Veilige stad

week

8

Vrijwilligers geven Delft kleur

Inbraak
voorkomen?
Denk als een
inbreker.

18

9

Welzijn in Delft

10

Vrijwilligers
maken de
stad veiliger.

Gratis inloop
spreekuur
voor juridisch
advies.

DE KRANT VAN DE GEMEENTE DELFT |

Delft wordt WAKker: eerste Week van de Amateurkunst

DOK, De VAK, Microtheater de Flits
en de Nieuwe Academie haken aan
met een gevarieerd programma,
waarin duizenden amateurkunstenaars hun beste kunnen tonen. Zoals
Sevket Kurnaz (22), die het toneel-

stuk Slechte vrouwen schreef én regisseert bij de Nieuwe Academie.
Sevket stond al eerder zélf op de
planken met Vrienden, een toneelstuk dat hij schreef over een oudere,
eenzame man en een allochtoon
die in zijn huis inbreekt. Tijdens het
WAK staat Vrienden weer geprogrammeerd. Evenals Slechte vrouwen,
dat Sevket regisseert en waarvoor hij
ook het script schreef. De première is
op 20 mei. Sevket: “Ik put inspiratie

uit mensen. Het draait om emoties
en gevoel. Over accepteren of niet.
Maar altijd zit er een flinke portie
humor in mijn verhalen.”

WAK-lied
Aan de Week van de Amateurkunst
doen vele Delftenaren en tachtig
verenigingen mee. De week staat
bol van de activiteiten. Op meer dan
dertig locaties in de stad zijn dansen theatervoorstellingen, exposities,
concerten en kooruitvoeringen. Zo is
er elke avond het WAK live café bij de
Nieuwe Academie, waarin bezoekers
en gasten de hoogtepunten van de
WAK doornemen.
Op 14 mei vindt de landelijke aftrap
van de WAK in Delft plaats, op
het Doelenplein. Onder leiding van
dirigent Gregor Bak brengen zo’n
vierhonderd Delftenaren het WAKlied ten gehore. Ook actrice en zangeres Ricky Koole zingt een lied. En
er is een prijsuitreiking: wethouder
Milène Junius reikt de Delftse Topper
Kunstprijs uit aan een amateur-kunstenaar die zich buitengewoon inzet
voor de amateurkunst. Daarna zijn er
nog meer optredens op het Doelenplein én in de stad. Zoals van het
Hollandse Lied in het stadhuis, dans
in de Genestetkerk en Theatergroep
Draadloos in de stationshal.

Fringe
Ook Theaterfestival Delft Fringe, van
12 tot en met 15 mei, haakt op de derde dag van het Fringe-festival aan bij
de WAK. Wie veel wil zien en horen
en ook van gemak houdt, stapt gewoon op de boot. Vanaf het Doelenplein vertrekken bootjes en varen van
het ene optreden naar het andere.
Sevket is enthousiast over WAK: “Zo
kunnen we een groter publiek laten
zien waar we mee bezig zijn. Hier bij
dNA in de voormalige Kabelfabriek
aan de Schieweg krijgen we een podium. En daar ben ik blij mee. Een jaar
geleden zijn we een nieuw amateurtheatergezelschap gestart: Tiyatro. Alles staat nog in de kinderschoenen,
dus we kunnen de aandacht tijdens de
WAK goed gebruiken.”

foto Guus Schoonewille

Door Tineke Pauw
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Delft kort

Van muziek en theater tot
fotografie en schilderkunst
In het hele land vindt dit jaar voor het eerst de Week
van de Amateurskunst (WAK) plaats. Van 14 tot en met
21 mei laten amateurkunstenaars zien wat ze in huis
hebben. Ook in Delft, waar de landelijke aftrap van de
WAK plaatsvindt.
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Kijk voor het programma van WAK op www.
waknederland.nl en www.vak-delft.nl.
Meedoen met het WAK-lied? Opgeven kan
bij Nathalie van der Hak (nvdhak@delft.nl).
Voor deelnemers geeft Gregor Bak op 11 mei
een masterclass. Het WAK live café bij de
Nieuwe Academie is ook te volgen op www.
localheroesdelft.nl. Ga voor het programma
van Delft Fringe naar www.delftfringe.nl.

Kussengevecht op
Bastiaansplein
Wie is Delfts beste kussenvechter? Morgen kunnen
kussenvechters met elkaar de strijd aangaan op
het Bastiaansplein. De battle begint om 11.00 uur.
Je eigen – zachte – kussen meenemen mag, maar ze
zijn ook te leen. Kijk op www.zuidpoort.com voor
alle spelregels. Het kussengevecht is onderdeel van
een campagne om te laten zien dat dit winkelgebied
‘verrassend anders’ is.

Waterwaarschuwing
De provincie Zuid-Holland heeft een waarschuwing gegeven voor de waterspeeltuin Korftlaan. Na
controle is gebleken dat de kwaliteit van het zwemwater niet voldoende is. Het zwemseizoen is op
1 mei officieel begonnen. Daarom zijn er al metingen
gedaan om de kwaliteit van het zwemwater te controleren. Mede door het warme en droge weer zijn er
al enkele plassen met een slechte start begonnen.
Kijk op www.zuid-holland.nl voor meer informatie
of bel de zwemwatertelefoon, 070 441 75 50.

Nog even strippen
Tot 19 mei kan de strippenkaart gebruikt worden in
Zuid-Holland. Vanaf 19 mei kan alleen nog met de OVchipkaart worden gereisd in tram en bus. Na onderzoek ziet de minister geen reden om het afschaffen
van de strippenkaart langer uit te stellen. Voor reizigers met een abonnement verandert er voorlopig nog
niets. Het huidige assortiment aan (ster)abonnementen blijft in 2011 gewoon bestaan. In de loop van dit
jaar willen de provincie en het Stadsgewest een besluit
nemen over de abonnementen. Kijk voor meer informatie over de OV-chipkaart op www.ov-chipkaart.nl.

Oud-wethouder overleden
Op 22 april is oud-wethouder Boudewijn Boelens
overleden. In de periode van 1990-1998 was hij wethouder. Als wethouder zette hij zich onder meer in
voor de spoortunnel en om delen van de binnenstad
autoluw te maken. Daarvoor, vanaf 1982, én daarna,
tot 2000 was hij raadslid. Op de avond dat Boelens
na 18 jaar afscheid nam van de lokale Delftse politiek, ontving hij een koninklijke onderscheiding
voor al zijn werk in en voor Delft. Hij nam die avond
afscheid met de woorden: “Dank voor de goede
samenwerking. Ik denk dat wij bij tijd en wijle mooie
dingen voor Delft hebben gedaan.” Boelens is 55 jaar
geworden.

Advertentie

Gun je moeder
even rust

en kom op moederdag samen
met je vader lekker zwemmen.
(Dan is het voor jullie ook feest.)
Meer weten? Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem naar www.zwembadkerkpolder.info

Delft door de inwoners
Door Nico Vesseur
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oen Vermeeren: “Studium Generale TU Delft

Stadswinkel Delft
Vanaf 1 juni

Stadswinkel
op afspraak
Vanaf 1 juni werkt de Stadswinkel van de gemeente alleen nog op afspraak. Die regelt u snel
op www.delft.nl of telefonisch: bel 14015.
Veel zaken kunt u thuis regelen. Gewoon via het
internet. Wanneer het ú uitkomt. Zonder rekening
te houden met de openingstijden. Een parkeer
vergunning bijvoorbeeld of een uittreksel uit de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) koopt u
gewoon op www.delft.nl. Zo zijn er nog meer
producten die u vanuit huis kunt kopen.
Vijf minuten
Voor producten en diensten waarvoor u tóch moet
langskomen bij de Stadswinkel, zoals het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs, maakt u
eerst een afspraak via www.delft.nl. Eventueel belt
u met 14015 voor een afspraak. Met een afspraak is
de maximale wachttijd slecht 5 minuten.
Gemeente nodig? Kijk op www.delft.nl of bel
14015. Goed, snel en makkelijk.

Stadswinkel
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, telefoon 14015.
Digitale balie: 7 dagen per week, 24 uur per dag
via www.dgelft.nl/balie.
emeentedelft.info/balie.
Op afspraak sneller geholpen
Met een
eenafspraak
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‘Studium Generale: 65 jaar veelbewogen’
gegaan met de tijdgeest, heeft die tijdgeest laten
doorklinken. In het begin heel autoritair, college-achtige lezingen, in de jaren zestig waren
hippies en provo’s welkom en nu, in het socialmedia tijdperk, is Studium Generale er om de
overload aan informatie te selecteren en te duiden, om verbanden te leggen. En we schuwen
de actualiteit niet. Afgelopen week was er een
lezing over resistente bacteriën bijvoorbeeld.
Lezingen met BN’ers doen het vrijwel altijd
goed – zelfs als ze een verhaal vertellen over de

Russische elite rond 1875, zoals Frits Bolkesteijn
bijvoorbeeld deed. Ook lezingen over andere
culturen en religies, of daar aan verwante zaken
als intelligent design, doen het goed. Aan sprekers geen gebrek, deskundigen van tv zijn maar
wát graag bereid om hun verhaal te komen vertellen. Geen 120 seconden zoals op tv, waarbij
tijdens hun verhaal zichtbaar wordt afgeteld,
maar ze krijgen de tijd – en interactie, vinden ze
ook geweldig. Maar we doen het natuurlijk voor
het publiek. We willen ze bewegen – want je

Hoorzittingen

Combiwerk, Warmtebedrijf). Bel voor een afspraak 260
29 12
• spreekuur wethouder Pieter Guldemond, over zaken
uit zijn portefeuille (kenniseconomie, ruimtelijke ordening, studentenhuisvesting en stadsmarketing; projecten: TIC-Delft, Technopolis, Schieoevers en TU-gebied).
Bel voor een afspraak 260 24 37
• spreekuur wethouder Milène Junius, over zaken uit
haar portefeuille (economie, verkeer, spoorzone, cultuur, binnenstad). Bel voor een afspraak 260 28 37.

Donderdag 12 mei
Openbare hoorzitting Adviescommissie voor bezwaarschriften, Kamer III, in het stadhuis aan de Markt, aanvang 20.00 uur, over de bezwaren tegen:
• verleende ontheffingen afmeren terrasboten voor de
seizoenen 2011, 2012 en 2013
• besluit van 21-2-2011 over opleggen openingstijden
Sultana Restaurant, Ecodusweg 7
• besluit van 23-12-2010 over de verleende ontheffing
route gevaarlijke stoffen.

Tanthof vergadert

Stukken liggen ter inzage bij de Stadswinkel aan de
Phoenixstraat 16. Hoorzitting bijwonen? Graag vooraf
aanmelden bij het secretariaat van de commissie, telefoon 260 24 11.

