
wateringsevest, thv. Nieuwe Plantage | 
plaatsen toilethuisje tbv. trambestuurders | 
1812013.

Meldingen
Phoenixstraat 28 | verwijderen van systeem
plafonds, gipswanden en vloerbedekking |  
2412013
Pieterstraat 2 | saneren van asbest | 2312013.

Verlengde beslistermijn 
Bagijnestraat 18 - 18a | bouwen van bedrijfs
ruimte met kantoor | nieuwe beslis datum:  
1132013.

Verleend regulier
Hippolytusbuurt 25 | wijzigen winkelpui | 
2212013
Nickersteeg 5 | aanpassen gevelindeling door 
omdraaien balkondeuren | 2512013.

ingetrokken aanvraag
Doelenstraat 93 | vervangen bestaande kap 
voor een mansardekap en uitbouw aan achter
zijde | 28122012.

MiLieu
wet bodembescherming                     
Beschikking op grond van de wbb
Brabantse turfmarkt 83-83a | beschikking 
ernst en spoedeisendheid (definitief) | vaststel
ling geval van ernstige bodemverontreiniging 
en noodzaak tot spoedige sanering van veront
reiniging veroorzaakt voor 1987 | kenmerk: 
1277268 | locatiecode: DL050300999 |  
melder: gemeente Delft | datum beschikking: 
2812013.

Beroep
Een belanghebbende kan gedurende zes weken, 
ingaande de dag na deze publicatie, beroep 
instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak  
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
’sGravenhage. Geen beroep kan worden inge
steld door een belanghebbende aan wie rede
lijkerwijs kan worden verweten dat hij geen 
zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de 
Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft 
gebracht.
Mits tijdig beroep is ingesteld, kan aan de voor
zitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State worden verzocht om met 
betrekking tot het besluit een voorlopige voor
ziening te treffen.
Meer informatie over procedures of een toelich
ting: afdeling Ruimte Advies, telefoonnummer 
260 24 68.

Hof van Delft / 
voorDijkSHoorn

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd
Kniekas 14 | plaatsen dakkapel op zolder | 
2212013
Park Lookwatering | plaatsen van vlonder in 
watergang | 2212013.

Melding
w.H. van Leeuwenlaan 156 | verwijderen 
van asbest uit woning | 2412013.

Buiten behandeling gesteld
Kniekas 14 | plaatsen van een dakkapel | 
2212013.

ingetrokken aanvraag
Hof van Delftlaan 91a | veranderen winkelbe
stemming naar horecabestemming | 912013.

vrijenBan

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd
Koepoortplaats 3 | plaatsen tijdelijke container 
met apparatuur voor Ziggohuisje voor een tijde
lijke overname | 2412013.

Verlengde beslistermijn
timorstraat 20 | vervangen erkerkozijnen 
aan voorzijde woning | nieuwe beslisdatum: 
632013.

BuitenHof

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd
Burgemeestersrand 50 | plaatsen van aan/
opbouw | 2712013
Van der Kamlaan 27 | realiseren van dakkapel 
aan voorzijde en aan achterzijde | 2412013.

ingetrokken aanvraag 
Pijperring 120 | kap: 1 fraxius  | 27122012.

WippolDer

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
aangevraagd 
anthony fokkerweg 5 | plaatsen van telecom
municatiemast | 2212013
Rotterdamseweg 388 b | aanpassen van 
brandscheidende wanden | 2512013.

Meldingen
Lorentzweg 1 | verwijderen van wasbak met 
asbesthoudende kit | 2312013
Lorentzweg 1 | verwijderen van asbest in 
gebouw 22 – ruitbreuk met asbesthoudende kit 
| 2312013
Pieter Calandweg 3 | verwijderen van ramen 
met asbesthoudende kit | 2312013
Stevinqweg 1 | verwijderen van asbesthouden
de kit bij ramen | 2312013
Prof. Oudemanstraat 53 | verwijderen van 
asbest uit woning | 2512013.

