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

Publiekstrekker 
weg uit Delft!
Het straatje van Vermeer verlaat  
op 17 juli Delft. Een geruststelling:
Wij blijven!

Burgemeester 
benoemd
Marja van Bijsterveldt-Vliegent-
hart wordt de nieuwe burge-
meester van Delft. De minister-
raad heeft besloten haar 
daarvoor voor te dragen. De be-
noeming gaat in op 2 september 
2016. Van Bijsterveldt-Vliegent-
hart (55 jaar) is lid van het CDA. 
Zij was voorheen minister en 
staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Zij volgt 
Bas Verkerk op, die deze week 
afscheid neemt als burgemees-
ter. Kijk voor meer informatie 
hierover op pagina 3.

Gratis naar Vermeer
Op zondag 10 juli luidt Museum 
Prinsenhof Delft de laatste 
week in dat Het straatje van  
Vermeer in Delft te zien is. 
Daarom is het museum deze 
dag gratis toegankelijk. Er zijn 
die dag ook diverse activiteiten 
georganiseerd. Na 17 juli, de 
laatste dag van de tentoonstel-
ling Vermeer komt thuis, ver-
trekt Het straatje weer naar Am-
sterdam. 

Zomerpret bij  
De Papaver!
 
Je hoeft je niet te vervelen deze 
vakantie. Daar zorgt De Papaver 
wel voor. Vanaf volgende week 
kun je er elke woensdag het  
Levend Kikkerbord spelen: een 
soort ganzenbord met het 
Heempark als spelbord, en jij als 
pion! Op 15 en 29 juli leer je hoe 
je je eigen jam kunt maken. Zo 
hoef je nooit meer fruit weg te 
gooien! Op 19 juli en 9 augustus 
staat er een natuurgids klaar om 
je mee te nemen in de prachtige 
omgeving van De Papaver. Wil je 
leren hoe je mooie foto’s maakt 
van die natuur? Doe dan mee 
aan ‘Kiek de Zomer’ op 14 juli of 
11 augustus. En op 22 juli en 19 
augustus kun je met een schep-
net in je hand de vijvergeheimen 
gaan ontdekken.
Kijk voor alle tijden, prijzen en 
meer informatie op www.papa-
verdelft.nl, of bel 015 364 92 38.

Stadskrant Delft | 6 juli 2016 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact stadskrant@delft.nl | 
Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant |  
De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht,  
en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.
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Het begint inmiddels op te vallen 
hoeveel topbestuurders te rade gaan 
in Delft. Alleen al in de afgelopen we
ken kwamen minister Henk Kamp, 
de nieuwe en de vertrekkende start
upambassadeurs prins Constantijn 
en Neelie Kroes en eurocommissaris 
Frans Timmermans naar Delft. Dat 
kan geen toeval meer zijn.

De toekomst begint in Delft. Dat zou 
wel eens de achterliggende gedachte 
kunnen zijn van de bezoeken van 
deze bestuurders. Hoe kan bijvoor-
beeld razendsnel – razendsnel in de 
zin van 400 tot 1.200 km/u! – goede-
ren- en personenvervoer van de toe-
komst eruit zien? Het Delft Hyper-
loop team van de TU Delft heeft 
daarvoor een Hyperloop-capsule 

ontwikkeld. Vorige week onthulde 
minister Kamp met de nieuwe start-
up-ambassadeur prins Constantijn 
deze capsule. Met deze capsule doet 
het team eind deze zomer mee aan 
de Hyperloop Pod Competition in 
Californië. Deze competitie is uitge-
schreven door Elon Musk van onder 
meer Tesla Motors. Hij wil de ontwik-
keling van razendsnel vervoer door 
buizen stimuleren. De competitie 
lijkt vooral een tweestrijd te worden 
tussen het Delftse team en het uni-
versiteitsteam van het Amerikaanse 
MIT, dat in januari nipt de designfase 
van deze competitie won – maar  
het Delftse team ging wel met de Pod 
Innovation Award naar huis. 