Belangenplatform Tanthof vergadert op 11 mei
in de Hofstee aan de Sandinoweg 149, aanvang
19.30 uur. Op de agenda: mededelingen van de
politie, toezicht en handhaving, de wijkcoördi-

Maandag 16 mei
Openbare hoorzitting adviescommissie voor bezwaarschriften, Kamer I, in het stadhuis aan de Markt, aanvang
19.30 uur, over de bezwaren tegen:
• afwijzing verzoek om Europese gehandicaptenparkeerkaart
• afwijzing verzoek om sociale urgentie ingevolge de
Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden (2x)
• verkeersbesluiten nummer 1124835 en 1124841, aanwijzing van twee individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op de Nieuwe Langendijk.
Stukken van de laatste zaak liggen ter inzage bij de
Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. Wilt u de stukken
van de andere zaken inzien? Bel dan vooraf naar het secretariaat van de commissie, telefoon 260 24 11. Hoorzitting bijwonen? Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de commissie.
Spreekuren college b&w
• spreekuur burgemeester Bas Verkerk, over zaken uit
zijn portefeuille (openbare orde & veiligheid, toezicht &
handhaving, internationaal beleid, regio en juridische
zaken), op donderdag 12 mei, van 8.30 tot 9.30 uur in
het stadhuis. Bel voor een afspraak 260 24 24
• spreekuur wethouder Saskia Bolten, over zaken uit
haar portefeuille (arbeidsmarkt, inkomen, emancipatie,
integratie, inburgering, duurzame ontwikkeling, Midden-Delfland, Delftse Hout; projecten: nieuwbouw

foto Hans de Lijser

organiseert jaarlijks zo’n 100 tot 120 gratis
toegankelijke lezingen en tussendoor ook wel
eens concerten en exposities. En dat doet SG al
65 jaar. Feestje! Van 9 tot en met 12 mei vieren
we dit in een grote feesttent voor de TU-Aula
aan de Mekelweg. En heel Delft is uitgenodigd.
Er komen heel veel sprekers – zoals Jan Pronk,
Nico Dijkshoorn, Arnold Karskens, Bettine
Vriesekoop. Er zijn workshops en debatten
waar je volop aan mee kunt doen – zoals de
workshop Chinese in Two Hours en een debat
met Diederik Samsom en Rene Leegte over
kernenergie. En er zijn ook andere leuke dingen
te doen. Er is een Body Repair Shop, een Junk
Repair Shop, een pek-en-verenmachine en gezond eten – biologische friet… En nog veel meer
en, met uitzondering van eten en drinken, helemaal gratis.”
“Studium Generale bestaat bij ministerieel decreet. Het is in Delft ontstaan, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want er speelde iets vreemds
in de oorlog: Delftse studenten kwamen als eerste in opstand tegen het oppakken van joodse
hoogleraren in mei 1940, maar in 1944 hadden
de meeste studenten in Delft de loyaliteitsverklaringen met de bezetter ondertekend. Dat
was vreemd. Na de oorlog besloot de TU om
haar studenten een bredere maatschappelijke
ontwikkeling te bieden. Dus zowel de diepte in
met de studie, als de breedte in met een ‘algemene studie’, een Studium Generale. Dat werd
zo’n succes dat andere universiteiten dit voorbeeld volgden, waarna het zelfs door een ministerieel besluit verplicht werd gesteld.”
“Of Studium Generale nou kennis biedt, of vermaak, of inzicht – alledrie natuurlijk – het is
vooral cultuur wat we bieden, wat we zíjn. Door
de jaren heen is Studium Generale altijd mee-

onthoudt wat je beweegt. Zo heeft Wubbo
Ockels mij in míjn studententijd bewogen met
een verhaal over lucht- en ruimtevaart. ‘Het gebeurt nú – wees erbij!’. Dat ben ik nooit vergeten. Daarmee heeft hij mij bewogen, om te promoveren op Lucht- en Ruimtevaart.”

Maandag 9 tot en met donderdag 12 mei: feestprogramma
Studium Generale 65 jaar in de feesttent voor de TU Aula
aan de Mekelweg. Kijk op www.sg.tudelft.nl voor het programma. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
nator en de wijkopbouwwerker, sluiting DOK,
aanleg 380kV-leidingen en de wijkschouw in de
week erop. Belangstellenden zijn welkom.

Miljoen is miljard
‘Onze stad bulkt van het kennispotentieel’,
schrijft burgemeester Bas Verkerk op het collegeblog. De Stadskrant van vorige week maakte
u attent op zijn column op www.delft.nl. In het
bericht stond dat uit onderzoek blijkt dat de
kenniseconomie in dit gebied € 30 miljoen
méér kan opleveren dan nu het geval is. Dat
bedrag is niet juist. Het is zelfs veel meer: het
gaat om maar liefst € 30 miljard.
Het volledige blog (en ook toekomstige) vindt u
op www.delft.nl, onder Inwoners → Gemeente
en democratie → Bestuur.

Opfleuren en openen
Er wordt al gespeeld op het nieuw ingerichte
plein aan de Hoornsestraat. Morgen houden de
bewoners nog een Fleur Op-actie. Het plein is
heringericht op initiatief van bewoners, om
daarmee de overlast van jongeren op het plein
tegen te gaan. Ze kwamen met een plan, dat onder meer bestond uit extra klim-/duikelrekken,
een ‘fietsparcours’ voor de kleintjes, en vooral

meer zicht en minder begroeiing. Voldoende
buurtbewoners steunden het plan, waarna de
gemeente het in overleg met bewoners heeft uitgevoerd. “Jongeren zijn welkom trouwens”, zegt
bewoonster José Kouwenhoven, één van de initiatiefneemsters, “maar het wordt nu vast ook
een hangplek voor jonge moeders.” Aanstaande
woensdag wordt het plein officieel geopend.
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Druk Wegener nieuwsdruk | Oplage 48.000 exemplaren | Aansprakelijkheid door onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/Stadskrant. Volgende Stadskrant Delft: 13 mei 2011.
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WWW
Op woensdag 18 mei is in
Theater de Veste van 11.00 tot
16.00 uur de DIVA Delft
Zomerbeurs. Voor thuisblijvers
én vakantiegangers. Alles over
uitstapjes, bewegen en vakan
ties met zorg, voor een klein
budget en met anderen. En
zoekt u iemand om samen leu
ke dingen te ondernemen? Ga
dan naar het Meet & Match
plein. Hier ontmoet u gelijk
gestemden, om samen mee op
stap te gaan. Of het nu gaat om
samen wandelen, fietsen of
een dagje Scheveningen, hier
treft u mensen die hetzelfde
willen. Liever met een groep op
stap? Kom dan naar de kraam
van de Uitclub. En gaat u voor
de liefde? Bezoek het relatie
bureau op de zomerbeurs.
Kijk voor meer informatie over
deelnemers en programma op
www.divadelft.nl.

Festival Delfts Rood
Van 24 tot en met 28 mei wordt
in Theater de Veste Festival
Delfts Rood georganiseerd.
Theatergroep Max. staat cen
traal met onder meer HELP met
The Sadists. HELP gaat over
de jonge Beatles John, Paul,
George en Ringo.
Op 28 mei organiseren Theater
de Veste en Theatergroep Max.
een competitie voor jonge, aan
stormende bands uit Delft en
omstreken: Bandjesdag, Delft’s
got talent. De winnaar treedt
op het grote podium op van
Theater de Veste in het decor
van HELP.
Op www.festivaldelftsrood.nl
meer informatie.

Poptahof genomineerd
Poptahof is genomineerd voor
de Gouden Piramide 2011.
Het Rijk reikt de prijs uit
voor inspirerend opdrachtge
verschap. Het gaat om de ge
biedsontwikkeling in de jaren
zestig wijk Poptahof. In 2005
sloegen gemeente en Woon
bron Ontwikkelbedrijf de han
den ineen om verpaupering van
de wijk tegen te gaan.
Met Purper en Amber, de twee
nieuwe woongebouwen in Pop
tahof, is Delft goed op weg de
wijk op een hoger plan te bren
gen. Veel aandacht gaat uit naar
de openbare ruimte. De meta
morfose van Poptahof begon
met de aanleg van het nieuwe
park.
Kijk op www.goudenpiramide.nl
voor meer informatie.

WO II in Delft op WikiDelft
Heeft u herinneringen, foto’s of
film uit de tweede wereldoor
log? Kijk dan eens op www.wi
kidelft.nl, de historische wiki
pedia voor Delft en omstreken.
Hier kunt u onder Oorlog in
Delft online uw verhalen uit
die periode met stadsgenoten
delen.
WikiDelft gaat ook Delftenaren
interviewen over hun herinne
ringen. Ook die verhalen komen
op WikiDelft te staan. Daar
naast worden hier oorlogs
monumenten, gedenkmuren en
plaquettes uit de regio verza
meld. Er staan er nu acht op.
Weet u nog een ander monument, voeg ’t dan toe op www.
wikidelft.nl.

Foto Fred Nijs

DIVA Delft Zomerbeurs

Betrokkenheid Delftenaren beloond
Zestien Delftenaren werden op
29 april beloond voor hun maat
schappelijke betrokkenheid. Burge
meester Bas Verkerk benoemde hen
daarvoor tot lid (veertien Delftena
ren), ridder (één Delftenaar) en of
ficier (één Delftenaar) in de Orde
van Oranje-Nassau. “U verdient
deze onderscheiding, omdat ú zich
hebt onderscheiden”, aldus Verkerk.
“Dat u vandaag hier bent, betekent
dat anderen uw verdiensten hebben

opgemerkt, en de moeite hebben
genomen u voor te dragen voor
deze onderscheiding. En daarna is
op verschillende bestuurlijke lagen
gewikt en gewogen of zo’n onder
scheiding op z’n plaats is. U bent
hier, dus met u zit het wel goed. Dat
is een groot compliment én een
onderscheiding waard!” Op de foto
de gedecoreerden, achterste rij, vlnr
Jeannette Zeeman-de Kock Van
Leeuwen, Max van Noort, Salomon

Bernard Kroonenberg (benoemd
tot officier), Cornelis Petrus Immers,
Teunis van der Heijden, Franciscus
Gerardus Philippus Scholtes, Jaco
bus van der Maas, Peter Dirk van
Tijn (benoemd tot ridder) en Coleta
Everdina Kok; voorste rij vlnr Jean
ne Maria Roelofs-Hulsker, Mechtild
Dominica Theresia Maria de Jong,
Bas Verkerk (burgemeester), Adria
na Hillegonda Maria de Borst-Brou
wer, Josephina Gerarda Theresia

Heerens-Sonnenberg, Pieter Hen
drik Klootwijk, Johanna Wilhelmina
van Schaik en Catharina Adriana
Johanna van Rijt-Bol.

Kijk voor meer informatie over de
onderscheidingen op www.delft.nl, onder
inwoners gemeente en democratie onderscheidingen. Hier vindt u ook informatie
over hoe u Delftenaren kunt voordragen
voor een onderscheiding.

Veroveren klussende studenten de kantorenmarkt?

‘Kennis is aanwezig. Nu nog panden’
Delft heeft dringend behoefte aan
meer studentenwoningen en de
komende jaren worden er vele gebouwd. Maar intussen wordt ook
gekeken naar oplossingen voor de
korte termijn. Het ombouwen van
leegstaande kantoorpanden tot
studentenwoningen door studenten zelf is daar een voorbeeld van.
“We willen graag beginnen met
één kantoorpand, om te kijken of
het een succes wordt. Dat pand
moet dan wel huisvesting gaan
bieden aan ten minste tachtig tot
honderd studenten.” Sven Volkers,
student bouwkunde en voorzitter
van de kersverse Stichting Her
ontwikkeling tot Studentenhuis
vesting Delft (SHS Delft), laat er
geen gras over groeien: “We zijn al
intensief in overleg met allerlei
partijen. Van de gemeente horen
we binnenkort welke pandeigena
ren positief hebben gereageerd op
de oproep tot eventuele verhuur.
En we gaan natuurlijk langs de
pandeigenaren zelf. We willen
het beste pand eruit halen, onder
voor ons haalbare voorwaarden.”
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 olkers hoopt dat pandeigenaren
V
niet al te hoge verwachtingen koeste
ren over huuropbrengsten. “De tij
den zijn natuurlijk wel veranderd –
als verhuurder kun je niet meer de
bedragen vragen die in pakweg 2000
gangbaar waren.”

Succesfactor
Leegstaande kantoorpanden omvor
men tot woningen door studenten
zelf is vrij nieuw, maar Delft is niet de
eerste. In studentenstad Utrecht is in
2003 een schoolgebouw omgevormd
tot tijdelijke studentenhuisvesting
voor 140 studenten, in 2010 volgde
een kantoorgebouw dat ruimte biedt
aan ruim 190 studenten. Om de kos
ten te drukken ontwikkelde Utrecht
een bijzonder concept: toekomstige
bewoners van leegstaande panden
verbouwden in samenwerking met
de aannemer zelf hun woning – en
kregen in ruil daarvoor tien procent
huurkorting. Ook hielpen mbo’ers
mee met de bouw, als stage. Neemt
Delft dat idee ook over? Volkers: “Dat
willen we zeker! Juist dat is daar een
belangrijke succesfactor gebleken.
We zijn hard bezig om dit ook in Delft

uit te werken – liefst nog uitgebreider.
We willen dat zoveel mogelijk stu
denten helpen met het ombouwen –
liefst met hun ouders en vrienden
erbij – in ruil voor huurkorting. En we
willen zorgen dat mbo-ers en hbo-ers
het als stage kunnen doen. Misschien
ook kan het een project worden voor
eerstejaars TU-studenten, voor afstu
deerders – of voor allebei.”

