Delft kort

In @Delft:
8 onthullingen

Dag van de
Architectuur

Een bijzondere innovatie van
mindmapgoeroe Hans Buskes
en visual business-analist Gerrit
Draad in de @Delft van morgen:
een MindSketchMap die onder
meer onthult wat schrijfster
Donna Tartt met Delft heeft,
Apple met een Delfts jongetje,
een Delfts kantoor met schei
dingen, en u met een doggybag.
De MSM bevat om precies te
zijn 7 Delftse onthullingen – en
is zelf ook een onthulling.
Verder vindt u in @Delft onder
meer een film die laat zien wat
jonge Delftenaren beweegt en het
uitoverzicht. Nog geen @Delftabonnement? Meld u via www.
delft.nl/nieuwsbrief aan voor een
gratis abonnement op Delftse
onthullingen!

Zaterdag 22 juni kunnen bezoekers
actief meedoen aan de Dag van de
Architectuur, want Delft Design
en Gebruik de Lege Ruimte bieden
tussen 12.00 en 18.00 uur allerlei
(gratis) activiteiten aan op het
Agathaplein en het Nijverheidsplein. Fiets bijvoorbeeld uw eigen
energie bij elkaar om een auto te
parkeren, twitter en mail mee aan
een eigentijdse variant van Vermeers Gezicht op Delft of help
mee met het mozaïeken van een
nieuwe zwerfkei (foto). Het programma is zo opgesteld dat u óók
kunt deelnemen aan (de laatste
dag van) Festival Bestemming 015.
Meer informatie op www.dvda.nl.

Raad van Kerken
Parkeerbeleid vastgesteld

Straatartiest voor 1 dag

Het college heeft het nieuwe
parkeerbeleid voor de periode
2013 tot 2020 definitief vast
gesteld. Wijzigingen naar aan
leiding van de behandeling door
de gemeenteraad op 25 april
zijn in deze Kadernota Parkeer
beleid verwerkt.

Komende zaterdag maken buurtbewoners, schoolkinderen en toevallige voorbij
gangers op de Phoenixstraat onder leiding van street art kunstenaar Tymon Ferenc de
Laat – artiestennaam MeLikePainting.com – een live action painting. In één middag
wordt een nu nog onopvallende houten keet bij Delftstede omgetoverd tot een kunst
werk met markante Delftse stadsgezichten, losjes geïnspireerd op Vermeers Gezicht
op Delft. Iedereen is welkom om tussen 12.00 en 18.30 uur een kwast of spuitbus
te pakken en mee te doen – graag even aanmelden via rinske.wessels@gmail.com.
Het schilderproject is onderdeel van het festival Bestemming015.

In de wijken rond de binnenstad,
de binnenring, gelden vanaf 1 oktober overal dezelfde betaaltijden:
maandag tot en met zaterdag
van 12.00 uur tot 24.00 uur. Hierdoor kunnen bezoekers van de
binnenring ’s ochtends en op zondag gratis parkeren en wordt uitwijkgedrag van binnenstadbezoekers voorkomen. De betaaltijden
in de binnenstad zijn maandag tot
en met zaterdag van 10.00 uur tot
24.00 uur en zondag van 12.00 uur
tot 18.00 uur. Kortparkeren in de
binnenstad verdwijnt: bezoekers
worden verwezen naar de parkeergarages en de grotere parkeerterreinen Gasthuisplaats, Paardenmarkt, Nijverheidsplein en (voorlopig nog) de parkeerplaatsen
onder het spoorviaduct. Het parkeerterreintje aan de Voorstraat
ter hoogte van de Max Havelaarschool is eraan toegevoegd om

ondernemers in en rond de Choorstraat tegemoet te komen.
Parkeren op het Nijverheidsplein
wordt goedkoper: € 2 per uur
met een maximum dagtarief van
€ 5. De voorwaarden voor het goedkoop jaarabonnement worden
sterk versoepeld, zodat het Nijverheidsplein aantrekkelijker wordt
voor langparkeerders en tweedeautobezitters.
Autodelen wordt gestimuleerd,
onder andere met speciale parkeerplaatsen. Verder wil het college
bewoners met een parkeer
vergunning vanaf medio 2014 een
digitale bezoekersregeling aanbieden ter vervanging van de
draaikaart. Bewoners melden het
kenteken van hun visite digitaal of
telefonisch aan; controle gebeurt
via het kenteken. Elke vergunninghouder heeft recht op 100 bezoekersuren per kwartaal. De regeling
wordt na een half jaar geëva
lueerd.