RoboValley
Vertrekkend startup-ambassadeur 
Neelie Kroes was ook vorige week 
nog in Delft. Zij bracht dinsdag een 
werkbezoek aan QuTech en aan 
Robo Valley, waarin startups, onder-

nemers en wetenschappelijk onder-
zoekers samenwerken aan de nieuwe 
generatie robotica. Kroes toonde 
zich niet alleen geïnteresseerd in ro-
botica, maar toonde ook interesse in 
hoe diverse onderwijsprogramma’s 
het ondernemerschap stimuleerden, 
in hoe studenten werden geholpen 
als startup te beginnen. Arthur de 
Crook van RoboValley was blij met 
Kroes’ bezoek: “Zij heeft als ambas-
sadeur voor StartupDelta, Nederland 
wereldwijd op de kaart gezet als loca-
tie voor start ups. RoboValley in Delft 
is een internationale hotspot voor 
start ups en bedrijven die met robo-
tica bezig zijn. We hopen dat door  
dit bezoek nog meer bedrijven Robo-
Valley weten te vinden.” In samen-
werking met RoboValley steekt de 
Canadese investeerder Chrysalix 
Venture Capital 100 miljoen euro in 
een nieuw Nederlands fonds voor  

Vanaf linksboven 
met de klok mee: 
De nieuwe start
upambassadeur 
prins Constantijn 
tijdens de 
presen tatie van 
de Hyperloop
capsule afgelo
pen donderdag. 
Eurocommissa
ris Frans Tim
mermans bij 
Flood Proof  
Holland. Minis
ter Henk Kamp 
applaudisseert 
voor de Hyper
loopcapsule. 
Vertrekkend 
startupambas
sadeur Neelie 
Kroes op bezoek 
in Robo Valley.

Met de 
complimenten!
Burgemeester Bas Verkerk was maan
dagavond zichtbaar geëmotioneerd  
tijdens een ‘buitengemene’ raadsver
gadering. De Delftse politiek nam  
toen met lovende woorden afscheid  
van de burgemeester. Commissaris  
van de Koning, Jaap Smit, had het 
mooiste geschenk bij zich: de benoe
ming van Verkerk tot Officier in de Orde 
van OranjeNassau. Wethouder Aletta  
Hekker reikte hem de erepenning van 
de stad uit. “Pas goed op Delft, breng 
Delft verder”, gaf de vertrekkende bur
gemeester nog mee. Vrijdag neemt de 
burgemeester afscheid van de stad. Kijk 
voor meer informatie op pagina 3.

Goede raad is Delft

Vervolg op pagina 2 >



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

2 6 juli 2016

Nieuwe Nederlanders

Woensdag 29 juni heeft burgemeester Bas Verkerk aan 20 personen het Nederlanderschap uitgereikt.
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Klant Contact Centrum

ZIJN UW REISDOCUMENTEN NOG 
GELDIG?
Gaat u tijdens de zomervakantie naar het bui-
tenland? Controleer dan van tevoren of uw reis-
documenten nog geldig zijn. Als uw paspoort 
of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van 
de gemeente een brief thuis gestuurd. 

Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij het 
Klant Contact Centrum aan de Phoenixstraat 
16. Bij het Klant Contact Centrum kunt u 
alleen op afspraak terecht op:
•  maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
• vrijdag van 8.30-20.00 uur.

Een afspraak maakt u via www.delft.nl/
afspraak of telefonisch via 14015. Maak op 
tijd een afspraak. In de vakantieperiode kan 
het bij het Klant Contact Centrum aardig  
druk worden en kan de wachttijd oplopen. 
Als u op tijd een afspraak maakt, heeft u de 
meeste kans dat uw gewenste dag en tijdstip 
nog beschikbaar zijn.
Bent u verhinderd of komt de afspraak u toch 
niet uit? Vergeet dan niet om uw afspraak te 
annuleren via www.delft.nl/afspraak. 
Kijk voor meer informatie, tarieven en wat  
u bij de afspraak mee moet nemen op  
www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/
identiteitskaart.