Bewegen
Het enthousiasme van de Delftse stu
denten werd begin dit jaar gewekt
toen zij samen met een gemeentelijke
delegatie onder leiding van wethou
der Pieter Guldemond een bezoek
brachten aan het Utrechtse project.
Naar aanleiding van dit bezoek be
sloot het college van burgemeester en
wethouders van Delft om de transfor
matie van kantoorpanden, die door de
economische crisis langdurig leeg
staan actief te gaan stimuleren. Naast
woonruimte voor jongeren en studen
ten moet hierbij ook gedacht worden
aan kleinschalige bedrijvigheid en
culturele doeleinden. Guldemond:
“Als dit in Utrecht kan, moeten we dit
zeker in Delft van de grond kunnen

trekken met alle kennis die onze
studenten in huis hebben. Daar
hebben we wel panden voor nodig.
Dus ik hoop op positieve reacties
van de pandeigenaren die we bena
derd hebben voor eventuele ver
huur. En op medewerking van de
landelijke politiek. Daar pleiten we
ook voor, samen met de koepel van
studentenhuisvesters Kences, en
met de VSNU, waarbinnen de uni
versiteiten zijn verenigd. De lande
lijke politiek beweegt nu in de goe
de richting, met besluiten waarmee
lege kantoorpanden makkelijker,
soepeler en goedkoper kunnen
worden omgebouwd tot woningen.
Een prima eerste stap, maar we wil
len ze bewegen tot meer – het is een
must dat de minister nog een stap
verder gaat en het Bouwbesluit
voor studentenhuisvesting nog ver
der aanpast en regels en subsidies
verder versimpelt.”

Eigenaren van een leegstaand kantoorpand
die meer willen weten over transformatiemogelijkheden kunnen contact opnemen
met de heer N. de Leeuw van de gemeente
(ndleeuw@delft.nl).
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Delft Bouwt
Kinderfestival Verkeersveiligheid Binnenwatersloot

Leren over verkeer in de spoorzone
sersbond voeren fietscontroles uit.
Ook wordt er een verkeersquiz georganiseerd en zijn er diverse educatieve spelen. Met een echte vrachtwagen
wordt de dode hoek uitgelegd. Verder
is er ieder uur een workshop Delftse
Klei, waar bezoekers een onderdeel
kunnen maken van het grote kunstwerk dat uiteindelijk op de keramiekroute wordt geplaatst. En er is muziek.

FOTO PR

Oplettendheid

Verkeersveiligheid. Daar draait het
om op zaterdag 7 mei op de Binnenwatersloot tijdens het Verkeersveiligheidfestival voor kinderen van 4
tot 13 jaar. Het festival is van 13.00
tot 17.00 uur.
Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, HTM en ANWB werken mee

aan uiteenlopende activiteiten. Zo
leert de Streetwise-campagne van de
ANWB kinderen gevaarlijke verkeersgeluiden herkennen, veilig oversteken, alles over de remweg van een
auto en de reactietijd van bestuurders. Voor oudere kinderen is er een
fietsvaardigheidparcours met hindernissen. De vrijwilligers van de Fiet-

Het Verkeersveiligheidfestival wordt
georganiseerd door WeSD in opdracht van Spoorzone Delft. Door de
bouw van de spoortunnel verandert
de verkeerssituatie in de spoorzone
regelmatig. Dat vraagt oplettendheid
van alle weggebruikers, ook van kinderen. Het Verkeersveiligheid festival
laat kinderen speels kennismaken
met de gevaren in het verkeer.
Wethouder Milène Junius, projectdirecteur ProRail Remco Hoeboer en
projectdirecteur Combinatie CrommeLijn Peter Gossink openen het
festival op 7 mei om 14.00 uur.

Campagne veilig fietsparkeren van start
Tijdens de bouw van de spoortunnel
moet het stationsgebied veilig, goed
bereikbaar en leefbaar blijven. En
daar kan iedereen z’n steentje aan bijdragen. Daarom gaat op 9 mei een
fietsparkeercampagne van start. Wethouder Milène Junius geeft om 8.45
uur het startsein op het stationsplein.
Fietsparkeren wordt makkelijker met
de zeshonderd extra fietsklemmen
die dichtbij het station geplaatst zijn.
Zo kan iedereen zijn fiets stallen waar
het is toegestaan: in de fietsenstalling
of in een fietsklem.
Fietsers worden met bouwdoeken,
informatieborden, zadelhoesjes en

fietshangers verzocht hun fiets in de
daarvoor bestemde fietsparkeerzones te zetten. De zones zijn afgebakend met belijning. Fietsen die toch
nog op een verkeerde plek staan
maar niet zijn vastgeketend, worden
naar een fietsparkeerterrein aan het
Nijverheidsplein gebracht, voorbij
het busstation en de Prinses Irenetunnel. Vastgeketende fietsen worden losgeknipt en verplaatst naar
een depot. Je fiets ophalen uit het
depot kost € 10. Maak hiervoor een
afspraak met de gemeente, telefoon
14015. Lees meer op www.delft.nl/
delftfietst.

Advertentie

Bij het informatiecentrum Delft Bouwt
aan de Barbarasteeg 2 kunt u terecht voor
alle informatie over het project Spoorzone
Delft en andere bouwprojecten in de stad.
Op www.spoorzonedelft.nl en www.
delft.nl/Inwoners/Delft_Bouwt vindt u
steeds de meest actuele informatie. U
kunt ook bellen met Delft Bouwt, telefoon
260 26 11 of mailen naar delftbouwt@
delft.nl. Het informatiecentrum is geopend van woensdag tot en met vrijdag
van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur.

Op de website van Bereikbaar Delft
leest u waar er in de stad gewerkt
wordt. Hieronder enkele projecten
die nu in uitvoering zijn of binnenkort beginnen. Kijk voor het volledige overzicht op www.bereikbaardelft.nl. Volg actuele ontwikkelingen
via
www.twitter.com/bereikbaardelft.

Jubilea

ARTIST IMPRESSION: URGENDA

Bereikbaar Delft

In maart en april werden de volgende jubilarissen in het zonnetje gezet.

Geef uw mening over de scenario’s

Odulphusstraat
Wat? Bestraten van de weg.
Hinder? Er is geen doorgaand verkeer
mogelijk.
Wanneer? Van 9 tot en met 27 mei.

Gerbrandylaan

Mevrouw Stalman werd op 14 maart
100 jaar. Burgemeester Verkerk kwam
haar feliciteren.

Wat? Vervanging deel riool.
Hinder? Er is geen doorgaand verkeer
mogelijk.
Wanneer? Tot 20 mei.
FOTO’S GEMEENTE DELFT

Meer lezen? Kijk voor het hele overzicht op
www.bereikbaardelft.nl.

Het echtpaar Van Sprongen vierden
op 19 april hun 65-jarig huwelijk.
Ook zij kregen de burgemeester op
bezoek.
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Hoe bereiken we
een energieneutraal Delft?
De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal
zijn. De verschillende wegen die naar dat doel
leiden zijn uitgewerkt in drie scenario’s die
binnenkort in de gemeenteraad worden besproken. Voordat er definitieve keuzes worden
gemaakt vragen we scholieren, studenten van
de hogescholen en de TU, wetenschappers,
raadsleden en betrokken inwoners van Delft
om te reageren op de laatste versie van de
scenario’s.

ren de sprekers Douwe Jan Joustra en Andy
van den Dobbelsteen hun visie, en worden de
scenario’s toegelicht.
De expertmeeting vindt plaats op woensdag
18 mei van 19.30 tot 22.00 uur.
Meld u van tevoren aan via milieu@delft.nl
vanwege een maximum aantal deelnemers.
De locatie in Delft wordt u toegestuurd.

In een Lagerhuis-setting kunt u uw mening over
een energieneutraal Delft naar voren brengen.
Voorafgaande aan dit levendige debat presente-
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Raad in beeld
Agenda
Dinsdag 10 mei
Vergadering commissie Bestuur,
Leefomgeving en Duurzaamheid.
Op de agenda onder meer: Avalex:
afdoen van toezeggingen, ontwerpprogrammabegroting 2012 en wijziging begroting 2011; kaderstellende
discussie over klimaatneutrale scenario’s; bestuursakkoord 2011-2015
tussen VNG, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en het
Rijk; concept-programmabegroting
2012 Stadsgewest Haaglanden en
rapportage Haaglandendelegatie.

der het concept-Bestuursakkoord
2011-2015 besproken dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), Interprovinciaal Overleg en
de Unie van Waterschappen zijn
overeengekomen met het Rijk. Hoewel de raad ook hierover geen besluit
neemt, kunnen fracties als ze daar
aanleiding toe zien moties indienen
tijdens de raadsvergadering van 26
mei aanstaande.

Donderdag 12 mei
Vergadering commissie Spoorzone,
Verkeer en Ruimte. Op de agenda
onder meer: bestemmingsplan Riet-

veld 109; bestemmingsplan Buitenwatersloot 346; bestemmingsplan Simonsstraat 103; update LVVP en
Fietsactieplan, alternatieve verkeersen parkeermaatregelen; wijzigingsvoorstellen dienstverlening 2012 OVHaaglanden en reactie college
daarop.
Toelichting op de agenda
Update voor Lokaal verkeers- en
vervoersplan
De commissie Spoorzone, Verkeer
en Ruimte heeft het Lokaal Verkeersen Vervoersplan en het Fietsactieplan op de agenda staan. De verga-

Toelichting op de agenda
Commissie bespreekt klimaatneutrale scenario’s
In de overlegvergadering van de
commissie Bestuur, Leefomgeving
en Duurzaamheid wordt een notitie
over klimaatneutrale scenario’s besproken. De vergadering begint aansluitend op de procedurevergadering
die om 20.00 uur start. Voor dit kaderstellende debat is door de fracties
van D66, PvdA, CDA, VVD, STIP en
Leefbaar Delft een notitie opgesteld.
Daarnaast heeft de commissie het
college een brief gevraagd over de
hoofdlijnen en kaders van de scenario’s.
De commissie bespreekt dinsdag ook
het wijzigingsvoorstel op de begroting 2011 en de ontwerp-programmabegroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling Avalex. De
gemeenteraad neemt hierover geen
besluit. De commissie kan wel haar
mening geven voor de zienswijze die
op de voorstellen wordt ingediend.
In de overlegvergadering wordt ver-

dering begint aansluitend op de
procedurevergadering die om 20.00
uur begint.
Het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2020 Delft Duurzaam Bereikbaar en het Fietsactieplan II Delft
Fietst! zijn in 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. De bezuinigingen
maken nu een update van de plannen noodzakelijk. In een reactie op
voorstellen van de commissie bij de
bespreking van de project-MER
Delft-Zuidoost heeft het college alternatieve verkeers- en parkeermaatregelen voorgesteld. Over deze brief
en de update van het LVVP en het
fietsactieplan wordt door de gemeenteraad geen besluit genomen.
Fracties kunnen tijdens de raadsvergadering wel moties indienen.
De gemeenteraad moet op donderdag 26 mei aanstaande wel besluiten
nemen over drie bestemmingsplannen die op de agenda van de commissie SVR staan. Het gaat daarbij

om de plannen Rietveld 109, Buitenwatersloot 346 en Simonsstraat 103.
In de overlegvergadering bespreekt
de commissie ook de wijzigingsvoorstellen van Stadsgewest Haaglanden
voor de dienstregeling 2012 van het
openbaar vervoer in Haaglanden en
de reactie van het college op deze
voorstellen. De commissie wordt gevraagd of zij akkoord kan gaan met de
voorgestelde reactie van het college.

De vergaderingen worden gehouden in het
stadhuis aan de Markt, aanvang 20.00 uur.
Ze worden live uitgezonden via de webcast
van de gemeenteraad. Tijdens commissievergaderingen kunt u inspreken. Voor meer
informatie daarover kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 260 24 16,
e-mail griffie@delft.nl. Vergaderstukken
liggen ter inzage bij de Stadswinkel aan
de Phoenixstraat 16.
Meer informatie vindt u op www.delft.nl/
gemeenteraad.