Om de maatregelen uit de Kadernota
Parkeerbeleid te kunnen uitvoeren,
heeft het college de gemeenteraad verzocht de parkeerregelgeving te herzien
in de raadsvergadering van 11 juli.

Raad in beeld

Gemeenteraad stelt Kadernota 2013 vast
In de vergadering van donderdag
13 juni is een ruime meerderheid
van de gemeenteraad akkoord ge
gaan met de Kadernota 2013. De
nota omvat onder meer een extra
bezuiniging van € 40 miljoen.
De totale bezuinigingsopgave tot en
met 2017 loopt daarmee op tot € 85
miljoen. Hoe de gemeente de extra
bezuiniging gaat invullen, wordt
bekend wanneer de gemeenteraad
in november de Programmabegroting 2014-2017 vaststelt. Donderdagavond werd in de raadsvergadering
door nagenoeg alle fracties ingestemd met de richting die het college
wil geven aan de extra opgave.
Vier van de vijf moties waarmee geprobeerd werd om die koers bij te
sturen, werden door een meerderheid van de raad afgewezen. Een motie van Leefbaar Delft om het college
€ 500.000 te laten bezuinigen op de
bestuurskosten kreeg alleen steun
van Onafhankelijk Delft en SP. Ook
was er geen meerderheid voor de
motie Armoedemonitor van SP en
Onafhankelijk Delft en ook niet voor
de motie Inspraak van de SP. Voor
de motie Zorgen om zorg had de SP
met Onafhankelijk Delft en GroenLinks aan de steun van Leefbaar

www.delft.nl

Delft niet genoeg voor een meerderheid in de raad.
Die meerderheid was er wel voor de
motie Aanpak jeugdwerkloosheid
van PvdA, D66, GroenLinks, CDA en
STIP. De motie roept het college op
om in het vierde kwartaal van dit
jaar een actieplan jeugdwerkloosheid voor te leggen aan de raad,
waarin aandacht is voor het voorkomen van schooluitval, voldoende
aanbod van stageplekken, leerbanen
en extra aandacht voor werkgelegenheid onder jongeren al dan niet
in regionaal verband. In het actieplan moet ook een aantal door de
fracties geformuleerde actiepunten
worden opgenomen, zoals geen bijstand voor jongeren tot 27 jaar zonder tegenprestatie en actief inzetten
op techniek. Alle fracties, behalve
Onafhankelijk Delft, SP en Leefbaar
Delft, gingen akkoord met de Kadernota 2013.

Gondelaffaire
De grootst mogelijke meerderheid
van de raad stemde donderdag, op
Leefbaar Delft na, ook in met de begrotingswijziging die nodig is om de
Gondelaffaire bestuurlijk af te ronden.

Vervolg op pagina 2.
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De Delftse Raad van Kerken bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd
met de Hugo de Grootlezing
‘Verbeter de wereld, begin bij
de opvoeding,’ gehouden door
hoogleraar pedagogiek Micha de
Winter, a.s. vrijdag vanaf 20.00
uur in het Apostolisch Genootschap, Van Adrichemlaan 277.
Daarnaast is er zondag vanaf
14.30 uur in de Oude Kerk een
dankdienst van de gezamenlijke
kerken. Aansluitend wordt daar
vertoond ‘Spoor 015,’ een film
over de renovatie van het spoorzonegebied. Iedereen welkom.

Reclameposters
gewisseld
In Delft staan bijna 200 driehoeksborden rond lantaarnpalen
met reclame voor tijdelijke acties,
evenementen, open dagen, theatervoorstellingen. Door het faillissement van exploitant Azero
Outdoor werden de posters
lange tijd niet gewisseld. Sinds
12 juni is Hoffman Outdoor
Media de nieuwe exploitant. Die
verwijdert en vervangt deze
week de laatste Azero-driehoeks
borden door staande metalen
driehoeksborden of tweezijdige
kunststof displays. Deze verandering heeft weinig gevolgen
voor adverteerders. Zij hoeven
alleen hun uitstaande boekingen
door te geven aan Hoffman
Outdoor Media. Die neemt alle
bestaande afspraken over.

u bent gewaarschuwd!
ZweMMen in buitenwater?
De blauwalgen wachten met smart op
uw eerste duik.
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