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 
2612 BB | Ternatestraat 115 | bouw: het 
legaliseren van de bestaande aanbouw | 
28-6-2016
2613 SJ | Nieuwe Schoolstraat 62 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het wijzigen van de gevel en het realise-
ren van een kapverhoging | 28-6-2016
2613 TD | Buitenwatersloot 157 | bouw: het 
maken van een dakterras op de aanbouw en 
het realiseren van een parkeerplaats op eigen 
terrein | 28-6-2016
2613 WL | Mackaystraat 48 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het 
maken van een dakopbouw | 29-6-2016

2613 xx | Coendersbuurt blok B kavel 
CB041 | bouw: het nieuw plaatsen van een 
woning | 27-6-2016
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: het 
verbreden van het vluchtpad langs het water 
uit kelder | 30-6-2016
2616 LZ | Kleveringweg 12 | bouw, reclame: 
het plaatsen van een logo op de gevel |  
29-6-2016
2624 ET | ter hoogte van Troelstralaan 21 | 
bouw: het realiseren van een ruimte tbv. het 
neerzetten van vuilcontainers | 28-6-2016
2628 AJ | Rotterdamseweg 43 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel en uitbreiden bovenste etage op 
balkon aan de achtergevel | 27-6-2016
2628 xx | Klinkerbuurt | melding met 
beperkte milieutoets: het realiseren van een 
vbww-systeem | 1-7-2016
2629 HH | Rotterdamseweg 394 | opslag 
roerende zaken: het verplaatsen van een n2 
opslagtank | 30-6-2016.

Verleend regulier
2611 CC | Oude Delft 4 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijks-
monumenten: het realiseren van een trap om 
een dakterras te ontsluiten die geïntegreerd 
wordt in een berging | 27-6-2016
2611 GX | Kerkstraat 3 | bouw, reclame:  
citydressing tbv. het jaar van Vermeer |  
28-6-2016
2611 HE | Oude Delft 245 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO, 
monumenten gemeentelijke verordening: 
het gedeeltelijk renoveren en gedeeltelijk 
vernieuwen van het achterhuis | 27-6-2016

2611 JL | Voorstraat 57 | bouw, monumen-
ten gemeentelijke verordening: het plaatsen 
van privacy schermen aan weerszijden van 
het dakterras | 28-6-2016
2611 KH | Noordeinde 14 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijks-
monumenten, sloop Beschermd stadsgezicht 
SDG gemeentelijke verordening: het plaatsen 
van een nieuwe serre | 27-6-2016
2611 PE | Kantoorgracht 77 | bouw: het  
vervangen/plaatsen van raamkozijnen in de 
kopgevels van de woonboot | 28-6-2016
2612 CA | nabij de Brasserskade en de 
Haagweg | kap: 8 bomen wegens nieuwe 
terreininrichting | 1-7-2016
2613 JV | Graaf Floriskade 24 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het bouwen van een nieuwe woning, 
kavel CB032 | 1-7-2016
2613 JV | Graaf Floriskade 40, Coenders
buurt | bouw, strijdig gebruik gronden/
bouwwerken met RO: het bouwen van een 
woonhuis, kavel CB045 | 28-6-2016
2613 VC | Hugo de Grootstraat 294 | bouw: 
het doorbreken van een wand tussen de  
keuken en de woonkamer | 27-6-2016
2614 MA | Vrouw Rijssensloot 64 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel | 27-6-2016
2624 LD | Aart van der Leeuwlaan 16204 | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken 
met RO: het plaatsen van een hekwerk | 
27-6-2016
2624 ME | Martinus Nijhofflaan 100 | bouw: 
het splitsen van het pand | 30-6-2016
2627 BP | Turbineweg 14 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het 

intern verbouwen van het bedrijfspand | 
28-6-2016.

Verleend uitgebreid
2611 AZ | Westvest, thv. station Delft |  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het aanleggen van een tailtrack wegens 
project tramlijn 19 | 1-7-2016.

