
www.delft.nl

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

KinderZomerFeest
Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
oud en hou je van buitenspelen, 
knutselen, op speurtocht gaan 
en spetteren in de waterspeel-
tuin? Kom dan naar het Kinder-
ZomerFeest, van 13 t/m 24 juli 
op Sportpark Biesland. Vraag  
je ouders of ze je inschrijven 
voor een week (tot en met  
9 juli voor € 30 te koop via de 
website) of kom gezellig voor 
een dag (dagkaarten à € 7 ’s och-
tends op Sportpark Biesland  
te koop). Kijk voor meer infor-
matie op www.dvadelft.nl.  

Blauwalg
Er zijn blauwalgen in de Delftse 
Hout. Het Hoogheemraadschap 
Delfland kiest voor een nieuwe 
aanpak: sterk verdunde water-
stofperoxide. Uit laboratorium-
proeven van de Universiteit van 
Amsterdam blijkt, dat waterstof-
peroxide niet schadelijk is voor 
de gezondheid. Dat breekt bin-
nen een paar dagen af tot water 
en zuurstof; er blijft niets achter 
in het milieu. Op 14 juli wordt 
het toegevoegd aan het zwem-
water in de Delftse Hout, daarom 
is de zwemplas van 14 tot en met 
16 juli gesloten. Meer info over 
de waterkwaliteit van de plas 
vindt u op www.zwemwater.nl. 

Dna in @Delft
Vorige week heeft de raad het 
herstelplan vastgesteld. Strek-
king: zelf bezuinigen en met 
hulp van anderen de financiële 
situatie herstellen – ‘Want zelf 
nóg verder bezuinigen gaat ten 
koste van het dna van Delft’. Wat 
ís het dna van Delft? Dat heeft 
mindmapgoeroe Hans Buskes 
onderzocht, door alle fractie-
voorzitters in mindmaps te por-
tretteren over wat volgens hen 
typisch Delft is – wat is de echte 
staat van Delft, wat zijn de zwak-
ke en sterke kenmerken? In de  
@Delft van morgen de visie op 
Delft van alle fractievoorzitters 
in één mindmap – een visie die 
het dna van Delft reflecteert. Nog 
geen (gratis) @Delft-abonnee? 
Meld u vandaag aan via www.
delft.nl/nieuwsbrief en u ont-
vangt ’m morgen in uw mailbox.

Het is 10 voor 12 in 
zwembad Kerkpolder 
Zwem deze zomervakantie 12 keer  
voor de prijs van 10 (bij aanschaf van  
een 12-badenkaart). Van 12 juli t/m 23 
augustus 2015 is het vakantierooster  
van toepassing. 
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Delft kort

Raad in beeld

dat het voor de gemeente op dit  
moment het gunstigst is als zij het 
stadskantoor in eigendom behoudt 
en als de gehele gemeentelijke orga-
nisatie naar het stadskantoor ver-
huist. Verkoop of volledige verhuur 
zou in de huidige marktomstandig-
heden leiden tot een te groot verlies. 
Het college sluit geen enkele optie 
uit mochten marktomstandigheden 
in de toekomst veranderen.

Zonder de steun van de oppositie 
heeft een meerderheid van de ge-
meenteraad in de vergadering vori-
ge week donderdag de Kadernota 
2015 aangenomen. De coalitiepar-
tijen stemden voor de aanpak van 
het college om Delft, met onder 
meer hulp van andere overheden, 
uit de financiële malaise te halen.

In het herstelplan, dat is opgenomen 
in de Kadernota 2015, schrijft het col-
lege de financiële problemen van de 
stad deels toe aan externe factoren. 
Delft zou volgens het plan voor de 
centrumfunctie die ze vervult recht 
moeten hebben op meer geld uit het 
Gemeentefonds. Daarover worden 

