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

Verschil padden  
en vroege vogels
Padden trekken van de ene sloot  
naar de andere. Vroege vogels  
nemen tussen 07.00-08.45 uur een 
verfrissende duik in het zwembad.

Hoe pleeg je beter? 
Delft is één van de 10 Haag-
landengemeenten die sinds 
2015 verantwoordelijk is voor 
het regelen van alle zaken rond-
om pleegzorg. Deze gemeenten 
willen hier zoveel mogelijk over 
leren, zodat ze alles zo goed 
mogelijk kunnen regelen. Woon 
jij in een pleeggezin, of ben je 
pleegbroer of –zus en ben je 12 
jaar of ouder? Vertel jouw erva-
ringen! Maak je leuke dingen 
mee? Of moeilijke dingen? En 
wat denk je dat er anders zou 
moeten of kunnen? Jouw ver-
haal is belangrijk. En daarvoor 
krijg je een heuse rondleiding 
door het Kyocera-stadion van 
ADO Den Haag, een leuk spel, 
heerlijk eten en heel veel dank 
– ook van toekomstige pleeg-
kinderen! Doe mee en meld je 
aan via http://bit.ly/1Yb0UpB. 
Het is op woensdag 13 april  
van 16.40 tot 19.00 uur, in het 
Kyocera-stadion van ADO Den 
Haag (Haags Kwartier 55).

H@rt voor elkaar
Verpleegkundige Jeroen Blok is 
één van de burgerhulpverleners 
in Delft. De Hartstichting zoekt 
meer Delftse burgerhulpver-
leners. Want jaarlijks krijgen 
1.000 mensen in deze regio een 
hartstilstand buiten het zieken-
huis. Morgen vertelt Blok in  
de gratis digitale nieuwsbrief  
@Delft zijn verhaal over burger-
hulpverlening. En, over burger-
hulpverlening gesproken, Hu-
bertus Bahorie komt in @Delft 
aan het woord over hoe Delfte-
naren weer naar hun hart kun-
nen luisteren. Hoe het is om als 
student in Pieters Kamerhuis te 
wonen en helpende handen te 
bieden aan de oudere bewo-
ners, vertelt Rieneke van Noort 
morgen in @Delft. Gratis abon-
nement? Zo gepiept via www.
delft.nl/nieuwsbrief.
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Delft kort

Raad in beeld

wordt gefaciliteerd. Het college liet 
tijdens de hoorzitting weten dat het 
is gestopt met actief zoeken. Groen-
Links wees er ook op dat er momen-
teel geen concreet voorstel ligt om 
een AZC in Delft te vestigen. De 
ChristenUnie zei te worstelen met de 
vraag wat een referendum over dit 
onderwerp voor Delft gaat beteke-
nen voor de rust in de stad. Het CDA 
vreest tweespalt. Nadat GroenLinks 
zei met tegenzin voor het voorstel te 
gaan stemmen en andere fracties 
zich daarbij aansloten, werd voor 
lange tijd geschorst om duidelijkheid 
te krijgen over de status van het be-
sluit van de raad. Na de schorsing 
bleek uit de vragen van fracties dat 
niet duidelijk was of er nog een mo-
ment komt waarop de raad het be-
sluit zou kunnen terugdraaien. De 
PvdA stelde voor om het besluit een 
maand uit te stellen.

4.000 handtekeningen
Voorzitter Laurens Beijen van de  
Referendumkamer lichtte toe dat 
zo’n moment op weg naar een refe-
rendum niet meer komt. Nu gaat de 
Referendumkamer binnen tien da-
gen in overleg met de indieners van 

