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

Waarom maakt men zich er toch zo druk om? 
In Delft hebben we al jaren een ‘polder’ vol met 
(warm) water!

Zeeuwse polder onder water
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Opa op 
Koninginne dag
Elke donderdag verschijnt de 
digitale nieuwsbrief @Delft. 
Morgen is er als bijzondere bij-
drage een film met Opa in de 
hoofdrol op Koninginnedag in 
Delft. En alles wat er tot Konin-
ginnedag (en daarna) in Delft 
te doen is, vindt u ook in de uit-
in-Delft-kalender – handig om 
altijd bij de hand te hebben! En 
natuurlijk houdt @Delft u ook 
op de hoogte van ander Delfts 
nieuws. Gratis abonnement? 
Meld u aan via www.delft.nl/
nieuwsbrief.

Vakantieouders 
gezocht!
Europa Kinderhulp zoekt nog 
vakantiegastouders in de regio 
die hun huis en hart ruim 2½ 
week willen openstellen voor 
een Duits of Frans vakantie-
kind. Het zijn kinderen die het 
in het dagelijks leven niet mak-
kelijk hebben en hard toe zijn 
aan het even vergeten van hun 
dagelijkse sores. Sleutelwoor-
den: meedraaien in het gezin, 
aandacht en liefde. Wilt u een 
kind een heerlijke vakantie ge-
ven? Meld u – liefst vóór eind 
mei – aan via zuidholland@ 
europakinderhulp.nl. U krijgt 
dan vrijblijvend een informatie-
boekje toegestuurd. U kunt voor 
meer informatie ook kijken  
op www.europakinderhulp.nl 
of bellen naar 010-5927176 of 
0180-844652. Franse kinderen 
hebben vakantie van 6/7 tot 
26/7 en van 20/7 tot 9/8, Duitse 
kinderen van 8/7-25/7 en van 
15/7-2/8. 

Leren solliciteren
Ben jij tussen 16 en 25 jaar en 
vind je het leuk om iets te leren 
over solliciteren? JIP organi-
seert daarover een gratis work-
shop, met medewerking van 
Adecco. Het JIP wilt ervoor zor-
gen dat jij goed voorbereid bent 
als je wilt solliciteren. De work-
shop is op 2 mei van 10.00-12.00 
uur bij het JIP aan de Amster-
damse Veerkade 17a in Den 
Haag. Je kunt je aanmelden tot 
25 april, bel  070 365 59 30, of  
e-mail info@jipdenhaag.nl.

Delft kort
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Blauwe revolutie
Van zaterdag 20 april tot en met 
zondag 9 juni 2013 kleurt Museum 
Het Prinsenhof nog blauwer, met  
de tentoonstelling ‘Delft-Jingdez-
hen: The Blue Revolution, 400 jaar 
Exchange’. Dit is een gezamenlijke 
tentoonstelling van Delft en Jing-
dezhen en biedt een overzicht van 
de resultaten tot nu toe van een  
Artists in Residence-programma.

Naast de keramische objecten met 
een hoge artistieke waarde is veel 
aandacht voor de kunstenaars zelf, 
hun ervaringen en hun inspiratie. 
De bezoeker gaat op ontdekkings-
tocht via een loopbaan van hout en 
steigermateriaal langs keramiek, 
wandschilderingen en video’s.

Hernieuwd
Het ‘Blue’ verwijst naar het blauw 
van het Chinese Ming porselein dat 
na 1602 op de Nederlandse markt 
komt en naar het Delfts blauw als 
navolging van dat Ming porselein. 
Sinds 2006 is er opnieuw contact 
tussen Jingdezhen en Delft dankzij 
het project 400 jaar Exchange Delft 
– Jingdezhen. Met onder meer het 
project ‘Artist in Residence’, dat  
de uitwisseling van kunstenaars 
tussen beide steden bevordert.

Deze tentoonstelling is onderdeel 
van de manifestatie ‘Delft Keramiek 
2013 – Langs beelden en design’.  
Die vindt plaats van 27 april t/m 9 
juni 2013 en bestaat uit tentoon-
stellingen, lezingen, projecten en 
workshops op tien locaties in de 
binnenstad.