Duurzame over name 
door BuytenDelft 
Stichting BuytenDelft neemt de kin-
derboerderij en de waterspeeltuin 
in de Delftse Hout over. Op dit mo-
ment werken de stichting en het 
college van b&w samen aan een 
soepele overdracht. De kinderboer-
derij en waterspeeltuin blijven deze 
zomer in de huidige vorm open 
voor publiek.
Marietta van Duijn Schouten van 
stichting BuytenDelft over de plan-
nen: “De komende drie jaar willen 
we de voorzieningen duurzaam ont-
wikkelen en uitwerken tot een unie-
ke belevingsplek, met als hoofd-
thema’s gezonde voeding, dieren en 
water.” Wethouder Stephan Brand-
ligt heeft er alle vertrouwen in dat dit 
gaat lukken, zegt hij. “BuytenDelft is 
ook al succesvol met de Hertenwei-
de in Delft. Door hun enthousiasme, 
creativiteit, ondernemerschap en 
doorzettingsvermogen blijven de 
kinderboerderij en waterspeeltuin 
in de Delftse Hout behouden voor 
de stad. Het college heeft dan ook 
grote waardering voor de inzet en 
betrokkenheid van Stichting Buy-
tenDelft.” 

De gemeente is momenteel ook met partijen 
in gesprek over een eventuele overname van 
de kinderboerderij Tanthof en de waterspeel-
tuin. Zolang er geen duidelijkheid is, blijven 
ook deze kinderboerderij en waterspeeltuin 
gewoon open. Voor meer informatie: www.
delft.nl/kinderboerderijen.

Herstelplan: veel kritiek, voldoende steun
met het Rijk gesprekken gevoerd. 
Ook met de provincie, de Metropool-
regio en buurgemeenten is Delft in 
gesprek over financiële steun. In gro-
te lijnen, met hier en daar een kant-
tekening, steunt de coalitie die aan-
pak. De oppositiepartijen waren 
bijzonder kritisch over de route die 
het college op weg naar een nieuwe 
programmabegroting heeft uitge-
stippeld. 

Moties
Onafhankelijk Delft was het meest 
uitgesproken en probeerde wethou-
der Aletta Hekker (financiën) via een 
motie van wantrouwen naar huis te 
sturen. Haar beleid is volgens Onaf-

hankelijk Delft visieloos en heeft 
geen duidelijke koers. De motie werd 
alleen door de SP gesteund en werd 
daarmee verworpen. Ook Stadsbe-
langen probeerde via een motie de 
coalitiepartijen op te dragen om de 
samenstelling van het college te be-
zien en voor de portefeuille financi-
en een andere wethouder te vinden. 
Ook die motie werd alleen gesteund 
door de SP en verworpen. Om veran-
dering in het beleid door te voeren 
diende de SP twee moties in. De mo-
tie om de begroting volgend jaar van 
nul af aan opnieuw op te bouwen 
werd ingetrokken, nadat wethouder 
Hekker had gezegd dat dat voor dit 
jaar niet meer lukt, maar dat er voor 
de begroting van 2017 werk van 
wordt gemaakt. Een motie om te be-
zien of de afvalstoffenheffing afge-
schaft zou kunnen worden en kan 
worden ondergebracht bij de OZB 
werd verworpen, omdat geen enkele 
andere partij dat voorstel steunde.

Kerntaken
Unanieme steun was er wel voor de 
motie om in aanloop naar de Kader-
nota 2016 een kerntakendiscussie te 
houden. CDA, CU, Stadsbelangen en 
SP dienden de motie in en willen de 
stad betrekken bij het beantwoorden 

van de vraag welke taken wel en wel-
ke taken niet door de gemeente moe-
ten worden uitgevoerd. Een werk-
groep uit de raad gaat de discussie 
voorbereiden. Een meerderheid van 
de raad ging ook akkoord met de mo-
tie van Stadsbelangen, CDA, Christe-
nUnie en Fractie Van Koppen om na 
het zomerreces de bestemmingsre-
serves en geplande investeringen te 
herijken.

In gesprek blijven
De Kadernota 2015, de opmaat voor 
de begroting voor 2016, werd met  
alleen de steun van de coalitiepartij-
en aangenomen. Ook deze partijen 
spraken hun zorgen uit over de  
financiële situatie van de gemeente. 
Maar ze volgen de weg van het colle-
ge; door, zoals de PvdA zei, op zoek te 
gaan naar structurele oplossingen 
voor structurele problemen. Groen-
Links benadrukte dat het belangrijk 
is om in gesprek te blijven met ande-
re overheden, te letten op de maat-
schappelijke effecten van bezuini-
gingen en te blijven investeren in 
zaken die Delft er bovenop gaan 
brengen.