Meld u aan als Gast van de raad
Altijd al een keer VIP willen zijn?
Dat kan heel eenvoudig als Gast
van de raad. Meld u aan voor één
van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk
kan zijn.

Advertenties

Delftpas 2011
Geef ‚m cadeau!

Delftpas

Het verwencadeau
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Op zoek naar een leuk cadeau voor moederdag? Of zomaar, om iemand eens te
verrassen? Geef dan een Delftpas cadeau.
Daarmee geef je iemand een jaar lang veel
plezier. Lees er alles over op www.delftpas.nl

De gemeenteraad neemt iedere
maand besluiten die de inwoners
en ondernemers van Delft direct
aangaan. Bijvoorbeeld over betaald parkeren in een wijk of de
herinrichting van een straat. Als
Gast van de raad krijgt u voor het
begin van de raadsvergadering
uitleg over het werk van de raad en
de gang van zaken tijdens de
raadsvergadering. Ook lichten
griffiemedewerkers en raadsleden
de agenda van die avond toe.

Aanmelden
Wilt u een keer als VIP behandeld

worden en als Gast van de raad in
het stadhuis worden ontvangen?
Meld u dan aan via griffie@delft.nl
onder vermelding van Gast van de
raad. Vergeet niet uw naam, adres,
telefoonnummer en de datum van
uw voorkeur te noteren. De eerstvolgende raadsvergadering die u
als Gast van de raad kunt bijwonen, wordt gehouden op 26 mei
2011.
De raadsvergaderingen beginnen
om 20.00 uur stipt. Als Gast van de
raad bent u vanaf 18.45 uur welkom in het stadhuis. De deelname
is gratis. Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging.
Wilt u liever op een andere datum
een raadsvergadering bijwonen?
Dat kan in 2011 op: 30 juni, 25 augustus, 22 september, 13 oktober,
10 november, 24 november en 15
december.

Gratis of met veel korting

Met de Delftpas kun je heel voordelig leuke
dingen doen. Altijd met hoge korting en
vaak helemaal gratis. Ook als je niet in Delft
woont. Je koopt al een Delftpas vanaf € 5,-.

Delftpas kopen

Extra aanbiedingen
Kijk op www.delftpas.nl voor de speciaal
geselecteerde EXTRA aanbiedingen. Bijvoorbeeld: een make-up workshop of workshop
portret maken.

Wil je iemand verrassen met de Delftpas?
Je kunt het snel en makkelijk regelen op
de website www.delftpas.nl. Wij sturen de
Delftpas vervolgens rechtstreeks naar het
adres dat je opgeeft. Natuurlijk kun je de
Delftpas ook kopen bij DOK of de Stadswinkel
van Delft.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en lees alles over de extra’s van de Delftpas.

www.delftpas.nl
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Delft
Van keramiek tot energie

Delft en haar Europese projecten
In Europa worden tal van projecten meebetaald met Europees geld. Mensen worden omgeschoold om aan het werk te komen, knappe koppen bedenken hoe ze kanker sneller kunnen opsporen. Allemaal met hulp van
Europa. Ook Delft profiteert van het lidmaatschap van Europa.

Projecten die welvaartsverschillen
tussen de lidstaten verkleinen kunnen rekenen op steun uit Brussel. Zo
ook die op het gebied van onderzoek, technologie, milieu en energie.
DSM en TU Delft sleepten vorig jaar
een Europese subsidie van € 13 miljoen in de wacht voor de bouw van
een proeffabriek biobrandstoffen op
het DSM-terrein. Zo maar een voorbeeld van hoe Delft met behulp van
de Europese Unie werkgelegenheid
en omzet genereert. Hieronder leest
u over andere Delftse projecten die
met behulp van Europa worden uitgevoerd.

SESAC
SESAC staat voor Sustainable Energie Systems in Advanced Cities.
Energiebesparing van woningen
verbeteren en de klimaatdoelen van
de gemeente ondersteunen, daar
draait het om bij SESAC. De gemeente heeft zes jaar meegewerkt
aan het SESAC-project. Daarin
werkte Delft samen met wooncorporatie Woonbron en het regionale
Energie Agentschap. Ook steden in
Zweden, Frankrijk en Oost-Europa
deden mee aan het project.

Sporthal | Met behulp van SESAC-subsidie is het warmtebedrijf ontwikkeld en zijn woningen in Poptahof
en in Harnaschpolder energiezuiniger uitgevoerd dan normaal. Bij het
gezondheidscentrum aan de Händellaan, waarbij zorg en wonen onder één dak zijn samengebracht,
zijn milieuvriendelijke bouwmaterialen, zonne-energie en een energiebesparend ventilatiesysteem toegepast. Sporthal Buitenhof met
studentenwoningen profiteerde ook
mee van de Europese stimuleringssubsidie vanwege de energieprestaties. “De studentenwoningen liggen
als een schil om de sporthal en dat
scheelt aanzienlijk in de stookkosten” zegt coördinator Kees Kruijf
van de gemeente.
Vooruitstrevend | Delft vond het vooral
belangrijk om mee te doen aan het
project om de kennis die je deelt
met andere partners, aldus Kruijff.
“Vanwege het Europese netwerk,
waarin Delft nu bekendstaat als een
vooruitstrevende stad. En omdat
zo’n project je scherp houdt en tijdsdruk zet op allerlei stroperige processen.”

Foto Stichting de Witte Roos

Door Tineke Pauw

Aangebouwde serre met transparante zonnecellen.

UNIC
UNIC staat voor Urban Network for
Innovation in Ceramics. Het is een
netwerk van Europese keramieksteden in onder meer Frankrijk, Engeland en Spanje. Doel van het project
is het opbouwen van een netwerk en
het uitwisselen van kennis en goede
voorbeelden. Zo’n drie keer per jaar
komen de vertegenwoordigers van de
keramieksteden bij elkaar. “We nodigen daarvoor universiteiten uit, onderzoeksinstituten, kunstenaars, ontwerpers en fabrieken. Van hun
ervaringen leren wij veel”, vertelt Paulus van Uythoven van de gemeente.

Blauw | “Hoe kun je oude, traditionele
keramieksteden omvormen tot moderne, innovatieve steden, waarin je
met keramiek economische groei en
innovatie bereikt? Dat is één van de
vragen die over en weer kennis opleveren. Zoals hoe je met festivals als
Brandpunt Terra en citymarketing
een must-see attractie kunt opzetten
als Blauw, Centrum voor Delfts Aardewerk, dat volgend jaar opent in
Museum Het Prinsenhof.”
Slotconferentie | Eind mei vindt in Delft
de slotconferentie van het keramieknetwerk UNIC plaats. Zo’n zeventig Europese gasten nemen hieraan deel. Uythoven: “Dan staan we
stil bij wat we bereikt hebben en
welke uitdagingen we in de periode
2012-2015 willen aangaan als vervolg op UNIC.”

LINKS

aantrekkelijkheid van de binnenstad. Door een goede verdeling van
wonen, winkelen, werken en toerisme. Of een slimme inpassing van
nieuwe bebouwing in oude, zorgen
voor een prettige openbare ruimte
en het voorkomen van verval. De
historische binnenstad is immers
meer dan een openluchtmuseum.
En het mes snijdt aan twee kanten:
een goed vestigingsklimaat trekt bedrijven en inwoners en dat maakt de
stad weer levend en aantrekkelijk.”
Uitwisseling | Het netwerk wil door uitwisseling van kennis en lokale successen duurzame oplossingen aanbevelen die de stedelijke, sociale en
economische aspecten van het cultureel erfgoed respecteren.
Zowel in Delft als in zusterstad Freiberg zijn voorbeeldprojecten van
energiezuinige monumenten te vinden. Zoals de restauratie van Stichting de Witte Roos aan de Oude
Delft 73 en de renovatie van het
bouwkundegebouw Rode Scheikunde aan de Julianalaan.

LINKS gaat over het behoud en de
duurzame verbetering van historische binnensteden. Energiebesparing bij monumenten is daarvan een
belangrijk onderdeel, vertelt gemeentelijk projectleider Wim van
Unen. “Maar LINKS gaat ook over de

foto: Rina Breuring

9 mei: Dag van Europa

Sporthal Buitenhof met studentenwoningen profiteerde ook mee van de Europese stimuleringssubsidie vanwege de
energieprestaties.
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Op 9 mei is het Europadag. Sinds 1985 gedenken de landen van de Europese Unie
daarmee dat op die datum in 1950 de Franse minister van Buitenlandse zaken
Robert Schuman de plannen van Jean Monnet presenteerde voor de oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Het was de eerste
aanzet van de eenwording van Europa.
Op deze pagina leest u wat Europa betekent voor Delft. Welke projecten er zoal
met Europees geld worden betaald en waarom Delft belangrijk is voor Europa.
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en Europa
Delft telt mee in Europa

‘Europa belangrijk
voor kenniseconomie’
Europa wil in 2020 één van de meest
concurrerende economieën ter wereld zijn. Daarom moeten regio’s
zich specialiseren in waar ze goed in
zijn. Zo heeft ónze regio, met Delft
als middelpunt, een lange traditie
en een sterke naam op het gebied
van medische en biotechnologieën.
“Denk aan beroemde Delftenaren
als Anthonie van Leeuwenhoek en
Reinier de Graaff. Maar ook aan
het ErasmusMC, het LUMC en het
Leiden Biosciencepark”, zegt Roel
Kamerling van Medical Delta.
“Instellingen die wereldwijd een
vooraanstaande positie innemen
door hun medisch onderzoek en
medicijnbedrijven. De Europese
Unie investeert met het project
HealthTIES in het versterken van
onze regio om zo meer bedrijven
(en dus banen) te trekken naar Delft
en bedrijventerrein Technopolis.
We hebben knappe koppen nodig
om oplossingen te bedenken voor
de grote vraagstukken in de zorg.
Bijvoorbeeld die van de vergrijzing.
We worden allemaal ouder, maar
hoe blijven we gezond? Steeds meer
mensen hebben zorg nodig. En dat
terwijl er steeds minder mensen zijn
om voor ze te zorgen. Daardoor stijgen de zorgkosten. Alleen door
slimme technologische oplossingen
en radicale veranderingen van het
zorgsysteem kan het tij gekeerd worden. Samen met de andere regio’s in
Zwitserland, Engeland, Spanje en
Hongarije zetten we ons in om geld
vanuit de Europese Unie naar onze
regio’s te krijgen voor onderzoek bij
bedrijven en de TU Delft.”

foto PR

HealthTIES

Dat Europa belangrijk is voor Nederland staat buiten kijf. Maar
hoe belangrijk is Europa voor
Delft? En wat betekent Delft voor
Europa? Heel veel, vindt burgemeester Bas Verkerk. ‘Europa is
niet meer weg te denken.’

Door Tineke Pauw
Een belangrijk speerpunt voor
Delft in de komende jaren is het
ontwikkelen van de kenniseconomie. Op Europees niveau is dat
niet anders, vertelt Bas Verkerk.
“De Europese Unie beweegt van
een
landbouwgesubsidieerde

bureaucratie naar een moderne
kenniseconomie, waarin stedelijke
gebieden goed kunnen gedijen. Om
een duurzame kenniseconomie te
worden, die met uitvindingen en
creativiteit producten en diensten
maakt die beter zijn dan die in landen als India en Brazilië, moet je
Europees denken. Dat betekent dat
Delft zich moet bewegen in Europese circuits. Lobbyen om het beleid in Brussel te beïnvloeden en
netwerken. Maar we moeten ook
precies weten wat er in Den Haag
speelt. Daar maak ik me sterk voor.
Delft heeft de potentie om zich te
ontwikkelen tot het hart van de Europese innovatieregio RotterdamDelft-Leiden. Samenwerken is
daarom belangrijk om onze positie
als kennisstad te versterken. Met de
kennispartners in de stad én met
Den Haag en Rotterdam.”