Verlengde beslistermijn 
2624 EH | Papsouwselaan 240 t/m 436 
(even) | bouw: groot onderhoud aan de  
galerijflat De Kievit | beslistermijn is met 
maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslis-
datum 14-8-2016.

Buiten behandeling gesteld
2612 XJ | Vermeerstraat 9 | 2623 xx |  
Meerkoetlaan | kap: 1 esdoorn en 1 sorbus 
wegens slecht conditie en scheefgroei |  
1-7-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen
2612 JA | Van Assendelftstraat 1 |  het ver-
wijderen van asbest | 27-6-2016
2614 AS | Vosmaerstraat 58 I | het verwijde-
ren van asbest | 28-6-2016
2614 XN | Van Kinschotstraat 86 | het ver-
wijderen van asbest | 1-7-2016
2624 RW | Poptahof Noord 417 | het verwij-
deren van asbest | 30-6-2016
2625 AJ | Griegstraat 109 | het verwijderen 
van asbest | 28-6-2016
2625 CJ | Mozartlaan 56 | het saneren van 
asbest | 30-6-2016
2625 EH | Pijperring 83 | het verwijderen 

van asbesthoudend vloerzeil | 28-6-2016
2625 VW | Diepenbrockstraat 52 | het  
saneren van asbest | 30-6-2016
2627 AS | Schieweg 162 | het verwijderen 
van asbest dakbedekking van de schuur | 
1-7-2016
2628 GD | Nassaulaan 89 | het verwijderen 
van asbest | 2-7-2016.

Bouwmeldingen
2612 XE | Van Miereveltlaan 3G | dakkapel | 
27-6-2016
2628 KK | Prof. Henketstraat 23 | overkap-
ping | 25-6-2016
2625 NZ | Burgemeestersrand 148 | serre of 
erker | 27-6-2016.

Meldingen brandveilig gebruik
2613 SK | Ada van Hollandstraat 1 | het 
plaatsen van een stallingsgarage, blok d 
Coendersbuurt | 30-6-2016
2614 JH | Mina Krusemanstraat 42 |  
melding brandveilig gebruik | 23-6-2016
2625 XN | Obrechtstraat 48 | melding brand-
veilig gebruik CLD | 1-7-2016.

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. 

heeft dan ook niets met toeval te ma-
ken. Als je op hun niveau bestuurt, is 
elke seconde goud waard en ga je niet 
‘toevallig’ ergens heen, maar benut  
je je tijd wijs. En dat is precies wat 
deze bestuurders hebben gedaan.” 
Om daar met een serieus gezicht aan 
toe te voegen: “En omdat de toekomst 
in Delft begint, weet ik dat de toe-
komst dat ook zal uitwijzen.” 

Kijk op www.delfttechnologypartners.nl 
voor meer verhalen over hoe Delft de  
toekomst vormgeeft.

robotica. Daarmee moet worden 
voorkomen dat de ontwikkeling van 
nieuwe technologie strandt op uni-
versiteiten en in laboratoria die te 
weinig startkapitaal hebben om te 
kunnen groeien en de stap naar de 
markt te zetten. Met hulp van het 
fonds moet de stap naar de markt 
sneller kunnen worden gezet. De 
verwachting is dat er de komende  
10 jaar 15.000-25.000 banen gecre-
eerd worden in RoboValley en er 
250.000-360.000 m2 aan kantoor- en 
lab-ruimte nodig is.