Verleend regulier
afrit Kruithuisweg N470 op de Schoemaker-
straat | kap van 9 veldesdoornen voor verbreden 
afrit | 2212013.

toestemming sloop
Schieweg 2 | verwijderen van asbesthoudende 
materialen uit een MSRruimte | 2212013
Schieweg 9 | verwijderen van asbestzeil uit 
gebouw | 2412013.

Verlengde beslistermijn
Rotterdamseweg 185 | verbouwen en deels 
uitbreiden van begane grond hoofdgebouw | 
nieuwe beslisdatum: 1132013.

voorHof

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
Verleend regulier
Martinus Nijhofflaan 15 | vervangen van 
bestaande reclameuitingen door nieuwe | 
2112013.

Buiten behandeling gesteld
troelstralaan 9 | wijzigen bestaande handels
reclame in een nieuwe handelsreclame |  
2812013.

tantHof

Er zijn deze week geen publicaties specifiek voor 
Tanthof.

toelichting / leeswijzer

OMGeViNGSVerGuNNiNGeN
Een aangevraagde omgevingsvergunning 
waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes 
maanden), ligt zes weken ter inzage bij de 
Stadswinkel. In die periode kan iedereen reage
ren op de ontwerpbeschikking met een schrifte
lijke of mondelinge zienswijze. Wie geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid  
om een zienswijze naar voren te brengen over 
de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de 
definitieve beschikking niet meer in beroep 
gaan bij de Rechtbank Den Haag.
Bij de afhandeling van aanvragen om een 
omgevingsvergunning waarvoor de korte pro
cedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerp
besluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes weken 
na de vergunningverlening bezwaar worden 
gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aan
vraag geven voor er een definitief besluit is, zo 
spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag.
Als u het niet eens bent met de beslissing van de 
gemeente, kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na het  
verlenen van de vrijstelling en/of vergunning 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 
2600 ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in 
behandeling genomen door de Adviescom
missie voor bezwaarschriften.
Tegen gepubliceerde meldingen is geen 
bezwaar en beroep mogelijk.

MiLieu
wet bodembescherming
Op grond van deze wet oefent de gemeente 
Delft vanaf 1 mei 2007 de taken van het 
bevoegd gezag uit. Deze taken zijn onder meer 
het beoordelen en nemen van beschikkingen 
op meldingen voor kleinschalige saneringen 
(BUSmelding), bodemonderzoeksrapporten, 
saneringsplannen, evaluatierapporten en 
nazorgplannen. Toezichthoudende en hand
havingstaken op saneringen van verontreinig
de percelen in het stedelijk gebied van Delft 
behoren eveneens tot de bevoegd gezag taken. 
Ook de toepassing van de subsidieregeling voor 
aanpak van saneringen op bedrijfs locaties 
behoort tot de taken van de gemeente.

bij het stationsgebouw plaats, ter 
hoogte van de vroegere hoofdin
gang. Er wordt gewerkt tussen 7.00 
en 19.00 uur. Het indrukken van 
damwanden levert geen trillingen 
en nauwelijks geluidsoverlast op. 
Het werk is op zijn vroegst op 14 
februari klaar, maar deze datum 
kan opschuiven in geval van vorst 
en daardoor te harde grond.

nieuws uit de Spoorzone

Vanaf vandaag worden op het  
Stationsplein de damwanden in
gedrukt voor de aanleg van een 
rook en warmtekanaal. Dit is een 
afvoerschacht waardoor rook kan 
worden afgevoerd in het geval van 
een calamiteit in de tunnel. Daar
naast dient de schacht ook als ven
tilatiekanaal. 
De werkzaamheden vinden dicht

indrukken damwanden begint

raad in Beeld

Rutte ii: nog 
meer bezuinigen
Het college verwacht te maken te krij
gen met een extra bezuinigingsopgave, 
oplopend tot zo’n € 37 miljoen in 2017 
– bovenop de € 45 miljoen aan bezuini
gingen die al in de programmabegro
ting 20132016 zijn opgenomen. Vorige 
week werd de commissie Middelen en 
Economie bijgepraat over de financiële 
huishouding van de gemeente.