Van 16 tot en met 19 mei is het  
Delft Fringe; 130 acts spelen op 60 
onverwachte locaties 500 voorstel-
lingen. Delft Fringe zoekt nog vrij-
willigers. En VIP’s.

Twee jaar geleden meldden voor de 
eerste editie van Delft Fringe 35 acts 
zich aan. Vorig jaar waren dat er 68, 
bijna een verdubbeling. Dit jaar is 
het aantal acts weer bijna verdub-
beld, 130 acts komen naar Delft, om 
op één van de 60 podia hun kunsten 
te vertonen. En dat is op plekken 
waar je het niet verwacht, zoals in  
de Christine le Duc-shop, een huis-
kamer, of bij Madame De Berry of  
de voormalige zeepfabriek. Delft 
Fringe zoekt nog wel vrijwilligers. 
“Jaarlijks trekt Delft Fringe bijna twee 
keer zo veel acts aan als het voorgaan-
de jaar”, zegt Delft Fringe-woordvoer-
der Hans van der Maas. “Maar het 
aantal vrijwilligers is constant geble-
ven. Nieuwe vrijwilligers worden dan 
ook juichend ontvangen.”

ViP’s
Wie het wil, kan ook als VIP Delft 
Fringe meemaken, en daarmee het 
festival sponsoren. “VIP’s bieden we 
een Delft Fringe-lunch of -diner aan, 
naar keuze op 18 of 19 mei”, zegt  
Van der Maas. “En ze kunnen hun  
favoriete plek reserveren voor vijf  
of tien voorstellingen. Iedereen kan 
zich als VIP aanmelden. Wie voor  
€ 50 of € 100 het festival wil sponso-
ren, verklaren we officieel tot Delft 
Fringe-VIP.”

Verdienen
Sponsoring is nodig, omdat er min-
der en kleinere subsidiekranen zijn. 

Bovenbouwleerlingen van de vwo- 
en havo-afdelingen van het Grotius 
College en het Stanislas College  
nemen aanstaande vrijdag deel  
aan SIDDER 2013, Scholieren In  
De DelftsE Raad. Ze kruipen een 
middag in de huid van de Delftse 
raadsleden. 

De leerlingen spelen die dag in de 
Delftse raadszaal, van 13.00 tot 16.00 
uur een raadsvergadering na, waarin 

“Het is een relatief goedkoop vier-
daags festival. Het kan de stad wel 
veel bezoekers opleveren – dagjes-
mensen, en cultuurliefhebbers die 
misschien wel 2 of 3 dagen in Delft 
blijven. Met een entreeprijs van € 0 
voor alle voorstellingen verdient 
Delft Fringe niets tijdens het festival 

– nou ja, Delft Fringe verdient  
natuurlijk heel veel VIP’s.”

Kijk voor meer informatie of aanmelding  
als vrijwilliger op www.delftfringe.nl.  
VIP’s kunnen zich per e-mail (maarten@
delftfringe.nl) aanmelden bij Maarten 
Freriks van Delft Fringe. 

Delft Fringe zoekt vrijwilligers en VIP’s

Als VIP of als vrijwilliger naar singer-songwriter Barbara Breedijk tijdens Delft 
Fringe? Delft Fringe ontvangt u juichend. 

alles volgens de regels van de ‘echte’ 
gemeenteraad verloopt. Op de agen-
da staat een heikel onderwerp: de 
aanleg van een waterskibaan in de 
Delftse Hout. De afgelopen weken 
hebben de leerlingen zich op school 
en via gesprekken met raadsleden  
op dit agendapunt kunnen voorbe-
reiden. Tijdens de raadsvergadering 
moeten de leerlingen zo goed moge-
lijk de standpunten verkondigen van 
de fractie die ze vertegenwoordigen. 

De leerling die zich tijdens het debat 
als beste raadslid ontpopt, wint voor 
zijn of haar school de SIDDER- 
bokaal plus een bedrag voor een 
goed doel van de school.

Agenda 
Donderdag 18 april, 20.00 uur 
Procedure- en overlegvergadering commissie 
Middelen en Economie. Kijk voor de 
agenda(stukken) op www.delft.nl/gemeente-
raad. 