Er zijn veel ganzen in Nederland, zowel ’s winters als ’s 
zomers; ons open landschap met voedselrijke graslan-
den en grote waterpartijen is ideaal voor ze. De laatste 
decennia is het aantal ganzen in ons land flink toege-
nomen. Dit leidt soms tot overlast en onveilige situa-
ties. Op provinciaal en regionaal verband wordt sa-
mengewerkt om de risico’s en schade zoveel mogelijk 
te beperken. Een van de aandachtspunt is de veilig-
heid voor luchtverkeer rondom Rotterdam The Hague 
Airport. Een ander aandachtspunt is de mogelijke 
schade in de landbouw, doordat ganzen veel gras eten 
en zorgen voor verdichting van de grond – dit bena-
deelt het broedsucces van weidevogels. 
Specifiek voor de Delftse Hout is er een nadelig effect 
van ganzen – met name de poep – op de waterkwaliteit, 
hetgeen blauwalgenbloei bevordert. Blauwalgen zijn 
er vooral in de zomer, juist als het zwemwater van de 

Festibérico
Van 14 tot en met 24 april wordt in 
Filmhuis Lumen de tiende editie van 
het Spaanse en Portugese filmfestival 
Festibérico gehouden. Vertegenwoor-
digers van de Spaanse en Portugese 
ambassades openen het festival, dat 
begint met Mortadelo y Filemón  
contra Jimmy el Cachondo – naar de 
populaire Spaanse strip, bij ons be-
kend als Paling & Ko – van Javier Fes-
ser. Tot 24 april zijn er tien dagen lang 
speelfilms, documentaires, animatie-
films en korte films te zien, op één na 
allemaal speciaal geïmporteerd voor 
het festival. Ook: speciale gasten en 
livemuziek. Meer informatie op www.
filmhuis-lumen.nl.  

100-100-100
100 gezinnen die 100 dagen 100 pro-
cent restafval-loos leven: zo’n 200 ge-
zinnen gaan die uitdaging van Avalex 
aan. Afgelopen vrijdag was de aftrap 
bij Avalex, in het bijzijn van wethou-
der Lennart Harpe. 
Emily-Jane Lowe, auteur van het 
boek ‘Leven zonder afval’ legde uit 
dat een leven zonder afval veel 
gemakke lijker is dan je zou verwach-
ten. “Je kunt een eierdoos best een 
extra keer op de markt laten vullen 
en rijst kun je in grootverpakkingen 
kopen en verdelen in wek potten.” 
Avalex-projectleider Machteld Wou-
denberg: “Grondstoffen raken op, we 
moeten er zorgvuldiger mee om-
gaan. Door op te letten op wat je 
koopt en grondstoffen goed te schei-
den, kunnen we er ook in de toe-
komst gebruik van maken.” 

Raad stemt aarzelend in met referendumverzoek
het verzoek over de vraagstelling en 
antwoordcategorieën voor het refe-
rendum. De raad neemt daar in de 
vergadering van april een besluit 
over. Daarna hebben de indieners 
zes weken de tijd om in Delft 4.000 
handtekeningen in te zamelen. Als 
het verzoek voldoende wordt onder-
steund, neemt de raad zo spoedig 
mogelijk daarna een beslissing over 
het verzoek. Vervolgens moet bin-
nen een termijn van maximaal vier 
maanden het referendum plaats-
vinden.
Na de uitleg van Beijen was het vol-
gens de ChristenUnie duidelijk dat 
de raad definitief ja of nee moest zeg-
gen. De afweging dat een referen-
dum voor onrust zou kunnen zorgen, 
bracht de ChristenUnie tot een te-
genstem. Ook twee leden van de 
CDA-fractie stemden tegen, evenals 
de PvdA. Andere fracties gingen aar-
zelend akkoord. Alleen bij Onafhan-
kelijk Delft was er geen sprake van 
aarzeling: deze fractie wees erop dat 
de beslissing over geen AZC in Delft 
nu bij de bewoners ligt.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
gemeenteraad. 

hoorzitting van vorige week, waarin 
de Referendumkamer naar de argu-
menten van de indieners en het col-
lege had geluisterd, had de kamer de 
raad laten weten geen juridische be-
lemmeringen te zien om een referen-
dum te houden.
Nagenoeg alle fracties zeiden het  
advies van de Referendumkamer te 
zien (geen juridische belemmerin-
gen), maar gaven aan dat het onder-
werp niet actueel is. De indieners van 
het verzoek willen dat het college 
stopt met zoeken naar een locatie 
voor een asielzoekerscentrum (AZC) 
en ze willen dat er geen AZC in Delft 

Een flinke meerderheid van de ge-
meenteraad stemde vorige week 
donderdag in met het inleidend ver-
zoek om een referendum te houden 
over ‘Geen AZC in Delft’. 