Hoeveel ‘kosten’ de voorgenomen 
maatregelen uit het regeerakkoord 
Rutte II Delft? Wethouder Lucas Vo
kurka heeft het Rijk opgeroepen tot 
meer duidelijkheid. Het effect van veel 
van de voorgenomen maatregelen uit 
het regeerakkoord Rutte II zijn nog 
niet concreet uitgewerkt. De marges 
waarbinnen de bezuinigingen worden 
verwacht,  zijn daardoor erg breed. 
Ook de nog steeds onzekere bestuurlijke 
en macroeconomische ontwikkelingen 
plus de stagnerende woningmarkt en 
gebiedsontwikkelingen zullen de ko
mende jaren hun effect hebben op het 
huishoudboekje van de gemeente.  Wat 
dat financieel exact betekent, wordt in 
het voorjaar nog scherper berekend. 
Dan ontvangt de gemeenteraad de 
Kader brief van het college.

Geen keurslijf
Rijksbezuinigingen veroorzaken het 
leeuwendeel van de noodzakelijke 
ombuigingen van de gemeente. Het 
grootste deel daarvan heeft betrek
king op het sociale domein. Taken die 
nu nog door het Rijk worden uitge
voerd, komen bij de gemeenten te lig
gen. De wethouder verwacht dat de 
gemeente die taken inhoudelijk beter 
kan uitvoeren dan het Rijk, maar dan 
moet het Rijk de gemeente volgens de 
wethouder daarbij niet in een keurslijf 
hijsen. De omvang van de efficiency
kortingen die daarbij worden doorge
voerd, kenschetste Vokurka als enorm.

Daadkracht
Voor dit moment houdt het college re
kening met een totale extra bezuini
gingsopgave in de orde van grootte van 
zo’n € 36 à 37 miljoen. Vokurka riep alle 
fracties in de raad op om de komende 
maanden met elkaar daadkrachtige 
besluiten te nemen en de positie van 
Delft in de regio verder te versterken. 

rekening
De fracties lieten zich over de financi
ele blik op de toekomst vooral in be
schouwende en waarderende zin uit 
over de manier waarop het college in 
actie komt om toekomstige ontwikke
lingen op te vangen. Diverse fracties 
gaven aan dat zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen dat de rekening 
eenzijdig komt te liggen bij mensen 
met de minste koopkracht. Ook werd 
het college gevraagd om de raad en de 
stad zo goed mogelijk te betrekken bij 
de te maken pijnlijke keuzes.

Geen raad op 31 januari
Bij de vaststelling van de voorlopige 
agenda voor de raadsvergadering van 
morgen heeft het presidium geconsta
teerd dat er geen bespreekpunten zijn 
voor deze vergadering. Het presidium 
stelt daarom voor om deze raadsverga
dering niet door te laten gaan. Als er 
binnen de reglementaire termijnen nog 
een interpellatieverzoek komt, zal het 
presidium dit aan de raad voorleggen.
Kijk voor meer informatie en een uitge
breider verslag van de commissieverga
dering op www.delft.nl/gemeenteraad. 
U vindt er ook de presentaties die in 
deze vergadering gehouden zijn.
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Voorjaarsexcursies januari – juni door Vogelwacht 
Delft e.o.
Ook dit voorjaar staan er weer een aantal leuke excursies gepland. 
Noteer de data alvast in de agenda! Deze excursies beslaan vaak     
een halve tot driekwart dag. De excursieleider kan hier meer over 
vertellen. Er wordt gezamenlijk in auto’s van een deel van de 
deelnemers vertrokken naar het te bezoeken gebied. Dit helpt bij het 
klein houden van het aantal auto’s waardoor we elkaar goed kunnen 
volgen, het is gezelliger en milieubewuster. Uiteraard is het niet 
verplicht met iemand mee te rijden, zeker als niet de gehele excursie 
wordt meegelopen hetgeen bij veel excursies mogelijk is. Benzine-
kosten worden gedeeld. Als richtprijs geldt € 0,07 per kilometer per 
persoon. Dat wordt per auto geregeld met de chauffeur. Afhankelijk 
van het weer is het van belang dat je je extra warm aankleedt. Er 
wordt veel stil gestaan en dan is het snel koud. Goede wandelschoe-
nen en/of laarzen zijn een noodzaak (vaak wordt er in vochtige 
gebieden gelopen). Bij regen: denk aan regenkleding. Cafetaria zijn 
niet altijd te vinden in natuurgebieden. Neem wat te drinken en een 
lunchpakket mee inclusief een verrekijker/telescoop. Aanmelden is 
verplicht in verband met afzeggen bij slecht weer e.d. Er zijn 
zaterdagen met 2 activiteiten nl.: de voorjaarswandelingen rond de 
Delftse Hout en de excursie naar een ander gebied! 