Startersavond Harnaschpolder
Voor het eerst een woning kopen? Dan kan de starterslening misschien net dat steuntje 
in de rug geven dat u nodig hebt. De starterslening is een renteloze lening van maxi-
maal € 40.000.  De lening is niet alleen voor Delftenaren, ook starters van buiten Delft 
(tussen 18 en 35 jaar) kunnen gebruikmaken van de lening. Voorwaarde is wel dat  
de starter op de woningmarkt een woning in de Harnaschpolder wil kopen óf een  
bestaande woning elders in Delft waarvan de eigenaar verhuist naar de Harnasch-
polder. Donderdag 25 april is er in de woonwinkel aan de Hoefslagendreef 9 in  
Harnaschpolder een informatieavond voor starters (19.00-21.00 uur). Of kijk voor meer 
informatie op www.maatpakhuis.nl of op www.wonentussendeschatten.nl. 

Delftse scholieren gaan SIDDER’en



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

WAt Doet u met gRoFVuil?
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in uw 
gewone afvalbak past. Heeft u grofvuil? U kunt 
het zelf naar het Afvalbrengstation aan de Volta-
weg 11 brengen. Het Afvalbrengstation is open 
van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 
en 16.00 uur. Vergeet niet om bij een bezoek uw 
Avalex-pas mee te nemen.

Wanneer u uw grofvuil niet zelf weg kunt bren-
gen, is het ook mogelijk om het te laten ophalen 
door de gemeente. U maakt hiervoor een 
afspraak via www.delft.nl/grofvuil. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken via 14015.
Op de afgesproken dag zet u uw grofvuil buiten, 
aan de kant van de openbare weg. Zorg er wel 
voor dat u het grofvuil correct aanbiedt en dat 
het geen overlast veroorzaakt voor anderen.  
Het grofvuil wordt gescheiden opgehaald. Het 
kan dus zijn dat de vuilniswagen meer dan eens 
bij u langskomt om het grofvuil in verschillende 
gedeelten op te halen.

Het aanbieden bij het Afvalbrengstation en  
het laten ophalen van grofvuil is in de meeste 
gevallen gratis. Glas, spiegels, asbesthoudend 
afval, bielzen en bouw- en sloopafval vallen niet 
onder grofvuil. Hiervoor gelden aparte regels. 
Zie www.delft.nl voor meer informatie.

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 maandag 
tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur  
en vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. Telefonisch 
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.00 uur.  
Meer informatie op www.delft.nl.

Hele stad

inFoRmAtieAVonD WelStAnDSnotA
De gemeente gaat een nieuwe welstandsnota 
maken. De huidige nota geeft de gebiedstypen 
en architectuurtypen die in Delft voorkomen 
goed aan, maar is juridisch gezien omslachtig en 
in de uitvoering zeer bewerkelijk. De nota biedt 
weinig ruimte voor andere dan de bestaande 
vormgeving. De nieuwe welstandsnota biedt 
meer afwegingsruimte dan de huidige. Doel is 
ruimte te maken voor plannen die een kwalita-
tieve verrijking zijn voor de stad. De nota onder-
steunt de opgave waarvoor het college momen-
teel staat: Delft moet zich blijven ontwikkelen, 
zodat de stad aantrekkelijk blijft voor investerin-
gen in (kennis)economie en bouwplannen. 
Daarnaast wil het college minder regeldruk, 
lagere kosten en meer in regie overlaten aan 
bewoners en partners in de stad.

Informatieavond
Op 24 april 2013 is er een informatieavond om 
de eerste ideeën voor een nieuwe nota aan u te 
presenteren en daarover met u in gesprek te 
gaan. De informatieavond vindt plaats in het 
stadhuis, Markt 87 in Delft. U bent van harte  
uitgenodigd om over de welstandsnota mee te 
praten. Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen,  
om 19.30 uur begint het programma.

U wordt verzocht zich per e-mail aan te melden 
voor de informatieavond. U kunt dat doen  
door uiterlijk 19 april 2013 een e-mail met uw 
contactgegevens te sturen naar adviesruimte@
delft.nl. Mocht u met meerdere personen 
komen, wilt u dat dan ook aangeven?