Gemeenteberichten
Stadswinkel Delft
Nederlandse identiteitskaart

Gaat u van de zomer naar het buitenland? Let er
dan op dat uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart nog geldig is.
Een identiteitskaart is net als een paspoort een
officieel reisdocument waarmee u naar het buitenland kunt reizen. Beide documenten zijn vijf
jaar geldig. In vergelijking met een paspoort is
een identiteitskaart goedkoper, maar u kunt
met een identiteitskaart alleen naar de volgende Europese landen reizen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië
en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland,
Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk,
Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden),
Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.
Voor overige landen heeft u een paspoort nodig.
Een identiteitskaart vraagt u aan bij de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. Maak voordat u
de Stadswinkel bezoekt eerst een afspraak. Een
afspraak maakt u via www.delft.nl/afspraak of u
belt met 14015. Surf voor meer informatie naar
www.delft.nl of www.paspoortinformatie.nl. Of
neem contact op met uw reisbureau.
Stadswinkel | Phoenixstraat 16 | Alleen op
afspraak, via www.delft.nl of tel. 14015 (ma t/m
vr 8-17u) | Geopend ma t/m do van 8-17u en vr
van 8-20u.

Gemeenteraad
Dinsdag 25 juni
20.00 uur: vergadering commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.
Donderdag 27 juni
20.00 uur: vergadering gemeenteraad
21.30 uur: vergadering commissie Spoorzone,
Verkeer en Ruimte.
De vergaderingen vinden plaats in het stadhuis
aan de Markt. Meer informatie op www.delft.nl/
gemeenteraad.

Hoorzittingen
De Adviescommissie voor bezwaarschriften van
de gemeente houdt regelmatig openbare hoorzittingen 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 hoorzitting van
de Adviescommissie bijwonen. Surf voor meer
informatie naar www.delft.nl of bel het secretariaat van de Adviescommissie, telefoon 260 24 11.

Bestemmingsplannen
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
BOMENWIJK, BESLUIT STAD- EN
MILIEUBENADERING EN BESLUIT
HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 25 april 2013 voor het gebied
Bomenwijk een nieuw bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het plangebied wordt
begrensd door de Van Miereveltlaan, de watergang langs de Tweemolentjeskade, de watergang langs de Wilgenlaan (grenzend aan de
rijksweg A13) en de watergang achter de percelen aan de Esdoornlaan. Vanwege de geluidbelasting van de A13 heeft de gemeenteraad op
25 april 2013 tevens een besluit Stad- en milieubenadering genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november
2012 een besluit tot vaststelling van hogere
waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder
genomen.
Het bestemmingsplan, het besluit Stad- en
milieubenadering en het besluit hogere waarden inzien
Vanaf 20 juni 2013 kunt u deze besluiten op de
volgende manieren bekijken.
•	op afspraak bij de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. U kunt bij de Stadswinkel ook

U vindt het complete overzicht van de gemeenteberichten met toelichting op het digitale Gemeenteblad, via www.delft.nl/gemeenteberichten

een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan kopen
•	op www.delft.nl/bestemmingsplannen en
klik door naar Plannen ter inzage
•	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.

In uw schriftelijke reactie moet u duidelijk uw
naam en adres vermelden en aangeven dat het
gaat om de concept welstandsnota. U kunt uw
reactie tot en met 31 juli indienen. Wilt u uw
inspraakreactie 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.

Krakeelpolderweg 45 | aanpassen pui in een
vouwpui | 12-6-2013
Hofzoom 72 | uitbreiden van dakopbouw |
13-6-2013.

Verlengde beslistermijn
Koningin Emmalaan 20 | plaatsen van dakkapel
aan voorzijde woning | nieuwe beslisdatum:
1-8-2013.

Verlengde beslistermijn
Westplantsoen 206 | kap van 1 naaldboom |
nieuwe beslisdatum: 29-7-2013.

Buiten behandeling gesteld
Prof. Evertslaan 83 | aanbrengen van rga-kanaal
tbv. cv-installaties | 13-6-2013.

In beroep gaan
Bent u belanghebbende bij deze besluiten en
hebt u eerder al een zienswijze ingediend? Of
kunt u aantonen dat u niet in staat bent geweest
een zienswijze in te dienen? Dan kunt u van 21
juni 2013 tot en met 1 augustus 2013 beroep
instellen tegen het besluit van de gemeente om
het bestemmingsplan vast te stellen, het besluit
tot vaststelling van de Stad- en milieubenadering en het besluit tot vaststelling van hogere
waarden. Stuur hiervoor een brief met uw
beroepschrift naar de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. U kunt ook in beroep gaan tegen
delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij de vaststelling. Op welke punten het
bestemmingsplan is gewijzigd vindt u in het
raadsbesluit. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor stuurt u een brief aan
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op de concept welstandsnota?
Dan ontvangt u over circa 4 maanden een
nota waarin alle binnengekomen reacties zijn
samengevat en beantwoord. Op basis van
alle reacties wordt de definitieve welstands
nota opgesteld.