 
Za 2 en 9 februari, 2, 16 en 30 maart, 6 en 20 april 
13.00-16.00 uur – Basiscursus ‘Permacultuur in je 
eigen huis en tuin’

 De Papaver, Korftlaan 6 te Delft  Stichting Groen- 
kracht door Eric Pol  € 269,00 inclusief kof� e, thee en 
cursusmateriaal   groen@groenkracht.nl of Eric Pol tel. 
(06) 412 811 74 of www.groenkracht.nl
In deze cursus leer je wat permacultuur precies is en hoe je het kan 
toepassen in je eigen leefomgeving. Je leert de principes en uitgangs-
punten en hoe je hier in je eigen huis en tuin mee om kan gaan.

Eerste helft van 2013: Themabloemschikken
 Atelier van An & Co, Buitenwatersloot 51 te Delft
 Groei & Bloei / KMTP Afdeling Delft e.o.  leden 

€ 29,50, niet-leden € 35,00 (incl. materiaal, kof� e/thee)

A C T I V I T E I T E N
/
Ma 4 februari 20.00 uur – Presentatie: ‘Groeien doe je 
niet zomaar’ door Leo Groenleer

 OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, Delft
 Groei & Bloei / KMTP Afdeling Delft e.o.  leden 

gratis, niet-leden € 4,00 (incl. kof� e of thee, ter plaatse te 
voldoen)   (015) 256 3414 of (015) 213 4557
Bemesting van alle soorten tuinen; niet te missen voor elke tuinlief-
hebber.

Za 9 februari 10.00-12.30 uur - Handen uit de mou-
wen voor de natuur: wilgenbosjes en boomgaarden 
onderhouden

 hoek Abtswoude en Vietnampad  KNNV afdeling 
Del� and  (015) 262 2779  afdelingDel� and@knnv.nl
Neem een mok voor de koffie mee, voor gereedschap en koffie wordt 
gezorgd. Trek stevig schoeisel en nauwsluitende kleding aan. Bij 
regen gaat het niet door. Jongeren tussen 12–16 jaar mogen meedoen 
onder begeleiding van een ouder.

Zo 10 februari 14.00-15.30 uur – Excursie Wilhelmina-
park Delft ‘Knoppen van bomen en struiken’

 Tegenover het sportfondsenbad, hoek Colijnlaan-
Weteringlaan, Delft  IVN Delft e.o.  www.ivn.nl/delft
De lente kondigt zich al aan!