Robot Team Delft wint
Een team ingenieurs uit Delft heeft 
vorige week de Amazon Picking Chal-
lenge gewonnen – of beter gezegd: 
twéé picking challenges. ‘Team Delft’ 
won vrijdag en zaterdag twee finales, 
waarbij hun robot geheel autonoom 
met succes een breed scala aan pro-
ducten heeft verplaatst van een con-
tainer naar een kast, en omgekeerd. 
Het was de eerste keer dat het team 
meedeed aan de wedstrijd. De Ama-
zon Picking Challenge 2016 vond 
plaats tijdens RoboCup 2016, een in-
ternationale robotwedstrijd die van 
29 juni t/m 3 juli in Leipzig wordt ge-
houden. De wedstrijd was verdeeld in 
twee afzonderlijke finales. Bij de ‘stow 
task’ (vrijdag) moest de robot produc-
ten uit een container halen en in het 
schap plaatsen. Bij de ‘pick task’ (za-
terdag) verliep het proces precies an-
dersom.
Team Delft was een van de zestien  
finalisten van de challenge en is een 
samenwerkingsverband tussen het 
TU Delft Robotics Institute en het be-
drijf Delft Robotics. Het team wordt 
verder gesteund door RoboValley, 
een netwerk van wetenschappers,  
bedrijven en overheidsinstanties die 
samenwerken aan de volgende gene-
ratie robotica.

> Vervolg van pagina 1 duurzaming van de samenleving te 
versnellen. 

Wijs
Is het toeval dat zoveel bestuurders in 
Delft te rade gaan als het gaat om in-
noveren en verduurzaming? Wethou-
der Ferrie Förster van Economische 
Zaken schudt z’n hoofd. “In Delft ge-
beurt het; met ontwikkelingen als de 
Hyperloop, RoboValley en QuTech 
geven wij antwoorden op de maat-
schappelijke uitdagingen van van-
daag en morgen. Het is geweldig om 
dat van dichtbij mee te maken! Dat 
deze bestuurders Delft bezoeken, 

Toekomst verduurzamen
Eurocommissaris Timmermans liet 
zich op 14 juni bijpraten over duur-
zaam innoveren. Hij bezocht daar-
voor Flood Proof Holland, dat met 
EU-subsidies innovaties test om wa-
teroverlast bij overstromingen in de 
toekomst tegen te gaan. Bij The 
Green Village op de TU-campus, een 
regelluwe zone om te experimente-
ren met duurzaamheid, sprak Tim-
mermans met onderzoekers over 
onder meer duurzaam innoveren en 
regelgeving. In The Green Village 
werken over heden, ondernemers en 
onderzoekers samen om de ver-
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Op 15 juli 2016 eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk. 
Twaalf jaar heeft hij de functie van burgemeester van Delft vervuld.

Ter gelegenheid van zijn afscheid nodigen wij u uit voor een receptie op 

vrijdag 8 juli 2016
17.00 - 19.00 uur 

Stadhuis, Markt 87, Delft
ingang achterzijde

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mw. A.H. Hekker
loco-burgemeester 

mr. J. Krul
 gemeentesecretaris
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‘Dames en heren, pas goed op Delft en breng Delft verder.’ Daarmee besloot burgemeester Bas Verkerk 
afgelopen maandag zijn toespraak tijdens een bijzondere raadsvergadering met genodigden – een 
vergadering die in het teken stond van zijn afscheid. Na twaalf jaar eindigt de ambtstermijn van  
Verkerk als burgemeester. Vrijdag kunnen alle Delftenaren afscheid nemen van de burgemeester.  
Een terugblik op 12 jaar burgemeester Verkerk, aan de hand van foto’s.

12 jaar Delft!

 Voor een goed doel was burgemeester Verkerk altijd te porren.

 Het periodieke driehoeksoverleg met politie en 
brandweer om Delft veilig te maken en te houden.

 Burgemeester Verkerk tussen Delftenaren die een  
koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

 Je schrijft een boek over Calvé en nodigt de burgemeester uit 
voor de presentatie. En oudmedewerker van Calvé Mark Rutte.

  ‘Zou het niet leuk zijn als burgemeester Verkerk zou 
komen voorlezen?’ Hij vond het zéker leuk.

 Het ‘staatsieportret’ van  
burgemeester Verkerk.

  Twee foto’s van 
Oranjewatcher Hans 
van Wingerde van  
burgemeester Verkerk 
met koning Willem 
Alexander en met  
prinses Beatrix in Delft.

 Nadat burgemeester 
Verkerk talloze Delfte-
naren een koninklijke 
onderscheiding mocht 
uitreiken, werd hij  
afgelopen maandag 
zelf benoemd tot  
Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau.