De besluitvorming over het gelijkna-
mige initiatiefvoorstel van Onafhan-
kelijk Delft werd aangehouden. Dit 
betekent dat de raad over dit initia-
tiefvoorstel na een referendum een 
besluit neemt. Diverse fracties, waar-
onder de ChristenUnie, CDA, PvdA 
en GroenLinks, gaven in de eerste 
termijn van het debat blijk van hun 
aarzeling om akkoord te gaan. Na de 

Aanpak ganzenoverlast in Delftse Hout
Grote Plas de meeste bezoekers trekt. Daarnaast is de 
vervuiling van het strand en de ligweiden een aan-
dachtspunt. 
Provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties 
en de wildbeheereenheid Delfland trekken gezamen-
lijk op om de overlast en de schade te beperken. Daar-
bij wordt per gebied gekeken naar de beste methode 
om in te grijpen. Het is de bedoeling dat de komende 
vijf jaar de ganzenpopulatie wordt teruggebracht. Voor 
de Delftse Hout betekent dit dat in eerste instantie 
wordt ingezet op het schudden van eieren. Daarnaast 
worden er ganzen geschoten, op beperkte schaal. Dit 
gebeurt door speciaal opgeleide jagers die het gebied 
goed kennen en op een veilige, minimaal verstorende 
manier. In de periode van rui zullen ook ganzen wor-
den weggevangen. Dit gebeurt rond juni door een ge-
specialiseerd bedrijf.
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Gemeenteberichten
U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.

2 6 april 2016

avalex

Klant Contact Centrum

AANNEMERSDAGVERGUNNING
Is het voor uw werkzaamheden noodzakelijk 
om uw bedrijfsauto te parkeren in een 
betaald-parkeergebied? Dan kunt u eenvoudig 
parkeren met een aannemersdagvergunning. 

Met een aannemersdagvergunning kunt u 
parkeren op plaatsen voor vergunninghou-
ders of voor betaald parkeren. Met de ver-
gunning kunt u ook parkeren op plaatsen in 
het autoluwe gebied in de binnenstad als het 
voor de werkzaamheden noodzakelijk is dat 
uw auto dichtbij geparkeerd staat. U mag 
dan geen hinder of gevaar opleveren voor 
voetgangers en het overige verkeer. Een aan-
nemersdagvergunning kost € 13,55 per dag.
Een aannemersdagvergunning vraagt u aan 
via www.delft.nl/parkeren. Een papieren 
parkeerbewijs in uw auto is niet meer nodig. 
De parkeercontroleur scant het kenteken van 
het geparkeerde voertuig en kan zo zien of u 
een geldige vergunning heeft.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
parkeren. Hier vindt u alles over de voor-
waarden voor het gebruik van de aanne-
mersdagvergunning en andere parkeerpro-
ducten.

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

Politieke agenda 

Dinsdag 12 april 2016: vergadering com-
missie Sociaal Domein en Wonen, in het 
stadhuis aan de Markt. Om 20.00 uur begint 
de procedurevergadering, om 20.15 uur 
begint de overlegvergadering. 
Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
gemeenteraad.

Besluiten

AANWIJSBESLUIT TOEZICHTHOUDER
Op 29 maart 2016 heeft het college van bur-
gemeester & wethouders van Delft besloten 
vijf medewerkers van City 360, vallend onder 
de leiding van het afdelingshoofd Vergunnin-
gen, Toezicht en Handhaving, aan te wijzen 
als toezichthouder. Het besluit ligt vier 
weken ter inzage bij het KCC aan de Phoenix-
straat 16.