Lees het volledige bericht op www.delft.nl/
gemeenteraad.

Te huur: twee units
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en de gemeentelijke organisatie el-
ders te huisvesten. Het vindt het fi-
nancieel gunstiger om de voorgeno-
men verhuizing gewoon te laten 
doorgaan. De geraamde kosten van 
het stadskantoor passen nog steeds 
binnen de financiële kaders die de 
raad heeft gesteld. Hierdoor zullen 
de nieuwe huisvestingslasten niet 
hoger zijn dan de huidige.
Uit het onderzoek komt naar voren 

Het stadskantoor: verkopen of ver-
huren? Dat heeft het college on-
derzocht op verzoek van de raad. 
Omdat er in 2018 naar verwachting 
minder ambtenaren werken (750 
fte’s), komen er 2 units (globaal 
2.000 m2) beschikbaar. Het college 
wil deze units verhuren.

Het college kiest er op dit moment 
niet voor om het gebouw te verkopen 



Gemeenteberichten
U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.
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Nieuwe Nederlanders

Op 6 juli reikte locoburgemeester Stephan Brandligt het Nederlanderschap uit aan 62 personen.

Klant Contact Centrum

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
Ben je ouder dan 18 jaar? Studeer je en heb je 
een beperking? Dan is het vaak lastig om een 
bijbaan te hebben naast je studie. De gemeente 
heeft daarom de ‘Individuele studietoeslag’ als 
financieel steuntje in de rug.
De individuele studietoeslag is € 100 per maand. 
De toeslag voorkomt dat je als student met een 
beperking vaker en meer moeten lenen dan  
jongeren die naast hun opleiding wel kunnen 
werken. 

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl en 
zoek op ‘individuele studietoeslag’. Hier vind je 
de voorwaarden en het formulier om de toeslag 
aan te vragen.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen 
op afspraak, via www.delft.nl of tel. 14015 | 
actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. 
U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Politieke agenda

In verband met het zomerreces zijn er vanaf deze 
week tot 1 september geen vergaderingen meer. 

Bestemmingsplannen

VOORBEREIDEN VAN BESTEMMINGS
PLAN VAN LEEUWENHOEKKWARTIER 
NOORD
Burgemeester en wethouders van Delft maken 
bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Van Leeu-
wenhoekkwartier Noord’ voorbereiden. Deze 
bekendmaking heeft als doel om belangheb-
benden tijdig over het voornemen te informeren. 

Plangebied
Het plangebied omvat een deel van het toekom-
stige Van Leeuwenhoekkwartier, het oude 
stations gebouw en het nieuwe stadskantoor/
station (HNK). Het gebied bestaat uit het gebied 
rondom het nieuwe station tussen het Bolwerk 
en de toekomstige Ireneboulevard en het gebied 
tussen de Ireneboulevard, de Groene Haven en 
het toekomstige stadspark.

Aanleiding
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een 
deel van het in 2006 vastgestelde bestemmings-
plan ‘Spoorzone’ geactualiseerd.

Hoe gaat het verder?
De volgende stap is dat het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage wordt gelegd. Op het ont-
werpbestemmingsplan kunt u reageren door 
het indienen van een zienswijze. Hoe en wan-
neer, wordt later bekendgemaakt. 
Dit betekent dat nu nog geen stukken ter inzage 
liggen of zienswijzen kunnen worden ingediend. 
Evenmin wordt in dit stadium al advies ingewon-
nen bij onafhankelijke instanties. De bekendma-
king van dit voornemen is alleen bedoeld om zo 
vroeg mogelijk informatie te verstrekken. Hier-
mee voldoet het college aan artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Klant Contact Centrum, via telefoon-
nummer 14015 of via www.delft.nl.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 CA | Korte Geer 3A | verbouwen van het 
pand voor wonen en praktijkruimte | bouw | 
datum ingediend: 03-07-2015
2611 GR | Markt 39 | verhogen van de tussen-
vloer met de kelder op de begane grond | rijks-
monumenten | datum ingediend: 29-06-2015
2611 xx | nabij Bolwerk | realiseren van een 
nieuwe brug (brug 6b), SSD298 | bouw | strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum 
ingediend: 30-06-2015
2611 xx | winkel/wooncomplex De Veste | 
aanpassen van de commerciële ruimten op de 
begane grond en eerste verdieping | bouw | 
datum ingediend: 30-06-2015
2612 CT | Brassersplein 1 | wijzigen van een 