Buiten behandeling gesteld
Spoorsingel 65 | plaatsen brandtrap aan achterzijde | 13-6-2013.

MILIEU-INFORMATIE

Vragen?
Hebt u vragen over de concept welstandsnota?
Of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de
procedure? Neem dan contact op via de Stadswinkel, of kijk op www.delft.nl.

Aangevraagd
omgeving Schubertlaan en Vivaldilaan | kap
van 3 bomen en dunnen plantsoen | 11-6-2013.

Invloed Crisis- en herstelwet op beroeps
procedure
Op de besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en Stad- en milieubenadering is de
Crisis- en herstelwet van toepassing. 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 bestemmingsplan of de procedure? neem dan contact op met
de Stadswinkel via telefoonnummer 14015, of
kijk op www.delft.nl/bestemmingsplannen.

Hele stad
ENERGIEBESPARINGSFONDS

In de gemeenteraadvergadering van 25 april
2013 is de verordening Energiebesparingsfonds
Delft 2013 vastgesteld. Deze verordening treedt
in werking op de dag na deze bekendmaking.
Het bovengenoemde raadsbesluit en de verordening liggen kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16, of kijk op www.
delft.nl (zoek op energiebesparingsfonds).

CONCEPT WELSTANDSNOTA BEKIJKEN

De gemeente heeft een concept welstandsnota
opgesteld voor Delft. Een nieuwe welstandsnota is nodig omdat de toetsingscriteria ingewikkeld blijken te zijn en er behoefte is aan
eenvoudiger en ruimere criteria. U kunt deze
concept welstandsnota bekijken en erop
reageren. Hieronder leest u hoe u dit doet.
Ook vindt u hieronder meer informatie over
de procedure van de welstandsnota.
Inzage
U kunt de concept welstandsnota vinden op
www.delft.nl. Ga naar Inwoners en zoek in
Nieuwe welstandsnota. Vanaf 20 juni tot en
met 31 juli 2013 kunt u de concept welstandsnota ook bekijken in de Stadswinkel aan de
Phoenixstraat 16, op afspraak – ga naar
www.delft.nl/afspraak of bel 14015. U kunt
bij de Stadswinkel bovendien een exemplaar
van de concept welstandsnota kopen.
Reageren
Ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden kunnen reageren op de concept welstandsnota. Het is namelijk een concept. Dit
betekent dat het kan worden aangepast op
basis van de reacties die erover 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.
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Spoorzone
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Spoorzonegebied | kap van 86 bomen | 11-62013.

Binnenstad
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Sint Sebastiaansbrug 50 | geheel vernieuwen
van Sebastiaansbrug (afwijking bestemmingsplan) | 13-6-2013.
Ingetrokken aanvraag
Voldersgracht 27 | vestigen van horecabedrijf |
25-3-2013.

VERKEERSBESLUIT

Westvest | tot medio 2015 of zoveel later als
nodig is tot het moment dat deze fasering van
de bouwwerkzaamheden Spoorzone afgerond
is: instellen maximumsnelheid van 30 km/uur
op de gecombineerde tram-/rijbaan aan de
oostzijde van de straat, en van 15 km/uur op het
trambaanvak ter hoogte van de tijdelijke tramhalte voor station Delft, gelegen tussen de Westvest en de Westlandseweg | (1308283).

Voorhof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Aart van der Leeuwlaan 36 | kap van 1 boom |
6-6-2013
J.J. Slauerhofflaan 275 | realiseren nieuwe fietsenstalling | 11-6-2013.
Melding
J.J. Slauerhofflaan 9 | verwijderen van asbest
uit woning | 13-6-2013.

