Delft kort

Tijd om te feesten!

Kentekentoegang

De inschrijving is geopend: het wordt weer KinderZomerFeest! Net als
voorgaande jaren organiseert stichting Delftse Vakantie Activiteiten in
de zomervakantie op Sportpark Biesland twee weken lang leuke spellen
(zoals levend stratego, dierengeluidenspel en vossenjacht), sportworkshops en knutselactiviteiten. Zo’n 70 jonge vrijwilligers gaan zich weer
inzetten om dagelijks 350 kinderen een geweldige tijd te bezorgen.
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Het KinderZomerFeest is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast
is er een speciale groep voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar die vanwege
een beperking extra aandacht nodig hebben.
De activiteiten vinden alleen overdag plaats en de lunch is inclusief. Dit jaar
wordt het KinderZomerFeest gehouden in de weken 11 tot en met 15 juli en
18 tot en met 22 juli. Inschrijven kan voor een dag, een week of voor twee
weken. Een dag kost € 7, een week kost € 30. En gunt u een kind uit een gezin
met weinig inkomen ook een fijne dag? Doe dan mee met de doneeractie!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.dvadelft.nl.

Gemeenteberichten
Klant Contact Centrum
VAKANTIEGELD IN JUNI UITBETAALD
Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Delft? Dan ontvangt u ook vakantiegeld.
Het vakantiegeld voor het jaar 2016 krijgt
u uiterlijk 30 juni op uw rekening gestort.
Elke maand wordt een bedrag aan vakantie
geld voor u gereserveerd. De gemeente
betaalt het vakantiegeld eind juni apart aan
u uit. Ontvangt u naast uw uitkering ook
loon? Dan krijgt u van de gemeente minder
vakantiegeld uitbetaald, omdat u van uw
werkgever ook vakantiegeld ontvangt.
Het kan zijn dat u het vakantiegeld niet
ontvangt. Dit gebeurt wanneer u een
bewindvoerder of curator heeft. Of als een
schuldeiser beslag op uw uitkering heeft
gelegd. De gemeente is bij een beslagleg
ging namelijk wettelijk verplicht om het
vakantiegeld te betalen aan de beslaglegger.
Kijk voor meer informatie over vakantiegeld
of voor het aanvragen van een uitkering op
www.delft.nl/bijsluiter.
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.

Bestemmingsplannen
VOORBEREIDEN NOORDWEST,
DEELGEBIED 2

Burgemeester en wethouders van Delft
maken bekend dat zij het bestemmingsplan

‘Noordwest, deelgebied 2’ gaan voorbereiden.
Deze bekendmaking heeft tot doel belang
hebbenden tijdig over het voornemen te
informeren.
Omschrijving plangebied
Het bestemmingsplangebied van Noordwest,
deelgebied 2 ligt in het noordwesten van
Delft en beslaat de wijken Marlot, Westland
hof, Krakeelpolder, het gebied ten zuiden
van het Wilhelminapark en de Hoornse Zoom.
De plangrenzen worden gevormd door het
Tuinderspad/ Henry Dunantlaan/ Molenhuis
pad in het noorden, het Westplantsoen/
Krakeelpolderweg in het oosten, de West
landseweg in het zuiden en de gemeente
grens met Midden-Delfland in het westen.
De plangebieden van bestemmingsplannen
‘Antonia Veerstraat 1-15’ en ‘Buitenwater
sloot voormalig Combiwerk’ blijven buiten
het plangebied van Noordwest 2.
Doel van het bestemmingsplan
Het doel van het bestemmingsplan is
het bieden van een actueel juridischplanologisch kader voor het plangebied.
Het bestemmingsplan is voornamelijk
conserverend van aard.
Hoe gaat het verder?
De volgende stap is dat het ontwerpbestem
mingsplan ter inzage wordt gelegd. Op het
ontwerpbestemmingsplan kunt u reageren
door het indienen van een zienswijze.
Wanneer de terinzagelegging plaatsvindt
en hoe u zienswijzen kunt indienen, 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 ingewonnen bij onafhankelijke