VERWIJDEREN VOERTUIG
Het volgende voertuig staat al geruime  
tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de  
volgende locatie aan de openbare weg 
geparkeerd:

2612 CP | Curaçaostraat 12 | een aanhanger 
zonder kenteken.

Het is verboden om een aanhangwagen,  
trailer of een recreatievoertuig gedurende 
drie achtereenvolgende dagen op de weg te 
parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien 
van een waarschuwingssticker. Vóór 13 april 
2016 moet aan deze overtreding een eind 
zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen 
van de openbare weg. Indien dit voertuig 

niet voor die tijd is verwijderd, dan is de 
gemeente genoodzaakt dit te doen. De door 
de gemeente gemaakte kosten worden  
verhaald op de eigenaar. Voor eventuele  
vragen kunt u contact opnemen met de KCC, 
telefoon 14015.
Belanghebbenden kunnen voor 25 mei 2016 
een bezwaarschrift tegen het besluit indienen 
bij het college van b&w postbus 78, 2600 ME 
Delft, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’.
 
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 PA | Paardenmarkt 1A | rijksmonu-
menten: wijzigen van de vergunning omge-
vingsloket 1289261 | 30-3-2016
2611 PA | Paardenmarkt 1A | bouw: plaat-
sen van een stalen spijlenhekwerk, aanvul-
ling op omgevingsloket 1289261 | 1-4-2016
2612 BS | Estelístraat 18 | bouw: plaatsen 
van een dakkapel | 1-4-2016
2612 HL | Oostsingel 209 | bouw: aanpassen 
van de brandcompartimentering | 31-3-2016
2614 KN | Van der Maareltuinen 21 | bouw: 
plaatsen van een dakkapel | 29-3-2016.

Vergunningvrij
2622 LB | Lesothostraat 38 | bouw: een  

houten tuinhuis in de achtertuin | 1-4-2016.

Verleend regulier
2611 ER/EJ | Koornmarkt 74 en Kromstraat 
8 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouw-
werken met RO: afsplitsen van bedrijfsruimte 
en wijzigen van functie naar wonen en reno-
veren van de bedrijfskeuken | 29-3-2016
2611 NP | Hoefijzersteeg 10 | bouw: wijzi-
gen van verleende vergunning | 31-3-2016
2611 RH | Gasthuissteeg 1 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: wijzi-
gen van functie en van gevel van het pand | 
1-4-2016
2613 DX | Van der Heimstraat 7 | bouw:  
realiseren van dakterras met toegang via de 
kap | 30-3-2016
2613 VG | Warmoezierstraat 1a | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: plaatsen van een extra dakkapel en 
plaatsen van een inpandige trap | 31-3-2016
2614 SM | Tuindersvaart 3 t/m 37, veld 36 | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken 
met RO: bouwen van 18 appartementen en 
een vrijstaande containerruimte voor huis-
vuilinzameling | 1-4-2016
2614 SX | Breedkapper 29 | bouw: plaatsen 
van een dakopbouw | 30-3-2016
2624 TM | Hendrik Marsmanlaan 136 | kap: 

een boom wegens aanleggen parkeerplaat-
sen | 30-03-2016
2625 EB | Kerkpolderweg, Vijvertuinen 
tuinnummer 49 | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: bouwen van 
tuinhuis en kasje op volkstuinencomplex | 
1-4-2016
2625 KD | Gebbenlaan 75 | kap: een spar | 
31-3-2016
2625 KW | Van Rijslaan 49 | bouw: van  
een overkapping aan voorkant woning | 
30-3-2016
2625 XN | Obrechtstraat 48 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: tijde-
lijk pand uitbreiden met 2 theorielokalen | 
31-3-2016
2629 HE | Rotterdamseweg 219 | melding 
met beperkte milieutoets: realiseren van 
grondboringen tbv. aardwarmte en koeling 
voor een gesloten bronsysteem | 31-3-2016
30-3-2016.

