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

Parel en licht
Op maandag 16 mei vertoont 
Filmhuis Lumen om 19.30 uur 
éénmalig de film ‘Girl with a 
Pearl Earring’. Dit vanwege het 
Delftse Vermeerjaar 2016 en de 
tentoonstelling in het Prinsen-
hof ‘Vermeer komt thuis’. In  
het verlengde van ‘Girl with a 
Pearl Earring’ draait op 30 mei  
‘Hollands Licht’, een documen-
taire over mythe en werkelijk-
heid van het Hollandse licht, 
dat dankzij de schilderkunst be-
roemd is geworden. Het Hol-
lands licht is onder meer te zien 
in de interieurs en stillevens 
van Vermeer. Een internatio-
naal gezelschap van vooraan-
staande kunstenaars, kunsthis-
torici en andere wetenschappers 
geeft antwoord op vragen als 
wat dat Hollands licht is, of het 
echt anders is dan elders in de 
wereld en of het nog steeds  
bestaat. De docu won in 2003 
een Gouden Kalf in de categorie 
Lange Documentaire.
Kijk voor meer informatie op 
www.filmhuis-lumen.nl. 

@Delft
Morgen in de gratis digitale 
nieuwsbrief @Delft: Delft Frin-
ge heeft zich in de afgelopen  
jaren op de kaart gezet als het, 
wat aantal optredens en podia 
betreft, grootste Delftse cultu-
rele event – cultuur op de meest 
onverwachte plekken. Saskia 
Tilanus, Roel Funcken en Ré-
mon Beeftink van Delft Fringe 
brengen u op de hoogte van de 
laatste stand van zaken. En, 
over op de kaart zetten gespro-
ken: mindmapper Hans Buskes 
onderzoekt in zijn mindmap-
column hoe Delft ‘op de kaart 
wordt gezet’ – wat gaat goed, 
wat kan volgens Buskes beter? 
Vindt hij dat Delft zich met 
Delft Fringe ook op de kaart zou 
kunnen/moeten zetten? U leest 
het in @Delft en in Buskes’ in-
teractieve mindmap. En verder 
vindt u in @Delft het laatste 
nieuws en het uitgebreide Te 
Doen in Delft-overzicht. @Delft 
gratis in uw mailbox? Meld u 
aan als abonnee via www.delft.
nl/nieuwsbrief. 

1e en 2e Pinksterdag 
(15 en 16 mei)
 
Beide Pinksterdagen is het zwembad 
gesloten! De dagen hiervoor (mei
vakantie) extra recreatief zwemmen. 
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Delft kort

Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

cultuurkader is er een hoofdrol voor 
de stad, aldus Förster. De gemeente 
gaat samen met betrokkenen aan  
de slag met een uitvoeringsagenda 
cultuur. Dat gebeurt aan de hand 
van vijf programmalijnen die nauw 
met elkaar samenhangen en elkaar 
versterken: stedelijke aantrekkelijk-
heid, cultuur & technologie, cultu-
reel erfgoed, meedoen met cultuur 
en cultuureducatie & talentontwik-
keling.

Sport gespaard
Op onderdelen staan sportaccom-
modaties er niet goed voor. Het col-
lege van burgemeester & wethou-
ders wil daarom minder op sport 
bezuinigen dan gepland, én onder-
zoeken welke investeringen nodig 
zijn. Ook wordt afgezien van tarief-
verhoging. 

De geplande bezuiniging wordt  
teruggeschroefd, van € 350.000 
naar € 230.000. Voor de resterende  
€ 120.000 zoekt het college nog 
naar een alternatieve invulling. Met 
zes maatregelen wil het college de 
bezuiniging mogelijk maken zonder 
dat de sport(deelname) in Delft ver-
der verschraalt: 

Stap voor stap  
je eigen muziek 
produceren
Yoeri Leeflang begon op z’n veertiende 
als dj. Dat doet hij als DJ Gabriel Levato 
nu nog steeds, naast het produceren 
van z’n eigen muziek op onder meer 
het label van Armin van Buuren. En hoe 
je muziek produceert, daarover geeft 
hij drie workshops bij De VAK – voor 
9-12 jaar, 12-16 jaar en voor 16 jaar en 
ouder. In zes lessen van anderhalf uur 
leer je je eigen muziek te produceren  
in duidelijke stappen. De kosten per 
workshop zijn tot 21 jaar € 91 en vanaf 
21 jaar € 110. De workshops beginnen 
op donderdag 19 mei.
Inschrijven kan via www.vak-delft.nl of 
bij de receptie van De VAK aan de West-
vest 9 (gesloten op 12, 13 en 16 mei).