instanties. De bekendmaking van dit voor
nemen is alleen bedoeld om zo vroeg mogelijk
informatie te verstrekken. Hiermee 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
2613 WJ | Mackaystraat 21 | bouw: het
plaatsen van een dakopbouw | 11-5-2016
2614 SX | Breedkapper 33 | bouw: het
plaatsen van een opbouw | 10-5-2016
2625 AD | Reinier de Graafweg 5 | brand
veilig gebruik: het wijzigen van het pve voor
de brandmeld- en ontruimingsinstallatie
van het ziekenhuis | 9-5-2016.
Verleend regulier
2614 KN | Van der Maareltuinen 21 |
bouw: het plaatsen van een dakkapel |
11-5-2016.
Ontwerpbeschikkingen (uitgebreid)
2612 GA | Sint Jorisweg 8B | brandveilig
gebruik: het brandveilig gebruiken van
ect/huisartsenpost | dossiernummer:
201606461 | voornemen: ter visie leggen
conceptbeschikking | inzage en zienswijze
van 19-5-2016 t/m 29-6-2016
2613 VN | Hugo de Grootstraat 51 | bouw,
brandveilig gebruik: het intern wijzigen van
het pand | dossiernummer: 201606322 |
voornemen: ter visie leggen conceptbeschik
king | inzage en zienswijze van 19-5-2016
t/m 29-6-2016.

Meldingen
Sloopmeldingen
2613 NK | Frank van Borselenstraat 91 |
het verwijderen van asbest | 9-5-2016
2624 WG | Lodewijk van Deysselhof 54 |
het saneren van 5 m2 balkonplaat rk 2 buiten
| 9-5-2016
2628 BC | Julianalaan 67 | het veiligstellen
en/of saneren van asbesthoudende toepas
singen | 11-5-2016
2628 BL | Julianalaan 136 | het veiligstellen
van asbesthoudende toepassingen door
afschermen en/of saneringen na leeghuizen
gebouw | 11-5-2016
2628 KP | Ernst Casimirstraat 1 | het ver
wijderen van asbest | 10-5-2016.
Melding brandveilig gebruik
2625 AD | Reinier de Graafweg 5 | het wij
zigen van het pve voor de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie van het ziekenhuis |
9-5-2016.

Formele publicatie
De formele publicatie van algemeen ver
bindende 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.
U vindt de gemeenteberichten ook op
www.delft.nl/bekendmakingen.

Mozart met geur
Zo’n 500 amateurzangers voe
ren op zaterdag 21 mei in de
Oude Kerk het Requiem van
Mozart op, onder begeleiding
van… aroma-dj Odo7! Tijdens
de uitvoering verstuift hij met
behulp van een paar grote radia
toren tal van verrassende geuren
door de kerk. De Rotaryclub
Delft Vrijthof organiseert deze
‘Mozart Scratch’ elke twee jaar.
De opbrengst van het concert
gaat naar de restauratie van de
Nieuwe Kerk. In 2014 leverde
het concert € 10.000 op. Mee
zingen? Ervaring is een pré,
maar niet noodzakelijk. Deel
name kost € 36. De repetities in
de Oude Kerk beginnen zaterdag
21 mei om 10.00 uur. Kijk voor
meer informatie of aanmelden
op www.meezingenindelft.nl.

@Delftenaren
Morgen in @Delft: Pieter Jouke tot
nu toe, over première en dernière,
over teenslippers, bomen in bloei
en thuiskomen met bloemen.
En Jacqueline Louter vertelt
hoe zij na 20 jaar in de bankenen effectenwereld koos voor
het kunstenaarschap. En verder
vindt u in de @Delft natuurlijk
het laatste nieuws over Delft en
het Te Doen in Delft-overzicht.
Gratis abonnement? Zo gepiept
via www.delft.nl/nieuwsbrief.

Tussenstand handtekeningen referendum

Milieubarometer

Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over
Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 12 mei 94 kiesgerechtigde Delftenaren
hun handtekening gezet. In totaal zijn 4000 handtekeningen nodig. De handtekeningen
lijsten liggen sinds maandag 2 mei gedurende zes weken op verschillende rolstoel
toegankelijke 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.

Onze milieubarometer voorspelt
dat zwembad Kerkpolder in 2016
(weer) minder CO2 uit zal stoten.

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

www.delft.nl

Op 1 juni gaat het nieuwe sys
teem voor toegang tot de auto
luwe binnenstad in, kenteken
toegang. Toegang kan alleen met
een ontheffing en kentekenaan
melding. Vanaf juni registreren
camera’s bij de ingangen de ken
tekens van auto’s die passeren.
Iedereen met een ontheffing kan
zo het gebied inrijden. Op maan
dag 23 mei houdt de gemeente
over kentekentoegang een in
loopavond, van 18.30 tot 20.00
uur, in Delfstede aan de Phoenix
straat 66. Iedereen is welkom
om binnen te lopen en vragen te
stellen over dit nieuwe systeem.
Meer informatie over kenteken
toegang vindt u op www.delft.nl/
kentekentoegang.
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Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