Verlengde beslistermijn
2611 ER | Kromstraat 20 en 20A | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het herinrichten van het pand | beslis-
termijn is met maximaal 6 weken verlengd, 
nieuwe beslisdatum: 16-5-2016
2611 PA | Paardenmarkt 1A | strijdig gebruik 

gronden/bouwwerken met RO, rijksmonu-
menten: aanvraag strijdig gebruik horeca 1b 
| 17-5-2016
2616 LV | Middelweg 7 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO, uit-
weg: bouwen van een garage naast het huis | 
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd, nieuwe beslisdatum: 16-5-2016.

Geweigerd regulier
2613 DG | C. Fockstraat 10 | strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: ontheffing 
voor het afwijken van het bestemmingsplan 
voor het plaatsen van dakopbouw |  
31-3-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen
2611 AZ | Westvest 41 | saneren van asbest | 
31-3-2016
2611 BM | Barbarasteeg 1 | saneren van 
asbest | 31-3-2016
2611 JG | Choorstraat 2A | verwijderen van 
asbesthoudende tegels | 29-3-2016
2611 KL/SG | Ursulaplaats 1 t/m 9 en Trom-
petstraat 31 en 33 | verwijderen van asbest-
houdend plaatmateriaal | 29-3-2016
2612 TC | Esdoornlaan 33A | verwijderen van 
asbest | 30-3-2016
2613 HN | Paulus Buijsstraat 129 | verwijde-
ren van asbest | 25-3-2016
2613 MS | Saaiwerkerstraat 26 | verwijde-
ren van asbest | 25-3-2016
2613 TD | Buitenwatersloot 157 | verwijde-
ren van asbest | 29-3-2016
2614 CR | Sasboutstraat 46 | verwijderen 
van asbest | 25-3-2016
2614 HT | Antonia Veerstraat 1 | melding 
start werkzaamheden | 30-3-2016
2624 JW | J.J. Slauerhofflaan 59 | verwijde-
ren van asbest | 31-3-2016
2625 KN | Van der Kamlaan 47 | verwijderen 
van asbest | 31-3-2016
2625 RG | Beethovenlaan 9 | verwijderen 
van asbest | 29-3-2016
2625 RJ | Beethovenlaan 75 | verwijderen 
van asbest | 29-3-2016
2625 VZ | Diepenbrockstraat 124 | verwijde-
ren van asbest | 25-3-2016.

Melding brandveilig gebruik
2611 PA | Paardenmarkt 1A | brandveilig 
gebruik van het pand | 30-3-2016.

Melding brandveilig gebruik, níet akkoord
2611 EB | Koornmarkt 39 | brandveilig 
gebruiken van het pand | 30-3-2016.

Bouwmelding
2614 GV | Marlotlaan 3 | erf- of perceel-
afscheiding | 31-3-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbin-
dende voorschriften (verordeningen) en ken-
nisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeen-
teblad op www.officielebekendmakingen.nl. 
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen van 
de gemeente Delft, en hoe u beroep en 
bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of 
omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan 
via www.omgevingsloket.nl. 

Afvalrubriek

Kunnen we verkeerslichten laten ‘praten’ met het 
verkeersnavigatiesysteem? Dat wordt momenteel 
onderzocht. Automobilisten kunnen dan op basis 
van deze informatie hun snelheid – of desgewenst 
hun route – aanpassen, en zo verkeerslichten op rood 
vermijden. In Delft levert Siemens al jaren regelin-
stallaties voor het aansturen van verkeerslichten. Die 
bevatten alle data over wanneer en hoe lang een ver-
keerslicht op groen, oranje of rood blijft. In samen-

werking met de gemeente Delft onderzoekt Siemens of 
en hoe deze informatie met automobilisten kan worden 
gedeeld. Het onderzoek is gestart op het kruispunt Van 
Miereveltlaan / Maria Duystlaan. Bij gebleken succes 
willen Siemens en de gemeente Delft een oplossing 
ontwik kelen en die stapsgewijs uitbouwen tot een lan-
delijk voorbeeld.

Kijk voor meer informatie op https://mobilitymatters.siemens.nl.

Nooit meer voor rood?