Concurreren
Delft profiteert van Europa. Met Europees geld kunnen we innovatieve
energiebesparingsmaatregelen ontwikkelen en invoeren, jonge technostarters op weg helpen en het behoud van monumenten en cultureel
erfgoed op een hoger plan tillen.
Omgekeerd is Delft van belang voor
Europa. Verkerk: “Kijk naar onze

universiteit. De grootste van Nederland. En op internationaal niveau
geniet de TU Delft hoog aanzien.
Daarnaast is de TU één van onze
belangrijkste werkgevers. Daardoor
is Delft concurrerend als het gaat
om het aantrekken van studenten,
docenten en wetenschappers. We
trekken fondsen aan om baanbrekend en innovatief onderzoek te
doen. Verder kunnen we hier bogen
op internationaal georiënteerde
kennisbedrijven als TNO en Deltares. En de biobased ontwikkeling op
het DSM-terrein. Die zijn van grote
betekenis voor Europa. We hebben
in Rijswijk een Shell-laboratorium
en niet te vergeten het EPO (European Patent Office).”
Voor kennisintensieve bedrijven en
instituten als de TU, TNO en Deltares moet Delft een goed gastheer en
partner zijn, vindt Verkerk. “Alleen
dán kun je kennis en wetenschap
omzetten in banen, een goede economie en koopkracht voor de Delftenaren.”

Verwantschap
Europa is niet meer weg te denken,
zegt Verkerk. “Europa is het leef- en
werkgebied van de moderne Europeaan. Je kunt de wereld niet meer
beperken tot de stad waarin je

woont en het land waarin je leeft.
Je moet Europees denken om op
economisch en cultureel mee te
kunnen blijven doen. Tussen de
landen van de Europese Unie is
een sterke culturele verwantschap. Europeanen hechten sterk
aan sociale cohesie en collectiviteit. Aan individualisme en individuele vrijheden. Die waarden
verschillen van de Amerikaanse
en Aziatische landen. En natuurlijk zijn niet alle Europeanen uit
hetzelfde hout gesneden. Kijk
eens naar Midden- en Oost-Europese landen, waar kernwaarden
als respect voor elkaar, zorg voor
ouderen, leergierigheid en werklust veel sterker zijn dan bij ons.
Die landen houden ons op dat gebied een spiegel voor. Het is goed
te zien hoe landen als Tsjechië,
Polen en Estland zich op cultureel
en economisch gebied optrekken
aan Europa. Het zijn voor ons ook
nieuwe afzetgebieden. Dankzij de
Europese markt en de euro kunnen onze bedrijven produceren
en verkopen. En zeg nou zelf. Is
het geen heerlijk gezicht als je op
weg naar je vakantieadres in
Frankrijk een tankwagen van Van
der Lee ziet rijden? Daar word ík
nou blij van.”

Het Europees
Sociaal Fonds
Investeren in mensen. Daar draait
het om bij het Europees Sociaal
Fonds, dat in 1957 is opgericht om
werkzoekenden aan een baan te
helpen en de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.
Het ESF stelt vooral geld ter beschikking om kansen op de arbeidsmarkt
te creëren voor gehandicapten en
werklozen.

Meer lezen over Europa? Kijk op www.
europa-nu.nl. Hier leest u de laatste ont
wikkelingen en wetenswaardigheden over
de EU en de Europese instellingen. Kijk ook
eens op ec.europa.eu/nederland en op
www.europeesparlement.nl voor nieuws
en achtergronden van de Europese commissie
en het Europees parlement.
Lezen wat er om de hoek gedaan wordt met
Europees geld kan op www.europaomdehoek.nl/projecten/kijkdagen. Daar staan
projecten die Europese subsidie ontvangen
en op 13, 14 en 15 mei laten zien hoe ze het
geld besteden.
In Delft opent op 14 mei van 13.00 tot 16.00
uur Stichting De Witte Roos aan de Oude Delft
73 haar deuren voor publiek. Hier wordt
gewerkt aan duurzame oplossingen voor
restauratie, renovatie, energietoepassingen,
leefbaarheid en leefstijl.
foto: TU Delft

Meer informatie over dit project op
www.witteroos.nl en www.livinggreen.eu.

In Delft zijn er verschillende projecten
die met geld uit het Europees Sociaal
Fonds worden betaald. Zoals Empowerment Delft Durf te dromen. Bedoeld voor mensen die op eigen kracht
minder snel werk vinden. Het gaat om
55 plussers, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en mensen die geen enkele
uitkering ontvangen. In de trajecten
leren de deelnemers hoe ze hun kwaliteiten kunnen versterken. Ze krijgen
scholing en begeleiding bij het vinden
van werk. De gemeente wil zo in anderhalf jaar tijd honderdnegentig
mensen aan een traject mee laten
doen. Voor dit project ontvangt de gemeente een subsidie van € 350.000.

Betere beeldvorming spoort ziekten veel sneller op.
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Veilige stad
Voorkom woninginbraak: wees altijd alert

‘We zijn er met een sisser afgekomen’
Elke dag worden mensen slachtoffer van woninginbraak. De familie De Jong kan erover meepraten. ‘Ons huis was goed
beveiligd. Maar de inbreker was
ons gewoon te slim af.’

Door Tineke Pauw
“Toen ik ’s ochtends beneden
kwam, stond de deur naar de tuin
wagenwijd open. Er was iemand
in ons huis geweest.” Het is in
middels een maand geleden,
maar Annet de Jong is er nog
steeds beduusd van. “Ik ben heel
lang van de kaart geweest. Prik
kelbaar en nerveus. Het idee dat
een vreemde in ons huis tussen
onze spullen heeft gesnuffeld.
Terwijl wij boven lagen te slapen.
Ik kon het niet verkroppen. Sinds
dien denk ik als ik naar boven ga:
zit de poort dicht? Heb ik de voor
deur op slot gedaan? Zit de knip
op de achterdeur? Dat ik er voort
durend mee bezig moet zijn, dat
vind ik zo vervelend.”

Back-up

laten zodat de dief meteen ziet of er
iets te halen valt. Een bovenlicht
openlaten. Het overkomt ons alle
maal. Bij de familie De Jong zag de
inbreker zijn kans schoon. Via het
kattenluikje wist hij – met behulp
van een blaaspijp en een haakje – de
deur open te krijgen.”

We zijn er met een sisser vanaf geko
men, vertelt Annets man Onno. “De
dief ging er vandoor met een laptop
en een klein geldbedrag. Gelukkig
hadden we een back-up van de har
de schijf. Alleen van het werkstuk
van onze zoon dat op de laptop
stond was geen kopie gemaakt. Hij
moest het hele verhaal overdoen.”
De familie De Jong had het huis
goed beveiligd. Annet: “De inbreker
was ons gewoon te slim af. Alle deu
ren, ramen en bovenlichten zijn
voorzien van goede sloten en op de
achterdeur zaten er zelfs drie. De ra
men zijn voorzien van dubbelglas,
dievenklauwen en rolluiken. Maar
helaas hadden we de rolluiken niet
naar beneden gedaan.”

Gedrag
Bewoners kunnen zelf veel doen
om hun huis te beveiligen. Maar het
grootste risico zit ’m in het gedrag
van mensen, vertelt Van de Spijker.
“Je kunt nog zulke goede sloten heb
ben of een alarminstallatie, maar als
je ze niet gebruikt, dan heb je er
niets aan. Dus wees alert. Kijk met
de ogen van een dief. Een tafel in de
tuin, een ladder: je maakt het de dief
er wel heel makkelijk mee. Laat

Kattenluikje

niets van waarde in het zicht liggen.
Zorg dat het huis er bewoond uitziet
als je met vakantie gaat. Vraag buren
een oogje in het zeil te houden. En
woon je in een flat? Blijf wachten tot
de garagedeur gesloten is. En laat
nooit mensen binnen die je niet
kent. Wees op je hoede. Let op je ei
gen spullen, maar ook op die van je
buren. Zie je iemand die verdacht
gedrag vertoont? Bel onmiddellijk
112”, zegt Van de Spijker.

Wit voetje
Binnenkort staat er weer een witte
voetjesactie op de rol. Politiemensen
gaan dan de wijk in op zoek naar in
braakgevoelige situaties. “Zien we
een raam openstaan, iets van waarde
op tafel liggen, een niet afgesloten
achterdeur, een stapeltje post in de

gang? Dan gaat er een wit voetje en
een brief in de bus, waarop staat
dat dit ook een dief had kunnen
zijn. Zo willen we mensen atten
deren op het gevaar van inbraak.”
Bij de familie De Jong zal de
politie niet snel een wit voetje
hoeven achterlaten. Annet: “Sinds
de inbraak gaan alle luiken
’s avonds dicht, de sleutels uit
het zicht en de deuren op slot.
Ook als we maar even weg zijn.
We nemen geen enkel risico
meer. Want dit willen we nooit
meer meemaken.”
Annet en Onno de Jong heten in
werkelijkheid anders.

Meer lezen? Kijk op www.hoeveiligismijnwijk.nl en op www.politiekeurmerk.nl.

Het zijn vaak de kleine dingen die je
over het hoofd ziet, zegt Wendy van
de Spijker, portefeuillehouder wo
ninginbraken van de politie Haag
landen. “Even vergeten de gordij
nen te sluiten of de rolluiken neer te

Bewoners maken buurt zelf veiliger

Wat kun je doen als je woonomgeving geteisterd wordt door inbraken? In de Verszetstrijdersbuurt
hebben ze daar een oplossing op
gevonden: een buurtpreventieteam. Aanleiding: een golf van inbraken en inbraakpogingen vorig
jaar – bij maar liefst één op de vier
woningen. Daar is nu een eind aan
gekomen. ‘Inbrekers laten onze
buurt nu links liggen.’

Door Nico Vesseur
“Vorig jaar was het welletjes”, zegt
Bernard Jan, initiatiefnemer van het
buurtpreventieteam Verzetstrijders
buurt (Wilhelminalaan en omge
ving). In het voorjaar 2010 waren
inbrekers buitensporig actief in
deze buurt. “Voorbeeld: ik zag dat
bij mijn buren werd ingebroken.
Meteen de politie gebeld. Die ver
joeg de inbrekers. Maar die kwamen
drie uur later gewoon weer terug –
het was echt ongelooflijk!” Hij ging
de buurt langs en kwam tot de con
clusie dat bij maar liefst 150 van de
600 woningen was ingebroken of –
gelet op de sporen in het kozijn – ge

probeerd in te breken. “De buurt
sidderde echt. Het was vlak voor de
vakantieperiode. Niemand durfde
met een gerust hart de zon op te
zoeken. Er heerste angst in de buurt.
We moesten iets doen.” Een infor
matieavond hierover was ‘uitver
kocht’, waarop de politie een tweede
avond belegde. Twaalf buurtbewo
ners meldden zich aan om iets te
doen – onder wie ook Bernard Jan.
“Maar ja, wat? Een burgerwacht zag
ik niet zitten. Dan is de buurt mis
schien alleen tijdens de rondes, zeg
twee of vier uur per week, veilig. Ik
zag meer heil in het alerter maken
van alle buurtbewoners. Zodat ie
dereen zich bewust wordt van wat
ze doen waardoor inbrekers zich
welkom voelen – en vooral van wat
ze kunnen doen om boeven de
buurt uit te jagen.” Met elkaar richt
ten ze een buurtpreventieteam op.

Waardevoller
Vol enthousiasme zocht het kers
verse preventieteam de samenwer
king met de politie op. Het team
overspoelde de wijkagent met mel
dingen. Dat is inmiddels anders,

STOCKFOTO

‘Wij kijken door de
ogen van een inbreker’

zegt Bernard Jan: “In het begin de
den we heel veel meldingen, die
voor de politie minder waardevol
waren. Er hoefde maar een auto
met zwarte ramen door de straat te
rijden, of we gaven het kenteken
nummer door. De wijkagent heeft
ons geleerd door de ogen van de
politie te kijken. Nu melden we veel
minder dingen, die wel veel waar
devoller zijn. En dat is wat we de
buurtbewoners willen meegeven:
kijk door de ogen van de politie – of

misschien beter: door de ogen van
een inbreker!”