•  een gymzaal in Buitenhof afstoten 
– er is voldoende capaciteit in ove-
rige gymzalen

•  met de bouw van de nieuwe sport-
hal van het SC Delfland College kan 
de verouderde Sporthal Brassers-
kade worden afgestoten

•  Sportpark Buitenhof (Delfia) uit  
de exploitatie nemen – er zijn vol-
doende velden beschikbaar op  
andere sportparken

•  het onderhoud van de Golfaccom-
modatie op Sportpark Brasserskade 
beëindigen – vanuit concurrentie-
beding is het niet wenselijk om dit 
voort te laten bestaan

•  de gemeentelijke zand ingestrooide 
trainingsvelden voetbal annex ten-

nisbanen overdragen aan de betref-
fende verenigingen – bij de particu-
liere tennisverenigingen is sprake 
van overcapaciteit en vanuit con-
currentiebeding is het niet wense-
lijk om de huidige situatie voort te 
laten bestaan 

•  verenigingen zelf de velden laten 
keuren – velden kunnen zo actue-
ler, op elk tijdstip gekeurd worden. 

Er komt ook een onderzoek naar het 
huurtarievensysteem. Insteek: een 
eerlijkere verdeling tussen dure bin-
nensport en goedkopere buitensport. 
Het gaat om meer balans tussen de 
huurlasten bij sportverenigingen en 
niet om een extra bezuiniging.

Toekomst sport
Deze maatregelen staan in de nota 
Uitkomsten bestuurlijke opdracht 
‘Toekomst Sport’, dat het college van 
b&w heeft vastgesteld. In deze nota  
is onder meer de reactie van de 
Sportraad van Delft meegenomen. 
Sinds 2010 is ruim € 800.000 structu-
reel bezuinigd op sport. De hiervoor 
genoemde bezuinigingen zijn hier 
niet in meegerekend. 
 
De nota staat op de agenda voor de proce
durevergadering van de commissie Sociaal 
Domein en Wonen op 17 mei. Bespreking 
staat gepland voor de overlegvergadering 
van de commissie Sociaal Domein en Wonen 
op 14 juni.

“Niet alleen de culturele sector, ook 
ondernemers en bewoners zijn be-
trokken. Er is onderzoek gedaan 
naar de waardering van cultuur via 
het Delft Internet Panel, en studen-
ten en jongeren zijn nog extra be-
vraagd. Het cultuurkader sluit daar-
mee goed aan bij wat er leeft in de 
stad op het gebied van cultuur.” 

Hoofdrol voor de stad
Ook de bij de uitwerking van het 

Met het nieuwe cultuurkader pakt 
het college de handschoen uit het 
rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’ 
op; cultuur moet gaan fungeren als 
vliegwiel van kennis en innovatie. 
De culturele sector en andere be-
trokken partijen hebben aangegeven 
een belangrijke rol te willen spelen 
bij het realiseren van de ambities. 
“Het cultuurkader is opgesteld sa-
men met partners in de stad”, zegt 
cultuurwethouder Ferrie Förster. 

Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over  
Geen AZC in Delft hebben tot en met woensdag 4 mei 9 kiesgerechtigde Delftenaren 
hun handtekening gezet. In totaal zijn 4000 handtekeningen nodig. 
De handtekeningenlijsten liggen sinds maandag 2 mei gedurende zes weken op ver
schillende rolstoeltoegankelijke locaties in de stad. Met een handtekening ondersteunt 
u de aanvraag voor het referendum. 
Wilt u uw handtekening zetten? Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee! U 
kunt niet voor een ander een handtekening zetten en u mag niet meer dan één keer uw 
handtekening zetten. Op 16 mei zijn de locaties in verband met Pinksteren gesloten.