bestaande reclame | bouw, reclame | datum 
ingediend: 01-07-2015
2614 GL | Henry Dunantlaan 85 | plaatsen van 
een dakopbouw | bouw | datum ingediend: 
02-07-2015
2614 VD | Hofzoom 52 | uitbreiden van de  
studio op de tweede verdieping | bouw | datum 
ingediend: 30-06-2015
2628 CD | Mekelweg 2 | plaatsen van een koel-
machine op het dak van gebouw 34, bouwdeel 
F/G- werkplaatsen 3ME | bouw | datum inge-
diend: 02-07-2015
2628 CE | Landbergstraat 15 | realiseren van 
een interfacultair onderwijsgebouw ‘Pulse’ | 
bouw | datum ingediend: 30-06-2015
2628 CJ | Lorentzweg 1, nabij de hoek van 
Van der Waalsweg | plaatsen van een nieuw 
Prometheusbeeld | bouw, strijdig gebruik gron-
den/bouwwerken met RO | datum ingediend: 
02-07-2015
2628 CM | Cornelis Drebbelweg 5 | plaatsen 
van een koelmachine op het dak van gebouw 35 
| bouw | datum ingediend: 02-07-2015.

Verleend regulier
2611 AK | Phoenixstraat 112 | plaatsen van een 
schuurtje en tuinmuur naast het pakhuis onder 
de Molen de Roos | bouw, rijksmonumenten | 
datum verleend: 29-06-2015
2611 JR | Voorstraat 40 | verdiepen bg vloer in 
nieuwbouwgedeelte op het achterterrein | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken 
met RO | datum verleend: 02-07-2015
2611 SB | Nieuwelaan 182 | kappen van 2 
kersen bomen | kap | datum verleend:  
02-07-2015
2612 HB | Oostsingel 17 | verbouwen van een 
bovenwoning tot drie appartementen | bouw | 
datum verleend: 29-06-2015
2612 HK | vanaf de plantagebrug thv. Oost-
singel 177 tot en met de K | vervangen van de 

bestaande kademuur | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO, sloop/bestem-
mingsplan, aanleg/gemeentelijke of provinciale 
verordening | datum verleend: 29-06-2015
2613 AL | Heemskerkstraat 32 | plaatsen van 
een dakopbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/ 
bouwwerken met RO | datum verleend:  
02-07-2015
2616 LC | Klein Delfgauw 57 | verbouwen van 
een boerderij tot een woonhuis | bouw, monu-
menten gemeentelijke verordening | alarm-
installatie | datum verleend: 30-06-2015
2625 GZ | Marshalllaan 2 | aanbrengen van 2 
verlichte profiel 5 teksten ‘Tauro’ tegen de gevel | 
bouw | datum verleend: 01-07-2015
2627 xx | Schieweg 60 | kappen van 13 bomen 
wegens slechte gezondheid en herinrichten  
terrein | kap | datum verleend: 30-06-2015
2627 xx | thv. toerit Zuid achter Prysmian | 
bouwen van een overkluizing tbv. de spoor-
stabiliteit over een duiker, SSD 510 | bouw | 
datum verleend: 02-07-2015
2628 GA | Nassaulaan 1 | plaatsen van een dak-
kapel in de achtergevel | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO | datum ver-
leend: 02-07-2015
2628 xx | Delfgauwseweg | dichten van het 
huidige gat tussen de A13 en het geluidsscherm 
ter hoogte van de Delfgauwseweg | bouw | 
datum verleend: 02-07-2015.

Vergunningvrij
2623 NP | Roerdomphof 8 | verwijderen van 
een duivenhok en het plaatsen van een blokhut 
in de tuin | bouw | datum brief vergunningvrij: 
02-07-2015.

Ontwerpbeschikking uitgebreid
2613 NW | Krakeelpolderweg 51 | omgevings-
vergunning brandveilig gebruik | brandveilig 
gebruik | dossiernummer: 201504845 | voorne-

men: ter visie leggen ontwerpbeschikking | 
inzage en zienswijze: 09-07 t/m 19-08-2015.