Durf
Zijn er resultaten te melden, zo’n
half jaar na de oprichting? Legio,
volgens Bernard Jan: “Boeven laten
onze buurt nu links liggen. Ze weten
nu ook dat er 1.800 paar ogen op ze
gericht zijn. De samenwerking met
de politie is prima, na een melding
zijn ze er meteen. De angst is ver
dwenen, er is weer durf. Laatst liep

er een verdacht persoon over straat.
Een buurtbewoner stapte op hem af
en vroeg: ‘Bent u soms een inbre
ker?’ Ik bedoel: mensen kunnen hier
wel rondlopen, maar niet onopge
merkt. En daar houden inbrekers
niet van. Om te voorkomen dat het
tij weer keert, blijft het zaak alert te
blijven.”

Meer weten over het buurtpreventieteam?
Stuur een e-mail naar
voorlichtingbuurtpreventie@hotmail.nl.

Veilige stad is een initiatief van de afdeling Veiligheid | De gemeente werkt hierin samen met onder meer politie, Halt, het Openbaar Ministerie, Brijder Verslavingszorg, brandweer en Breed Welzijn Delft.
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Vrijwilligers geven Delft kleur
Bemiddelen: de wereld van anderen – en van jezelf – beter maken

‘Achter elke schreeuw zit een verlangen’
ation wel te vinden, waar zo’n 110 bemiddelaars, mediators en coaches pro deo
werken in de regio.
“We gaan anders te werk dan de Rijdende

FOTO MDA. VOLDERSVIER

Burenruzies, overlast – waar gewoond
wordt, kunnen conflicten ontstaan. Soms
zodanig dat de wijkagent keer op keer
moet opdraven om de boel te sussen. Dan
weet hij het Bureau Bemiddeling & Medi-

Rechter”, zegt bemiddelaar Frank Blaauw.
“Die bekijkt de zaak en neemt dan een be
sluit. Daar moeten mensen het mee doen.
Bij bemiddeling moeten partijen er zelf, met
elkaar, uitkomen. Wij helpen ze daarbij, en
zijn helemaal neutraal. De kern van het
probleem kan dan worden opgelost.” Dat is
iets wat hem in zijn dagelijks leven als
brandweerofficier ook al goed afgaat: hij
krijgt het regelmatig voor elkaar dat collega’s
conflicten bijleggen. Sinds een jaar werkt hij
vrijwillig als bemiddelaar en heeft bij zo’n
zes, zeven conflicten bemiddeld. Dat geldt
ook voor Lizet Huizing, die tijdens haar werk
als trainingsacteur in contact kwam met
mensen die vrijwillig bemiddelden. “Com
municatie, interactie, de gevolgen van wat
je zegt of doet op anderen, dat boeit mij –
en dat alles is bij bemiddelen misschien wel
extreem belangrijk.”

Begrip

Er is geen bemiddeling ‘volgens het boekje’,
zeggen Huizing en Blaauw. En dat is mis

schien maar goed ook, want Blaauw bereikt
veel doordat hij heel confronterend kan zijn,
zegt Huizing. Terwijl Huizing volgens
Blaauw juist zo goed kan bemiddelen om
dat ze goed kan luisteren. Bemiddelaars
gaan altijd met zijn tweeën naar een con
flict. En dan kan het juist heel goed zijn als
ze verschillend zijn. “Met elkaar proberen
we erachter te komen waar het écht om
gaat, want vaak is onbegrip de grote boos
doener”, aldus Huizing. “Daarom wil ik als
bemiddelaar ook de verhalen van beide par
tijen begrijpen. Er is geen onredelijk ver
haal, hooguit een verhaal wat ik nog niet
helemaal begrijp. Een verhaal over geluids
overlast gaat trouwens bijna nooit over ge
luidsoverlast.” Daarbij kan taal werken als
een rode lap op een stier. Blaauw: “Als je
zegt: ‘Jij moet nu als de sodemieter kappen
met die teringherrie!’, dan krijg je echt een
andere reactie dan wanneer je zegt: ‘Ik heb
nu behoefte aan rust’. Achter elke schreeuw
zit een verlangen. En dan blijkt het dus in
derdaad niet over geluidsoverlast te gaan,

maar over verlangens. Het gaat erom die te
herkennen en te erkennen.”

ze volop actief is als vrijwilliger. “Ja, ook al is
het tijdens de vakanties wel hard werken.
Maar toch heb ik dan ook een beetje een va

kantiegevoel. Want ik hoef dan niet te
koken – en het eten is verrukkelijk.”

Beter

Het Bureau Bemiddeling & Mediation geeft
bemiddelaars ondersteuning en heel regel
matig trainingen. Blaauw en Huizing zijn blij
dat ze zich een jaar geleden hebben aan
gemeld. “Het is boven verwachting zelfs”,
zegt Huizing. “Het is werk waarmee je de
wereld van anderen beter kunt maken – en
ook die van jezelf. Dat is het trouwens het
kenmerk van vrijwilligerswerk hè. Iedereen
zou vrijwilligerswerk moeten doen.” Blaauw
vindt dat te stellig: “Nou, niet als je het
niet wilt hoor – dus iedereen moet het
gewoon willen! Om iets te doen wat anders
niet gedaan wordt.”
Jaarlijks bemiddelen de bemiddelaars van
Bureau Bemiddeling & Mediation bij zo’n 600
conflicten – en ze weten 75 procent daarvan
op te lossen. Surf voor meer informatie naar
www.bemiddelingmediation.nl.

Rode Kruis Delft: wonderen verrichten met aandacht
Tot een paar jaar geleden werkte
Marianne van Dijck drie dagen per week.
Dat is nu zo’n zeven dagen per week – helemaal vrijwillig. Onder meer bij inloophuis Debora, ouderenproof Buitenhof,
DIVA Delft, de stedenband Delft-Freiberg,
en bij het Rode Kruis. Daar zorgt ze ervoor
dat Delftenaren veilig en volledig verzorgd én onbezorgd van een vakantie
kunnen genieten, ook al zijn ze chronisch
ziek, gehandicapt of verkeren ze in een
sociaal isolement.
“Veel mensen kennen het Rode Kruis van
wege de acties in het buitenland”, zegt
Marianne van Dijck. “Zoals de noodhulp in
Japan nu. Maar het Rode Kruis is niet alleen
een ver-van-mijn-bedshow en doet ook
dicht bij huis heel veel. In Delft zijn er 115
vrijwilligers actief voor het Rode Kruis. Om

chronisch zieke en gehandicapte Delftenaren
bij te staan die om wat voor reden dan ook niet
of nauwelijks toekomen aan meedoen aan de
samenleving. Met onder meer een telefooncir
kel, een mobieltjesproject waarbij scholieren
ouderen wegwijs maken op de mobiel, cursus
sen, informatiebijeenkomsten en een jaarlijks
goededoelengolftoernooi.” En met de vakan
ties dus. Van Dijck werkt samen met vijf andere
vrijwilligers om deze mensen een veilige en
onbezorgde vakantie te kunnen bieden – 100
procent verzorgd tegen 50 procent van de kos
ten. “Het Rode Kruis heeft daarvoor twee ho
tels in Nederland en de Henri Dunant, de Ro
de-Kruisvakantieboot. Jaarlijks kunnen we
zo’n vijftig Delftenaren zo’n vakantie aanbie
den. Komend najaar trouwens gaan we ook
naar een hotel in het Duitse Trier. Maar dit is
minder geschikt voor mensen die echt op ver
pleging zijn aangewezen.”

Gloed en glimlach

Deze vakanties staan trouwens niet op zich
zelf, stelt Van Dijck. “Het is een uitnodiging
om mee te doen, andere mensen te ontmoe
ten. Met de vakantie willen we daar een be
gin mee maken. Dat geven we vervolg, met
bijvoorbeeld ons ontbijtjesproject, waarbij
we mensen uitnodigen in kleine groepjes
met elkaar te ontbijten. Ook organiseert het
Rode Kruis een jaarlijkse ontmoetingsbijeen
komst. Daar komen zo’n tweehonderd Delf
tenaren op af. Van wie sommigen misschien
hun twijfels hebben of ze wel moeten mee
doen – en de bijeenkomst verlaten met een
gloed in hun ogen, een glimlach om hun
mond, nieuwe vrienden, vertrouwen. Het
Rode Kruis helpt gewoon om de wereld een
klein beetje veiliger te maken – ook dichtbij
je bed.” Aandacht kan wonderen verrichten,
weet Van Dijck inmiddels. Dat is ook waarom

Van 30 oktober tot 4 november organiseert het Rode Kruis Delft een vakantieweek naar Trier
– deze keer voor mensen die niet al te veel verpleging nodig hebben. Geïnteresseerden kun
nen Marianne van Dijck bellen, telefoon 256 84 13 / 06 360 439 83.

Delftse Reddingsbrigade: vrijwilligerswerk van levensbelang
gen uit het water te halen. De beste manier om te helpen is natuurlijk kinderen te
leren zwemmen. Ook dat doet de Reddingsbrigade.

Of het nu tijdens de Sinterklaasoptocht is
of tijdens het Varend Corso of op zomerse

vakantiedagen: vrijwilligers van de Reddingsbrigade staan paraat om drenkelin-

Een flink aantal van de 475 leden van de
Delftse Reddingsbrigade is op donderdag ac
tief in zwembad Kerkpolder. Onder meer om
zwemmend redden te leren, zoals Bart
Stoppelenburg en Renate Ouwendijk. Rob
bert-Jan van Beek staat aan de kant om ze uit
het water te helpen. “Ik zit al vanaf mijn elfde
bij de reddingsbrigade”, zegt de 21-jarige
Van Beek. “Eerst de nodige brevetten en di
ploma’s gehaald. Vanaf mijn veertiende draai
ik mee bij de Grote Plas in de Delftse Hout.
Maar we gaan in de zomer ook naar strand
plaatsen om te helpen. Zo draai ik nu al vijf
jaar mee op Texel. Daar heb ik ook mijn eerste
drenkeling uit het water gehaald – ik was

toen zeventien. Die eerste, die staat me nu
nog steeds bij.”

Intocht

De Delftse Reddingsbrigade bestaat niet uit
mooi-weervrijwilligers. Ze zijn ook actief bij
andere festiviteiten in de stad, weer of geen
weer. Zoals bij het Varend Corso of bij de in
tocht van Sinterklaas. Van Beek: “Gelukkig
ging het de laatste keer goed tijdens de in
tocht, maar het jaar daarvoor hebben we
twee kinderen uit het water gehaald.” Voor
komen is natuurlijk beter dan kopje onder
gaan, en daarom is de Reddingsbrigade ook
volop actief om kinderen te leren zwemmen.
Om de conditie op peil te houden, organise
ren ze ook zwem- en reddingswedstrijden
met en tegen de negentien andere vrijwillige
reddingsbrigades in Nederland. Op alle on
derdelen samen presteert Delft trouwens

Het belang van bevlogenheid | Dit is een pagina van het Programma Wonen, zorg en welzijn van de gemeente Delft. De gemeente wil het Europees jaar voor het vrijwilligerswerk benutten
om het belang van vrijwilligers te laten zien. En om vrijwilligers een blijk van waardering te geven voor hun bevlogen inzet voor de stad en voor hun omgeving. Tekst Nico Vesseur.
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met een zevende plaats helemaal niet slecht.
“Onze junioren deden het daarbij trouwens
nóg beter”, zegt Van Beek.

Verliefd

Voor Van Beek was het niet zo moeilijk om zich
bij de reddingsbrigade te melden. “Ik vind
zwemmen leuk, en ik vind het leuk om me in
te zetten voor een veiligere samenleving. En
wat ik bij de reddingsbrigade leer, kan ook in
mijn eigen omgeving van pas komen. Laatst
heb ik nog bij een ongeval eerste hulp ver
leend. En het is gewoon een beregezellige
club, die ook leuke dingen organiseert voor de
vrijwilligers. Er zijn al heel wat verliefdheden
ontstaan tijdens kampen en feestdagen…”
Meer informatie op
www.delftsereddingsbrigade.com.