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

Focus op Delfts creatief vermogen
Breng cultuur in verbinding met het 
aanzien van de stad, meedoen aan 
en in de samenleving en met talent-
ontwikkeling van Delftenaren. En 
verbind en versterk de culturele sec-
tor. Dit is in hoofdlijn het nieuwe 
cultuurkader ‘Focus op cultuur, het 
creatief vermogen van Delft’ dat het 
college van burgemeester & wet-
houders vorige week heeft vastge-
steld. 



Gemeenteberichten
U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.
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Klant Contact Centrum

UITTREKSEL OF AFSCHRIFT BURGER-
LIJKE STAND 
Heeft u een uittreksel of afschrift uit de  
Burgerlijke Stand nodig? Bijvoorbeeld van 
uw geboorteakte of uw huwelijksakte? 
Vraag deze dan aan via www.delft.nl.

Wat is een uittreksel of afschrift uit de 
burgerlijke stand?
Van bepaalde belangrijke levensgebeurte
nissen zoals geboorte, huwelijk, echtschei
ding en overlijden maakt de gemeente een 
akte op. Deze akten worden opgenomen in 
de registers van de Burgerlijke Stand. Een 
uittreksel of afschrift van deze akten kunt  
u nodig hebben voor een huwelijk in het 
buitenland of bij gerechtelijke procedures.

Uittreksel aanvragen
Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke 
Stand vraagt u aan in de gemeente waar de 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Is dat in 
Delft, ga hiervoor dan naar www.delft.nl.  
Na uw aanvraag stuurt de gemeente het 
document binnen één werkdag naar u toe. 
Afhankelijk van de bezorging ontvangt u het 
document binnen enkele dagen via de post.

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

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 GJ | Burgwal 30 | strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: het wijzigen 
van kantoorfunctie naar horeca | 452016
2611 JL | Voorstraat 57 | bouw: het plaatsen 
van privacyschermen aan weerszijden van 
het dakterras | 152016
2611 NS | Doelenstraat 157 | bouw, rijks
monumenten: het realiseren van daktuinen 
met toegang op het oude archief gebouw 
van de TUbibliotheek | 552016
2611 PE | Kantoorgracht 77 |bouw: het ver
vangen van het raamkozijn aan de zijkant 
van de woonboot | 252016
2611 RL | Molslaan 183 | bouw: het verho
gen van de nok en het wijzigen van een deur 
naar een raamkozijn bgg. | 352016
2612 CH | Brasserskade 120 | bouw: het 
legaliseren van de aanbouw van de woning | 
152016
2613 xx | Coendersbuurt | bouw: het bou
wen van een woning op kavel CB046 |  
452016
2614 MH | Leehoeve 47 | bouw: het bouwen 

van een woning kavel 3 | 2942016
2625 EW | Pijperring 288 | kap: het kappen 
van 3 coniferen wegens overlast | 652016
2628 AM | Rotterdamseweg 8 | bouw: het 
wijzigen van bestemming van bedrijf naar 
woning | 2942016
2628 CC | Mekelweg 3 | bouw: het aanbren
gen van een nieuwe gevelconstructie |  
252016
2628 CS | Van der Burghweg 1 | bouw: het 
plaatsen van een innovatief houten element 
tbv. een evenement | 2942016
2628 GP | Theresiastraat 6 | bouw: het rea
liseren van een nieuwe opbouw op bestaand 
plat dak in lijn met beide buren | 752016
2629 HS | Kluyverweg 1 | bouw: het verklei
nen van de kantine en realiseren van een 
collegeruimte bij lucht en ruimtevaart | 
352016.