Verleend uitgebreid
2626 NC | Abtswoude 19C | brandveilig gebrui-
ken van een kinderdagverblijf | brandveilig 
gebruik | datum verleend: 02-07-2015 
2628 BX | Jaffalaan 9 | brandveilig gebruiken 
van het IKC | brandveilig gebruik | datum ver-
leend: 02-07-2015.

Verlengde beslistermijn
2613 xx | Coenderstraat achterzijde monu-
mentale stationsgebouw | realiseren van een 
fietsenstalling nabij het station en Coenderpark 
SSD491 | beslistermijn is met maximaal 6 weken 
verlengd | bouw | nieuwe beslisdatum:  
17-08-2015
2614 HT | Antonia Veerstraat 1 | nieuwbouw 
van 38 studentenwoningen als wijziging op de 
reeds verleende omgevingsvergunning | beslis-
termijn is met maximaal 6 weken verlengd | 
bouw | nieuwe beslisdatum: 12-08-2015.

Ingetrokken
2629 xx | Cyclotronweg | wijzigen van de reeds 
afgegeven vergunning 184351 (bedrijfsverza-
melgebouw) en aanvraag huisnummer | bouw | 
datum ingetrokken: 30-06-2015.

Buiten behandeling gesteld
2611 CA | Korte Geer 3A | vervangen van 
bedrijfsmatige achterbouw (opslag) tot woon-
ruimte met badkamer en een praktijkruimte | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken 
met RO, monumenten gemeentelijke verorde-
ning | datum buiten behandeling: 01-07-2015
2623 NW | Lepelaarstraat 55 | plaatsen van een 
nieuwe opbouw | bouw, strijdig gebruik gron-
den/bouwwerken met RO | datum buiten 
behandeling: 02-07-2015.

Meldingen

Meldingen sloop
2613 HR | Paulus Buijsstraat 197 | verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 01-07-2015
2614 AW | Teding van Berkhoutlaan 41 |  
verwijderen van asbest | datum ingediend: 
01-07-2015
2614 GL | Henry Dunantlaan 85 | plaatsen van 
een dakopbouw | datum ingediend: 02-07-2015
2625 AD | Reinier de Graafweg 3 | slopen van 2 
ziekenhuiscomplexen (B-gebouw en H-gebouw) 
| datum ingediend: 03-07-2015
2625 PM | Zagwijnpad 84 | verwijderen van 
asbest | datum ingediend: 01-07-2015
2629 JB | Mekelweg 15 | verwijderen van asbest 
bij sloop/renovatie werkzaamheden | datum 
ingediend: 02-07-2015.

Meldingen brandveilig gebruik
2611 CD | Oude Delft 54 | melding brandveilig 
gebruik | datum ingediend: 05-07-2015.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbinden-
de voorschriften (verordeningen) en kennis-
gevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad 
op www.officielebekendmakingen.nl. 
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen van de 
gemeente Delft. 
Automatisch op de hoogte blijven van wat er in 
uw omgeving gebeurt? Meld u aan voor de  
(gratis) e-mailservice, op http://zoek.overheid.
nl. Na aanmelding ontvangt u automatisch per 
mail een overzicht van bekendmakingen die 
voor u interessant zijn.
Melding doen of omgevingsvergunning aan-
vragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Abtswoudsetunnel weer in gebruik
Een korte periode was er een gelijk-
vloerse kruising, maar nu de bouw 
van de tweede tunnelbuis is begon-
nen – met intensief bouwverkeer 
tot gevolg – wordt de Abtswoudse-

tunnel om veiligheidsredenen weer 
opengesteld. Het is van belang dat de 
fietsroute openblijft, als veelgebruikte 
route van en naar de TU Delft. In deze 
fase van de werkzaam heden is de 

gegeven. Daarnaast wordt een 
passage aangebracht over de bouw-
put van de tweede tunnelbuis.  
Kijk voor meer informatie op www.
spoorzonedelft.nl.

oude steile trap in de tunnel wel ver-
vangen door een minder steile trap in 
twee gedeelten. Mindervaliden kun-
nen gebruikmaken van de omlei-
dingsroute die met borden wordt aan-
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