 
Wo 13 februari – 13 april 19.00 – max. 22.00 uur – Help de 
padden

 Delft, Pijnacker, Ypenburg, Delfgauw, Leidschenveen, 
Berkel, Bergschenhoek, Hoek van Holland  KNNV 
afdeling Del� and  (015) 261 0048 of www.knnv.nl/
afdelingDel� and  afdelingDel� and@knnv.nl
Afhankelijk van het weer verlaten de padden eind februari hun 
overwinteringsplek en lopen naar sloten, vaarten en vijvers om te 
paren en eieren te leggen. Onderweg worden vele padden doodgere-
den. Er zijn minimaal 200 mensen nodig. Let op: de Kerkpolderweg  
in Delft is afgezet voor het autoverkeer.

Do 14 februari 20.00-22.15 uur – Natuurlezing ‘Moluks 
grootpoothoen’ door Kees Heij

 De Papaver  Vogelwacht, IVN, KNNV  (015) 212 
6125 of “http://www.vogelwachtdelft.nl”
Kees Heij heeft vorig jaar in maart een boeiende lezing gehouden over 
zijn onderzoek naar de voor ons zo bekende huismus. Dit keer zal hij 
met net zoveel enthousiasme en kennis van zaken vertellen over zijn 
onderzoek dat hij al sinds 1994 doet naar het gedrag van de veel 
minder bekende ‘boskip’ het Moluks Grootpoothoen. 

Zo 17 februari 18.00 uur – ‘Taste the waste’ diner
 Hotel De Plataan, Doelenplein 10 te Delft  Milieu- 

defensie Delft  € 9,50 per persoon, maximaal 25 per-
sonen   Aanmelden vóór 12 februari delft@milieu- 
defensie.nl
Een Taste the waste-diner is een maaltijd, zoveel mogelijk bereid met 
producten die anders weggegooid zouden zijn. Welke producten dat 
zijn is dus elke keer een verrassing! Met veel creativiteit bedenkt kok 
Sonja Zonneveld elke keer weer een ander menu. Bij Hotel De 
Plataan kookt Sonja zelf en kunnen de gasten zo aanschuiven voor 
het diner.

 
Za 23 februari 10.00-12.30 uur - Handen uit de 
mouwen voor de natuur: Wilgenbosjes en boomgaar-
den onderhouden

 hoek Abtswoude en Vietnampad  KNNV afdeling 
Del� and  (015) 262 2779  afdelingDel� and@knnv.nl
Neem een mok voor de koffie mee, voor gereedschap en koffie wordt 
gezorgd. Trek stevig schoeisel en nauwsluitende kleding aan. Bij 
regen gaat het niet door. Jongeren tussen 12–16 jaar mogen meedoen 
onder begeleiding van een ouder.

Za 23 februari 08.00 uur - Vogelexcursie Kop van 
Noord Holland Hondsbossezeewering (zeedijk met 
leuke plasjes), Balgzand

 Korftlaan t.o. De Papaver  Vogelwacht Delft e.o.
 € 0,07 per kilometer   Do 21 februari 19.00-21.00 

uur, Hans de Winter (015) 213 4636
Balgzand is een waddengebied dat deels droogvalt bij eb. Het bestaat 
uit geulen, slikken en kwelders en mag niet betreden worden. Vanuit 
een vogelhut kan het gebied bekeken worden. De Hondsbossezeewe-
ring is een zeer afwisselend gebied met het binnenmeer de Putten 
(kleiputten) omringd door oude polders. Het gebied is aangewezen  
als vogelrichtlijngebied voor de dwerggans. Door de afwisseling in 
gebieden zullen veel vogels gezien kunnen worden. In deze tijd kan je 
waarschijnlijk de Zeekoet, Grote Burgemeester, Zilverplevier en 
Drieteenstrandloper zien.