Verleend regulier
2612 xx | Beukenlaan (complex Biesland-
hof, nabij toiletgroep) | kap: het kappen 
van een populier | 952016
2613 PR | Plateelstraat 13 | bouw: het  
wijzigen van de dakhelling van het voordak
schild | 952016
2614 KA | Lookwatering 47 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het 
plaatsen van een met groen bedekte geluid
werende erfafscheiding | 952016
2614 KG | Laan van Groenewegen 4-6 | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwer
ken met RO: het bouwen van een vrijstaande 
woning | 952016
2628 AS | Rotterdamseweg 222 | strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het 
aanvragen van een evenement mbt. een 
bevrijdingsfestival | 452016
2628 KK | Prof. Henketstraat 13 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het dubbel verhogen van de nok |  
952016.

Ingetrokken aanvraag
2613 BR | Hof van Delftlaan 82 | bouw:  
het samenvoegen van het beneden en 
bovenhuis | 742016.

Verlengde beslistermijn
2613 TD | Buitenwatersloot 157 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het plaatsen van een aanbouw over 
twee lagen en het plaatsen van 2 dakka
pellen | beslistermijn is met maximaal 6 
weken verlengd | nieuwe beslisdatum: 
1662016.

Meldingen

Sloopmeldingen
2611 XD | Koningsplein 37 en 37B | het 

verwijderen van asbesthoudende golfplaten 
en hulpstukken | 352016
2612 EV | Sint Jorisweg 138 | het saneren 
van asbest | 452016
2613 PW | Graswinckelstraat 24 | het  
slopen van een aanbouw tbv. het plaatsen 
van een nieuwe | 152016
2614 HD | Lodenvloer 31 | het verwijderen 
van asbest | 2942016
2622 HR | Israëllaan 53 | het verwijderen 
van een betonnen schuur met vermoedelijk 
asbesthoudende materialen | 2842016
2625 BA | Debussystraat 19 en 21 | het ver
wijderen van asbest (vloerzeil) | 352016

2625 XD | Diepenbrockstraat 272 | het  
verwijderen van asbest | 352016.

Sloopmelding, níet akkoord
2622 HR | Israëllaan 53 | het verwijderen 
van een betonnen schuur met vermoedelijk 
asbesthoudende materialen | datum niet 
akkoord: 952016.

Melding brandveilig gebruik, niet 
akkoord
2611 PA | Paardenmarkt 1A | het brand
veilig gebruik van het pand | 952016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbin
dende voorschriften (verordeningen) en 
kennisgevingen gebeurt digitaal in een 
Gemeenteblad op www.officielebekend
makingen.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

Op zondag 28 augustus springen 
Delftenaren in het diepe om geld 
op te halen voor de strijd tegen 
kanker. Ook kinderen kunnen 
meedoen, op 27 augustus.

Onder de naam ‘Swim to Fight 
Cancer Delft’ organiseert Stichting 
Swim Delft een zwemtocht in de 
Schie langs het historische decor 
van Delft. Gedurende een 2 km 
lange tocht gaan de deelnemers in 
het water het gevecht aan tegen de 
elementen. Daarmee halen zij 
geld op voor meer onderzoek naar 
en preventie tegen kanker. 

Dubbele uitdaging
Ook kinderen kunnen meedoen, 
een dag eerder. Op zaterdag 27 

augustus organiseert Swim Delft 
een uitdagende zwemroute van 
250, 500 of 1.000 meter in de 
zwembaden van Delft voor kinde-
ren. Samen met hun klas, sport-
team of vrienden kunnen zij de 
uitdaging aangaan en geld inza-
melen voor de strijd tegen kanker. 
Naast de uitdaging van het zwem-
men worden zij ook uitgedaagd 
om minimaal € 15 aan sponsoring 
op te halen. Het geld dat zij opha-
len, gaat naar Fellows, jonge ta-
lentvolle artsen en onderzoekers 
die op het hoogste niveau kennis 
en vaardigheden opdoen in de 
oncologie.

Kijk voor meer informatie of aanmelding 
op http://delft.swimtofightcancer.nl.

Zwembad Kerkpolder maakt gezond bewegen leuk! Vroeger, nu en in de toekomst!

Zwemmen tegen kanker