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011

9

Welzijn in Delft
Gratis wekelijks juridisch inloopspreekuur in Het Buitenhuis

‘Met recht een leukere samenleving maken’
Zes jonge Delftse vrienden, vijf juristen en een student bedrijfskunde, zijn afgelopen woensdag met
iets nieuws begonnen: een inloopspreekuur voor gratis rechtsadvies.
Voor iedereen die wil weten wat die
ingewikkelde brief nou betekent,
of die juridische ondersteuning
nodig heeft. Elke woensdagavond
houden ze een inloopspreekuur in
wijkcentrum Het Buitenhuis.

recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht & sociale zekerheid, staats- en
bestuursrecht. Met elkaar zijn we
allround.” Lennard Zuijderwijk studeert bedrijfskunde en is penningmeester van de stichting. “Ik kan
vooral voor ondernemers een toegevoegde waarde zijn”, zegt hij. “Van
hen vragen we trouwens wel een
kleine vergoeding voor onze diensten.” Verder is de stichting afhankelijk van donaties, en van de goodwill
van derden. Zo biedt BWD hun de
mogelijkheid het inloopspreekuur
gratis te houden in wijkcentrum
Het Buitenhuis.

Door Nico Vesseur
De stichting Vrijwillig Rechtsadvies
Delft is een initiatief van de juristen
Murteza Fakiri, Jawid Fakiri, Nawid
Fakiri, Faiq Karim, Diyar Amin en de
student bedrijfskunde Lennard Zuijderwijk. “De samenleving geeft ons
kansen om iets te doen met ons leven. Met onze talenten. Daar zijn we
dankbaar voor. En daarom willen wij
op onze beurt mensen die om wat
voor reden dan ook in de verdrukking zijn geraakt, ook kansen geven
om weer iets van hun leven te maken. Gewoon, iets terugdoen.”

Met recht
De vrienden zoeken ook samen
werking met vakgenoten. Een eerste
kennismakingsgesprek met het
Bureau Sociaal Raadslieden is heel
positief verlopen. “Ze waren enthousiast over onze ideeën”, zegt Jawid
Fakiri. “We gaan kijken of en zo ja,
hóe we met elkaar kunnen samenwerken.” Wat willen ze met hun initiatief bereiken? “We doen het voor
onszelf en voor anderen”, zegt Karim.
“Ons ‘kindje’ geeft ons een goed gevoel. We hopen er ook andere studenten mee te inspireren, zodat zij
zich bij ons aansluiten. Dat is goed
voor de continuïteit en groei van de
stichting. En we willen vooral helpen, onze bijdrage leveren aan een
leukere samenleving – récht doen
aan een leukere samenleving.”

Verhaal
De stichting biedt haar juridische
diensten gratis aan – gratis, maar niet
voor niets, zegt voorzitter Karim. “We
krijgen er geen geld en geen studiepunten voor, maar verwachten er wel
waardering voor terug te krijgen. We
zijn ervan overtuigd dat ons werk
waardevol is voor de samenleving.
Uit onze directe omgeving weten we
het: onwetendheid kan veel onrecht
in stand houden. En daarbovenop
stress, leed en- verdriet veroorzaken.
Heel vaak is dat nergens voor nodig.
Daar zijn wij ook voor – om mensen
in staat te stellen hun verhaal te vertellen, stoom af te blazen. En ze bij te

Activiteiten
9 mei: spelenderwijs
elkaar ontmoeten in De Hofstee
Via de ideeënbus van Ouderenproof
Tanthof werd gevraagd om gezellige
ontmoetingsmiddagen met spelletjes
zoals sjoelen, rummy cup, yathzee
enz. Die gaan er ook komen, te be
ginnen aanstaande maandag 9 mei,
van 14.00-16.00 uur in wijkcentrum
de Hofstee aan de Sandinoweg 149.
Heeft u thuis nog spelletjes die niet
meer gebruikt worden? Neem ze mee!
Trouwens, ook in de vakantie kunnen thuisblijvers in Tanthof zich
vermaken in De Hofstee. Die blijft
gewoon open tussen 8.00-17.00 uur
voor alle biljarters, klaverjassers,
jokeraars, computeraars aan de venstertafel, en voor een kopje koffie/
thee en een praatje met elkaar.

De Hofstee zoekt
gastvrouwen/-heren
BWD en de VAK zijn op zoek naar da-

Vlnr. Faiq Karim, Jawid Fakiri, Murteza Fakiri, Diyar Amin, Lennard Zuijderwijk en Nawid Fakiri, houden vanaf deze
week elke woensdag gratis een juridisch inloopspreekuur in Het Buitenhuis.

staan en ze eerlijk te vertellen hoe ze
ervoor staan. Als ze een aanmaning
moeten betalen, moeten ze een aanmaning betalen – daar gaan we niet

omheen draaien. Maar wanneer hun
recht als consument, huurder, werknemer of noem maar op is geschonden, staan we ze bij. Met raad en

daad, desnoods tot aan de kantonrechter. We zijn inmiddels, op Lennard
na, allemaal jurist, op verschillende
vakgebieden – notarieel recht, straf-

mes en heren die tijdens de activiteiten in de avonduren vanaf 18.30 tot
circa 21.30/22.00 uur als gastvrouw/
-heer willen fungeren in De Hofstee.
BWD biedt ze een gratis IVA-cursus
van een dagdeel aan, waarvoor ze
een certificaat ontvangen. En ze ontvangen natuurlijk de dankbaarheid
van de cursisten en de gezelligheid
van mensen die kinderen op komen
halen of in afwachting zijn van begin
of eind van een cursus. Geïnteresseerd? Kom naar wijkcentrum de
Hofstee en geef u op als gastvrouw of
gastheer.

of je laten schminken, sieraden maken, juwelendoosjes mozaïeken, er is
een verfcentrifuge en je kunt voor
weinig geld veel moois kopen op de
rommelmarkt – kinderen kunnen op
een kleedje buiten hun speelgoed
verkopen. Tieners en meiden fungeren als gastvrouw/-heer van The Border, en nodigen belangstellenden uit
voor een rondleiding met koffie of
thee door The Border, waar onder
meer een drie-tegen-drievoetbaltoernooi wordt gehouden, en – hopelijk –
een workshop skaten op de skatebaan. Ook de inwendige mens wordt
weer goed verzorgd, met de inmiddels fameuze gratis Tanthofpannenkoeken die je al van ver ruikt. En wijkfeestpatat kost 50 cent.

Open Podium tussen 11.00 en 16.00
uur. Opgeven kan bij: Annet Thoms,
muziekindewijk@nyama.nl, telefoon
06 122 297 39, www.muziekindewijk.
nl. De hele middag kan iedereen ook
meedoen aan workshops djembé,
didgeridoo en streetdance – en daarna meteen het podium op!
De MuziekPickNick wordt afgesloten
met een spetterend verrassingsoptreden. MuziekPickNick wordt georganiseerd door Muziek in de Wijk,
onderdeel van het gemeentelijk cultuurprogramma Kunst in de Wijken:
www.kunstindewijken.nl.

Wijkfeest Tanthof op 21 mei…
Op zaterdag 21 mei organiseert BWD
weer een gezellig wijkfeest van 11.0016.00 uur voor jong en oud rondom
wijkcentrum de Hofstee (Sandinoweg
149) en Jongeren/Tienercentrum The
Border aan Abtswoude 2. Met een
stormbaan, luchtkussen, draaimolen,
er worden glitter- en airbrush-tattoo’s
gezet, je kunt je nagels laten restylen

…met MuziekPickNick,
workshops en Open Podium!
In 2011 is ook de MuziekPickNick
onderdeel van het Wijkfeest Tanthof.
Tanthofbewoners kunnen hun mu
zikale talent laten horen op het

Culturele diversiteit
werkt bevrijdend

Elke woensdag van 19.00 tot 21.00 uur:
gratis inloopspreekuur stichting Vrijwillig
Rechtsadvies Delft, in wijkcentrum Het
Buitenhuis, Buitenhofdreef 274.
Meer informatie en (eventueel) aanmelden
spreekuur via www.rechtsadviesdelft.nl.

komstig van negen verschillende culturen. Iedereen kan gratis genieten
van onder meer Afghaanse en Koerdische populaire muziek, Chinese
en Hindoestaanse dans, van muziek
gespeeld op de oed, een traditioneel
Irakees snaarinstrument. Ook maken
de Delftse migrantenverenigingen
hapjes en drankjes uit hun eigen
keukens. Ook de documentaire ‘Van
gastarbeider tot volksvertegenwoordiger’ is te zien.
De artiesten zijn uitgenodigd door de
leden van de Werkgroep Migranten
Communicatie en het feest wordt
mogelijk gemaakt door de gemeente
Delft.

Zaterdagavond 7 mei houdt de Werkgroep Migranten Communicatie haar
jaarlijkse bevrijdingsviering in wijkcentrum de Vleugel aan de Aart van
der Leeuwlaan 4. Op deze avond kun
je Delfts rijke culturele diversiteit
horen, zien en proeven. Vanaf 19.00
zijn er optredens van artiesten af-

Welzijn in Delft is een pagina van Breed Welzijn Delft | Van Bleyswijckstraat 85 | 2613 RR Delft | T 760 01 00 | www.breedwelzijndelft.nl
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Activiteit

6 – 14 mei
Vrijdag 6 mei
Vakantierondleiding museum Het
Prinsenhof. 12-12.30 en 14-14.30. Het Prinsenhof, Agathaplein. € 1,50 pp, excl. entrée.
Instore-optreden Marike Jager. 19.30.
Velvet, Voldersgracht. Gratis.
Gif, door NTGent. 20.15. Theater de Veste. € 21,50 / € 19,50.

Zaterdag 7 mei
Antiek-, curiosa- en boekenmarkt.
9-17u. Hippolytusbuurt e.o. Gratis.
Vakantierondleiding museum Het
Prinsenhof. 12-12.30. Het Prinsenhof,
Agathaplein. € 1,50 pp, excl. entrée.
Bierhistorische rondwandeling, incl.
proeven. Start 13.15. Boeken via info@
bierhistoriedelft.nl of 06-25413178. € 7,50.
www.bierhistoriedelft.nl.
Vakantierondleiding museum Het
Prinsenhof. 14-14.30. Het Prinsenhof, Agathaplein. € 1,50 pp, excl. entrée.
DexX, britpop. 14u. DOK, leescafé. Gratis.
KYLIÁN4KIDS2. Introdansensemble
voor de jeugd (7+). 19u. Theater de Veste.
€ 13,50 / € 11.
Intercultureel bevrijdingsfeest. Met
een multiculturele mix van muziek, dans,
theater en hapjes. 18u. Wijkcentrum de
Vleugel, Aart v/d Leeuwlaan 4. Gratis entree.
De Flits speelt: De bittere tranen van
Petra von Kant. Van Rainer Werner Fassbinder. 20.15. Microtheater, Kerkstraat 19. € 9 /
€ 8 / € 6,75. Reserveren: www.deflits.nl.
Delfts A Capella Koor: The month of
maying (Engelse koormuziek). 20.15. Lutherse Kerk, Noordeinde 4. € 8 / € 5.

Zondag 8 mei
Kopjesloop Delftse Hout. Start jeugdloop (1km, € 0,50) 10.45, start volwassenen
(5 / 10 / 15 km, € 2) 11u. Inschrijven in clubgebouw korfbalvereniging DES.
Zondagochtendconcert met Osiris Trio.
11.30. Theater de Veste. € 15 - € 7,50.
Vakantierondleiding museum Het
Prinsenhof. 12-12.30 en 14-14.30. Het Prin-

Concert

senhof, Agathaplein. € 1,50 pp, excl. entrée.
Orgelconcert door Paul Houdijk. 15u.
Maria van Jessekerk, Burgwal 20. 15u. Gratis, collecte na afloop.
Lazy Sunday Jamsessie, olv. Bram Stoeken – voor muzikanten, dj’s rappers, zangers, en luisteraars. 15u. dNA, Hal C kabelfabriek, Schieweg 15. Gratis.
Dann&Bob. 15.30. De Wijnhaven, Wijnhaven. Gratis.