Vervolg
Het resultaat van de discussie wordt gebruikt  
bij het opstellen van de concept welstandsnota, 
die voor de zomer van 2013 ter inzage gaat. Dan 
kunt u uw inspraakreactie schriftelijk indienen. 
De inspraakreacties worden verwerkt in de  
definitieve welstandsnota die in november aan 
de gemeenteraad wordt aangeboden. Van de 
avond wordt geen verslag gemaakt.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust con-
tact op met de Stadswinkel, telefoon 14015.

oPHeFFing nAAKtStRAnD
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 26 maart 2013 besloten het college-
besluit van 2 oktober 1984 in te trekken,  
waarbij het naaktstrand in de Delftse Hout werd 
aangewezen als locatie voor naaktrecreatie. Het 
besluit treedt in werking op donderdag 18 april 
2013 en ligt zes weken ter inzage bij de Stads-
winkel aan de Phoenixstraat 16. 

Spoorzone

omgeVingSVeRgunningen
Verleend uitgebreid
Omgevingsvergunning / - besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder
Röntgenweg ongenummerd | realiseren van 
een woongebouw met 521 studentenwoningen. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft voor zesendertig woningen een besluit 
hogere waarden vastgesteld. 

VeRKeeRSBeSluiten
Westvest | aanwijzen van het vrijliggende pad 
a/d oostzijde van de weg, welke vanaf de Zuid-
wal in noordelijke richting loopt, als verplicht 
fietspad en deze maatregel van kracht laten zijn 
voor de periode van 18 april t/m eind oktober 
2013 of zoveel eerder of later als nodig is tot de 
werkzaamheden van fase 4 t.h.v. de Prinses  
Irenetunnel zijn afgerond (1297591)
Westlandseweg | fysiek afsluiten en in beide 
rijrichtingen geslotenverklaren voor voertuigen, 
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee 
van de zuidelijke verkeersbuis van de Prinses  
Irenetunnel en een deel van de noordelijke rij-
baan van de Westlandseweg t.h.v. het kruispunt 
met de Westvest en de Zuidwal | instellen maxi-
mumsnelheid van 30 km/uur op de Westlandse-
weg voor zover gelegen tussen de Westvest en 
de Papsouwselaan/Krakeelpolderweg | instellen 
gebod voor bestuurders komende vanaf de Zuid-
wal om bij nadering van de Westlandseweg en 
de Prinses Irenetunnel de aldaar aanwezige 
fysieke afsluitingen aan de rechterzijde te passe-
ren om zodoende richting de noordelijke fiets- 
en voetgangersbuis van de Prinses Irenetunnel 
te rijden | instellen gebod voor bestuurders 
komende uit westelijke richting om bij nadering 
van de Prinses Irenetunnel de fysiek afgesloten 
noordelijke rijstrook van de Westlandseweg aan 
de rechterzijde te passeren | instellen gebod 
voor bestuurders komende vanuit westelijke 
richting om bij nadering van de Zuidwal de 
aldaar aanwezige fysieke afsluitingen aan de 

rechterzijde te passeren om zodoende via de 
aangebrachte slinger om de werkzaamheden 
aan de Kapelsbrug heen te rijden | instellen 
gebod voor bestuurders komende vanuit weste-
lijke richting om t.h.v. het kruispunt met de 
Engelsestraat rechtdoor of rechtsaf te  
rijden, waarvan enkel werkverkeer wordt uitge-
zonderd | fysiek afsluiten van de noordelijke rij-
strook op de zuidelijke rijbaan vanaf het punt 
ongeveer 100 meter voor de Prinses Irenetunnel 
| aanwijzen van de linksafstrook op de West-
landseweg voor verkeer komende vanuit weste-
lijke richting, gelegen ter hoogte van het kruis-
punt met de Engelsestraat, als rijstrook welke 
enkel door werkverkeer dat naar het werkterrein 
bij het station moet zijn gebruikt mag worden | 
en deze maatregel van kracht laten zijn voor de 
periode van 18 april t/m eind oktober 2013 of 
zoveel eerder of later als nodig is tot de werk-
zaamheden van fase 4 t.h.v. de Prinses Irene-
tunnel zijn afgerond (1297591)
Zuidwal | instellen inhaalverbod op de verlegde 
rijbaan van de Zuidwal, vanaf het kruispunt met 
de Westvest tot het werkvak t.h.v. de Kapelsbrug 
en deze maatregel van kracht laten zijn voor de 
periode van 18 april t/m eind oktober 2013 of 
zoveel eerder of later als nodig is tot de werk-
zaamheden van fase 4 t.h.v. de Prinses Irene-
tunnel zijn afgerond (1297591).