Hof van Delft /
Voordijkshoorn
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Hugo de Grootstraat 274 | muurdoorbraak op
2e verdieping | 4-6-2013
Van Kinschotstraat 0 | schoolplein afschermen
van in uitvoering zijnde nieuwbouw van kinderdagverblijf de Pinguïn | 13-6-2013
Hugo de Grootstraat 59 | realisatie kinderdagverblijf | 13-6-2013
Tuinstraat 17 | plaatsen van dakopbouw | 14-62013
Kristalweg 20 | vervangen bestaande atriumdak
| 14-6-2013.
Meldingen
Van der Lelijstraat 123 | verwijderen van asbest
uit woning | 14-6-2013
Kristalweg 20 | vervangen bestaande atriumdak
| 14-6-2013.
Verleend regulier
Kastanjewetering kavel 14 | nieuw plaatsen
van vrijstaande woning met garage | 10-6-2013

Buitenhof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Vrijenban
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Melding
Meidoornlaan 66 | verwijderen van asbest uit
woning | 11-6-2013.

Tanthof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Wezelstraat 16 | vervangen van brug | 13-6-2013.
Meldingen
Haviksingel 34 | verwijderen en slopen van
asbest dak en schuur | 10-6-2013
Watersnipstraat 16 | verwijderen oude schuur
en plaatsen nieuwe schuur | 15-6-2013.
Ingetrokken aanvraag
Boliviastraat 3 | plaatsen van dakkapel op voordakvlak | 5-4-2013.

Wippolder
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Rotterdamseweg 189 | aanpassen instroomconstructie gemaal Zuidpolder van Delfgauw
en kappen van 3 bomen | 7-6-2013
Schieweg 62 | aanpassen bestaande staal
constructie in bedrijfskantine | 13-6-2013
Rotterdamseweg 219B | uitbreiding aantal
locaties plaatsen gascilinders | 14-6-2013.
Melding
Faradayweg 0 | verwijderen van asbestmaterialen uit een gasontvangstation | 14-6-2013.
Verleend regulier
Jaffalaan 5 | plaatsen van luchtbehandelingskast op dak | 12-6-2013.

Wet bodembescherming
Delfgauwseweg 339 | intrekking saneringsplan
voor de uitvoering van de sanering van de
bodem (artikel 39 tweede lid Wbb) | kenmerk:
1306612 | locatiecode: ZH050300150 | melder:
B.V. Timpaan Zuidmeer | datum beschikking:
19-6-2013.

Toelichting / leeswijzer
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Bezwaar verleende vergunningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van de
gemeente, kunt u op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na het 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 Adviescommissie voor bezwaarschriften. Tegen gepubliceerde meldingen is
geen bezwaar en beroep mogelijk.

Verkeersbesluiten

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

Milieu-informatie

Wet bodembescherming
Een belanghebbende kan gedurende zes weken,
ingaande de dag na publicatie 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.
Mits tijdig beroep is ingesteld, kan aan de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s
Gravenhage, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te
treffen. Voor nadere informatie over procedures
of een toelichting op stukken die bij de Stads
winkel ter inzage liggen, kunt u terecht bij de
afdeling Ruimte Advies (Bodem), telefoonnummer 260 24 68.

Raad in beeld
Gemeenteraad stelt Kadernota 2013 vast (vervolg)
Het raadslid van Onafhankelijk
Delft toonde zich tevreden met de
uitkomst van de onderhandelingen die een eind maken aan de
ruim acht jaar durende kwestie.
Overleg met naturistenorganisaties
en een onderzoek moet komend
najaar uitsluitsel geven of in of
rond Delft een alternatieve plek
gevonden kan worden voor het
opgeheven naaktstrand in de
Delftse Hout. Dat liet wethouder
Stephan Brandligt donderdagavond in de raadsvergadering
weten. De borden ‘Naaktstrand
opgeheven’ zijn weggehaald. Een
aangewezen plek heeft Delft nu
niet meer. De gemeente hoopt daarmee te realiseren dat ook de homo-ontmoetingsplaats verdwijnt.
Die zou volgens politierapporten
de oorzaak zijn van een toename

van het aantal zedenmisdrijven.
Ook zijn er volgens burgemeester
Bas Verkerk sterke signalen dat de
plek wordt gebruikt voor commerciële homo-prostitutie. Strenger
handhaven zette geen zoden aan
de dijk, hield de burgemeester de
fracties voor. Een meerderheid
van de raad zei het onderzoek
naar een alternatieve locatie voor
het naaktstrand af te wachten. Een
motie van Leefbaar Delft om het
naaktstrand open te laten, kreeg
met de steun van Onafhankelijk
Delft, Stadsbelangen Delft en SP
geen meerderheid in de raad.

Een uitgebreider verslag vindt u op
www.delft.nl/gemeenteraad.
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