Wo 27 februari 14.00-16.00 uur - Voorjaarsvakantie- 
activiteit ‘Natuurlijk doen!’ papier maken voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar

 De Papaver  De Papaver  € 2,50 per kind, vooraf 
aanmelden verplicht   Receptie De Papaver (015) 219 
7977  papaver@delft.nl

Vr 1 maart 18.00 uur – ‘Taste the waste’ kookwork-
shop door kok Sonja Zonneveld

 Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149 te Delft
 Milieudefensie Delft  € 7,50 per persoon, maximaal 12 

deelnemers   Aanmelding vóór zondag 24 februari 
delft@milieudefensie.nl
Producten die ‘over de datum’ zijn, appels met een plekje, een kapotte 
verpakking. In de supermarkt en thuis wordt veel eten weggegooid. 
Voedsel dat nog prima eetbaar is. Dat weggooien niet nodig is bewijst 
TASTE the WASTE, een initiatief van Milieudefensie Delft en Sei-jin, 
centrum voor voeding, bewustzijn en gedrag. Mensen bereiden in deze 
workshop onder leiding van Sonja Zonneveld samen een maaltijd, 
die daarna gezamenlijk wordt opgegeten.

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

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

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

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

Elke 2e dinsdag van de maand 20.00 uur – Natuur-
fotografenclub

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

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

Elke 1e zaterdag van de maand 11.00-15.00 uur – 
Repaircafé

 Science Centre  Milieudefensie Delft  geen
 delft@milieudefensie.nl 

10 deskundige en enthousiaste vaklieden staan klaar om bezoekers 
gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Tijdens Repaircafés 
kunnen Delftenaren kapotte voorwerpen ter reparatie aanbieden, 
zoals strijkijzers, scheerapparaten, CDspelers, lampen, speelgoed, 
kleding, £ etsen en computers. Hiervan kunnen onze vrijwilligers, zo 
blijkt uit de ervaring van het afgelopen half jaar,  zo’n 70 % repareren.

Excursies op aanvraag mogelijk
 IVN Delft e.o.   Volwassenen (015) 213 8194, Jeugd 

(015) 261 9339 of (070) 346 6662

T E N T O O N S T E L L I N G E N  E N  C U R S U S S E N
/
T/m ma 1 april - Tentoonstelling ‘Afval of Grondstof?’

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

L E G E N D A
/

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

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

N A T U U R
E N 
M I L I E U 
A G E N D A 
D E L F T
F E B R U A R I 
2 0 1 3   

N A T U U R
E N E N 
M I L I E U 

Uit onderzoek is gebleken dat in 
Delft, voor een helder en rustig 
beeld, 15 tot 20 procent minder ver
keersborden nodig zijn en bijna 60 
procent minder borden voor beweg
wijzering. Daarom heeft de gemeen
te voor verschillende verkeerssitua
ties bepaald welke verkeersborden 
minimaal nodig zijn; dat zijn alleen 

die borden die wettelijk verplicht zijn 
en nodig zijn voor de veiligheid. De 
andere borden worden verwijderd. 
Alleen als er dringende redenen zijn, 
plaatst de gemeente extra borden. 
Voor de bewegwijzering naar de  
binnenstad voor bezoekers komen  
er borden met de tekst ‘historisch 
centrum’. Voortaan worden alleen de 

belangrijke bestemmingen beweg
wijzerd, met minder wegwijzers. De 
vormgeving van de wegwijzers wordt 
gestandaardiseerd, zodat er meer 
eenheid komt. Delft wil daarvoor 
overgaan op zogenaamde stroken
borden: verzamel borden met op 
aparte stroken de verschillende be
stemmingen. 

Minder borden in Delft

Volgende week geven VaK-talenten in totaal vijf gratis concerten in De VaK aan de 
westvest 9. Op 5 februari om 20.00 uur bijten volwassen zang- en pianocursisten 
het spits af. Op 6 februari zijn er drie concerten: muziek en dans door Kinder Plus! 
om 14.30 uur. Om 16.15 uur is het de beurt aan jonge cursisten op accordeon,  
gitaar, trompet, saxofoon, piano, slagwerk, fluit, klarinet en zang. Om 20.00 uur is 
er een concert van pianocursisten, het koor ‘Umzabalazo’ en de jongeren Bigband. 
Op 8 februari om 19.30 uur geven talenten van de VaK-selectieklas een concert.

VaK-talenten op het podium