BinnenStaD

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Oude Delft 58 | het uitvoeren van achterstallig 
groot onderhoud | 08-04-2013
Hippolytusbuurt 2 | verbouwen en nieuwbouw 
en het plaatsen van 3 dakkapellen aan de Hal-
steeg | 11-04-2013.

Verleend regulier
Kalverbos, nabij het elektriciteitshuisje |  
kappen van 1 esdoorn, herplant met 1 esdoorn | 
08-04-2013
Breestraat 2 |  nieuwe kap op het achterhuis, 
nieuwe dakopbouw boven trappenhuis,  
vernieuwing van een achteruitbouw, wijzigen 
achtergevel en interieur | 08-04-2013.

Buiten behandeling gesteld
Kantoorgracht 8 |  plaatsen van een dak-
opbouw | 11-04-2013.

milieu
Wet bodembescherming 
Alexander Fleminglaan 1 | beschikking op 
grond van de Wbb | verplaatsen utilities fase 
12A | kenmerk: 1296330 | locatiecode: 
DL050302260 | melder: Prorail | 09-04-2013.
Instemming met het schriftelijk verslag van de 
uitvoering van een uniforme sanering als 
bedoeld in artikel 39b Wet bodembescherming 
juncto artikel 14 Besluit uniforme saneringen.

Hof van Delft / 
voorDijkSHoorn

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Van Beresteinstraat 82, 86 en 90 |  kappen 
van een boom | 03-04-2013
Westerstraat 39 | optillen van het voordak-
schild en plaatsen dakkapellen op voor- en  
achterzijde | 08-04-2013

W.H. van Leeuwenlaan 1 | het aanbrengen 
van reclame-elementen op de gevels van een 
Albert Heijn supermarkt, tevens worden in het 
openbaar gebied een spiegel en twee verwijs-
borden geplaatst | 10-04-2013
Ecodusweg 21 |  het drastisch snoeien van 
2 salix alba naast gebouw van VVE Ecodus.  
De bomen zijn 20-25 meter hoog, er vallen 
vaker erg dikke takken uit (op auto’s op de  
parkeerplaats) en ze staan gevaarlijk dicht bij 
gebouw. Bovendien hebben ze watermerkziekte 
| 11-04-2013.

Meldingen
Meermanstraat 51 | het saneren van asbest | 
11-04-2013
Hoogenhouckstraat 56 | het saneren van 
asbest | 12-04-2013.

Verleend regulier
Havenstraat 9 | het samenvoegen en verbou-
wen van Havenstraat 7 en 9 | 08-04-2013
Westerstraat 140 | het realiseren van een 
dakopbouw | 10-04-2013
Westblok | het kappen van 1 populier wegens 
bouw van stuw en duiker | 11-04-2013.

Geweigerd regulier
Camerlingstraat 3 | functiewijziging van het 
bedrijfspand | 09-04-2013.

vrijenBan

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Olof Palmestraat 6 | realiseren van een nieuwe 
entree aan de zijgevel | 12-04-2013
Oostsingel 208 | plaatsen van een velux dak-
raam aan de voorzijde van de woning |  
13-04-2013.

Verleend regulier
Sabangstraat 7 | plaatsen van een opbouw | 
11-04-2013.

Verlengde beslistermijn
Aan ‘t Verlaat 2 t/m 67, Bieslandsekade 2 t/m 
204 en Tweemolentjeskade | met bouw-
werken verbinden Binnenstad met Delftse Hout 
| beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd, nieuwe beslisdatum: 28-05-2013.

voorHof

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Aart van der Leeuwlaan 960-1150 | bevesti-
gen van 216 zonnepanelen aan de zuidgevel | 
09-04-2013.

Melding
Willem Bilderdijkhof 133 | het saneren van 
asbest | 11-04-2013.

Verleend regulier
Papsouwselaan 1 | plaatsen van een overkap-
ping over de keldergang | 08-04-2013.

tantHof

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Sandinoweg 151 | uitbreiden van voormalige 
bibliotheek tot kerkgebouw | 12-04-2013.

Verlengde beslistermijn
Orinocostraat 2 | plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde van de woning | 
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd, nieuwe beslisdatum: 22-05-2013.

BuitenHof

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Burgemeestersrand 50 | plaatsen van 2 uit-
bouwen aan achterzijde | 08-04-2013
Haydnlaan 3 | kappen van een iep (staat 
scheef) | 03-04-2013
Gebbenlaan 33 | het realiseren van een dak-
opbouw | 11-04-2013.

Melding
Reinier de Graafweg 3 | verwijderen van asbest 
uit plafond ketelhuis B-gebouw | 09-04-2013.

WippolDer

omgeVingSVeRgunningen
Aangevraagd
Rotterdamseweg 205 | het uitbreiden van het 
Art Centre | 10-04-2013.

Meldingen
Prins Mauritsstraat 7 | verwijderen van asbest 
uit buis uit rookkanaal | 27-03-2013
Kluyverweg 2 | het verwijderen van dilatatie-
voegen in de gevels van gebouw 86 (transfor-
matorgebouw) naast het gebouw voor hoge 
snelheden, alsmede het opruimen van restanten 
asbest in de kruipkelder | 12-04-2013
Stevinweg 2 | asbestsanering voor beschadigin-
gen aan de gevel van gebouw 23 | 12-04-2013
Mekelweg 2 | het verwijderen van dilatatie-
voegen westgevel bouwdeel 3 en noordgevel 
bouwdeel 5 van gebouw 34, 3me | 12-04-2013
Mekelweg 4 | het verwijderen van asbesthou-
dende pakkingen en 2 koelmachines |  
12-04-2013
Mekelweg 15 | het verwijderen van asbesthou-
dende dilatatievoegen in de gevels van het RID, 
gebouw 50 | 12-04-2013
Kluyverweg 2 | het verwijderen van 3 ramen 
met asbesthoudende kit in de kelder van 
gebouw voor hoge snelheden, gebouw 64 | 
12-04-2013.

Verleend regulier
Rijn-Schiekanaal, ten zuiden van de Oost-
poortbrug | het kappen van 11 bomen | 
08-04-2013
Schieweg 87 | het gedeeltelijk inrichten van de 
2e verdieping tot sportschool | 09-04-2013.

milieu
Wet bodembescherming                     
Scheepmakerij ongenummerd, oevercon-
structie | BUS-melding | soort melding: melding 
uniforme sanering categorie tijdelijk uitplaatsen 
evaluatie | kenmerk: 1295857 | locatiecode: 
DL050302340 | melder: provincie Zuid-Holland | 
07-03-2013.
Instemming met het schriftelijk verslag van de 
uitvoering van een uniforme sanering als 
bedoeld in artikel 39b Wet bodembescherming 
juncto artikel 14 Besluit uniforme saneringen.

Fietsen van tunnel naar tunnel
De bouw van de oostelijke buis van de spoortunnel onder de 
Prinses Irenetunnel is afgerond. Vanaf 19 april gaan fietsers en 
voetgangers weer gescheiden van het autoverkeer door de zui-
delijke tunnelbuis. Doordat het nieuwe fietspad langs de Schie 
vanaf 10 april is opengesteld voor gebruik, is er dan één lang 
tweerichtingsfietspad door de Prinses Irenetunnel tot en met de 
Hamtunnel. Dit is een aanzienlijke verbetering voor fietsers. Ook 
omdat het fietspad door de Prinses Irenetunnel weer volledig 
vlak ligt. Aanstaande vrijdag neemt wethouder Milène Junius 
het tweerichtingsfietspad van tunnel tot tunnel in gebruik.
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