Maandag 9 mei
Studium Generale 65 jaar: gratis biosoep. 12-13.30. Feesttent Mekelpark.
Studium Generale 65 jaar: lunchlezing
ontwikkelingssamenwerking – ratio, ethiek,
belang, effect, door Jan Pronk. 13.45. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: Body Repair
Shop – Pimp Your Limbs! 14-17u. Feesttent
Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: borrellezing
door Nico Dijkshoorn. 17.30. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: lezing 65
jaar vrijheid, door Arnold Karskens. 20.15.
Feesttent Mekelpark. Gratis.

Dinsdag 10 mei
Studium Generale 65 jaar: lezing China, door Bettine Vriesekoop. 14.30. Feesttent
Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: Reinventing
the Middle East, a Debate on Revolutions,
met Adel Ghobbar, Touraj Atabaki, Atef Hamdy. 17.30. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Rob Cohen over zijn Auschwitz-ervaringen. 19u. Christelijk Lyceum Delft,
Obrechtstraat 48. Gratis.
Nathalie Baartman: Raak (cabaret).
20.15. Theater de Veste. € 15,50 / € 13,50.
Studium Generale 65 jaar: 1001 Night,
Persian Storytelling and Dance. 20.15. Feesttent Mekelpark. Gratis.
The Aces of Syncopation feat. Steve
Yocum. 21u. Jazzclub The Five, Altena Hoeve, Kasteelwerf 1. € 6 / gratis. www.jazzclubthefive.nl.
Studium Generale 65 jaar: L’Chaim.
21.30. Feesttent Mekelpark. Gratis.

Lezingen, debatten, (work)shops

Disco/Dance

Woensdag 11 mei
Studium Generale 65 jaar: De Repair
Bus – Pimp Your Junk! 12-16u. Feesttent
Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: Bob Marley
en het einde van het onderwijs – lunchlezing door Arno Adelaars. 12.45. Feesttent
Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: debat onderwijs-politiek – studeren wordt weer lekker
elitair. 17.15. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Workshop-laboratorium het Nieuwe
Ontwikkelen, met Sander Berkhout, Astrid
Keers, Ton van Bergen, Leendert Steijger,
Jeanne Dekkers, Ineke Hulshof en Wytze Patijn. 20u. TOP, Hippolytusbuurt 14. Gratis.
www.delftdesign.nl.
Conny Janssen Danst : Zout. 20.15.
Theater de Veste. € 18,50 / € 16,50 / € 12,50
(CJP).
Studium Generale 65 jaar: Het Grote
Kernenergie Debat, mmv. René Leegte (VVD),
Diederik Samsom (PvdA), Sjef Peeraer
(Atoomstroom.nl) en Peer de Rijk (Tegenstroom.nl). 20.15. Feesttent Mekelpark. Gratis.

Donderdag 12 mei
Antiek-, curiosa- en boekenmarkt. 1017u. Hippolytusbuurt. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: debat Ethiek
en de ingenieur, mmv. o.m. oud-minister Jan
Terlouw. 12.45. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: Documentaire The Quantum Activist, met aansluitend
debat (Eng.) met Amit Goswani. 15.30.
Feesttent Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: Pek- en Verenkanon. 17-19u. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Studium Generale 65 jaar: How Quantum Activism Can Save Civilization – lezing
door Amit Goswami. 17.30. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Theaterfestival Fringe. 19-22u. Kijk voor
locaties en prijzen op www.delftfringe.nl.
Studium Generale 65 jaar: Slotfeest
met Delftse Studenten Big Band. 20u. Feesttent Mekelpark. Gratis.
Comedytrain: Jubileumtour (cabaret).
20.15. Theater de Veste. € 16,50/ 14,50.
Literaire Salon: De wolf is vegetariër
geworden. Voorstelling over Kurt Tucholsky,
met oa. Mees van den Bosch. 20.30. DOK
Centrum / leescafé. € 15/€ 12.50. Kaarten
via De Omslag en DOK.

Vrijdag 13 mei
Theaterfestival Fringe. 19-22u. Kijk voor
locaties en prijzen op www.delftfringe.nl.
Voorronde VAKpopprijs 2011. Met 12
schoolbands van CLD, Stanislas en Grotius
college. 19u. VAK, Westvest 9. Gratis.
Concert Kamerkoor en -orkest Choir.
20.15. Lutherse kerk, Noordeinde 4a. € 15 /
€ 12. www.choirdelft.nl.
Daryl Sherman. 20.15. Studio Sylvia
Gentil, Asvest 40. € 17,50. Res. via 215 96 61
of sylviagentil@planet.nl.

Zaterdag 14 mei

Studium Generale is 65 jaar en viert dat komende week. Met lezingen, debatten,
bodyrepair-, junkrepair- en workshops, en meer. BN’ers komen langs – en ook alle
Delftenaren zijn van 9 tot en met 12 mei welkom in de feesttent aan de Mekelweg.
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Antiek-, curiosa- en boekenmarkt.
9-17u. Hippolytusbuurt e.o. Gratis.
Theaterfestival Fringe. 13.30-17u. Kijk
voor locaties en prijzen op www.delftfringe.nl.
De Flits speelt: De bittere tranen van
Petra von Kant. Van Rainer Werner Fassbinder. 20.15. Microtheater, Kerkstraat 19. € 9 /
€ 8 / € 6,75. Reserveren: www.deflits.nl.
Theaterfestival Fringe. 19-22u. Kijk voor
locaties en prijzen op www.delftfringe.nl.

Film

Lezing

Plien en Bianca: Heb je hun weer (cabaret). 20.15. theater de Veste. € 24,50/€22,50.
De Vloer Op! Improvisatietheater door
Withlof. 20.30. Buurthuis Olof, St. Olofstraat
21. € 5. www.withlof.nl.
Blue Notice – jazzduo Margreet Groenendijk en Erwin Beijersbergen. 22.30. Café
de Klok, Oude Delft 99. Gratis.

Exposities
Archief Delft. Delftse films uit de bezettingstijd en eerste dagen na bevrijding. Di-do
9-17u. | Oude Delft 169 | www.oorloginblik.nl.
38CC in Bacinol 2. Capsules - foto’s van Willem van den Hoed. Wo-zo 13-17u. Hooikade
13 | www.38CC.nl.
Brandpunt Terra, keramiekfestival.
Met o.a. exposities, lezingen, demonstraties
en keramische straatstenenroute. Tot en
met 4 juni. Diverse locaties binnenstad |
www.brandpuntterra.nl.
Delft Bouwt, informatiecentrum Spoorzone
Delft en de overige grote Delftse bouwprojecten in uitvoering. Wo-vr 11-18u, za 1117u. Barbarasteeg 2 | www.delftbouwt.nl.

Theater

do 10- 1u, vr 11-2u, za 10-2u, zo 11-24u.
Markt 15-17a | www.boterhuis.nl.
In de Hoven – passage naar parkeergarage.
Fotowand met expositie van foto’s van Peter
Willemse.
Kadmium. Kwetsbaar maar Robuust, hedendaags keramiek. Do-zo 12-17u. Koornmarkt 48 | www.kadmium.nl.
Kunst en Coach. Wisselende exposities. Wo-za
11-17u. Breestraat 27 | www.kunstencoach.nl.
Legermuseum. Toernooiridders, met div.
workshops. Di-vr 10-17u, za/zo 12-17u. Korte
Geer 1 | tel 215 05 00 | www.legermuseum.nl.
Museum Nusantara. Tussen hemel en aarde
– hoogtepunten uit de collectie Nusantara.
Met speciale wajang-tentoonstelling over Willem van Oranje. Di-zo 11-17u. St. Agathaplein
4 | tel 260 23 58 | www.nusantara-delft.nl.
Museum Paul Tetar van Elven. Kristalglazuren. Traditie en Vernieuwing. Di t/m zo 1317u. Koornmarkt 67 | tel 212 42 06 | www.
museumpaultetarvanelven.nl.

DOK. Reizen – kalligrafie-tentoonstelling
met werk van VAK-cursisten. T/m 14 mei.
Ma/di/do/vr 12.30-18u, wo 10-18u, za 1017u. Vesteplein 100 | www.dok.info.  

Museum Het Prinsenhof. Het Meesterstuk,
keramiek van 39 kunstenaars ikv. Brandpunt
Terra. 23 april t/m 4 juni. Di-zo 11-17u. Sint
Agathaplein 1 | tel 260 23 58 | www.prinsenhof-delft.nl.

Fotobister. Het Vuur van het Moment – foto’s van Paul Mokveld. Ma 13-17u, di-za 1017.30. Voldersgracht 16.

De Nonnerie. Hangend keramiek van Colja
de Roo. T/m 15 mei. Di-vr 10.30-17u, za/zo
11.30-17u. Sint Agathaplein 1.

Fotoclub ’59. People of Beijing. Vr-za 1317u. HuisKinesis, Voorstraat 84-86.

De Papaver. Bijen. T/m 8 mei. Vanaf 15 mei :
Mini safari. Ma-vr 10-17u, zo 13.30-16.30u.
Korftlaan 6 | tel 219 79 77 | www.delft.nl/
natuurenmilieu.

Galerie Abtswoude. Er is meer dan verslaving – schilderijen, pasteltekeningen, boetseerwerk en fotobewerking van ex-alcoholverslaafden. Dag. 9-18u. Aart van der
Leeuwlaan 332 | www.cultureelcentrumabtswoude.nl.
Galerie Inkt Delft. Etsen van Rolf Weijburg.
Wo-vr 12.30-17.30, za 12-17u en koopzondagen 13-17u. Choorstraat 29 | www.inktdelft.
nl.
Galerie Meij en Meij. Werk van Jan Wisse.
Rotterdamseweg 1 | Kijk voor openingstijden
op www.galeriemeijenmeij.nl.
Galerie Terra. Brandpunt Terra. Jubileum-keramiekfestival, nav. 25 jaar Galerie Terra. Vanaf
23 apr. www.brandpuntterra.nl. Di-vr 11-18u,
za 11-17u. Nieuwstraat 7 | www.terra-delft.nl.
Galerie de Zaal. Foto’s van Willem van den
Hoed. Do t/m za 12-17u, zo 14-17u. Koornmarkt 4 | www.dezaal.nl.
Grand café ’t Boterhuis. Expositie foto’s
van Mariska van Vondelen. Ma-wo 11-1u,

Ruimte Remmelink. Simona Vergani – The
Baron in The Trees. Schetsen in klei. Do/vr
12-16u, za 14-17u en op afspraak. Voorstraat 4 | www.ruimteremmelink.nl.
TOP: Techniek Ontmoetings Punt. HYPO, de
Kunstsuper. Delftse producten in een eigentijdse supermarkt, van ontwerpers en kunstenaars. Met Lunchcafé HYPO. Wo-zo 1217u. Gratis. Hippolytusbuurt 14 | tel 284 01
16 |  www.topdelft.nl.
Vermeercentrum. Meet the master of light.
Dag. 10-17u. Tevens, grotendeels in de entreehal en café Mechelen (gratis entree): Vermeers Erfgoed – opgravingen uit de tijd van
Vermeer, ism. Archeologie Delft. Voldersgracht
21 | tel 213 85 88 | www.vermeerdelft.nl.

Films
Lumen | Doelenplein 5 | tel 214 02 26 |
www.filmhuislumen.nl.
Pathé | Vesteplein 5 | tel 0900-1458 (€ 0,55
cpm) | www.pathe.nl/bioscoop/delft.

Informatie
Alles over Delft | www.delft.nl.
Alles over 65 jaar Studium Generale | www.sg.tudelft.nl.
Gemeentemusea Delft: Het Prinsenhof, Nusantara, Lambert van Meerten |
www.gemeentemusea-delft.nl.
Theater de Veste | Vesteplein 1 | tel 212 13 12 | www.theaterdeveste.nl.
DOK | Vesteplein 100 | tel 212 34 50 | www.dok.info.
VAK | Westvest | tel 260 28 40 | www.vak-delft.nl.
Botanische Tuin | Poortlandplein 6 | tel 278 23 56 | www.botanischetuin.tudelft.nl.
Speakers | Burgwal 45-49 | tel 212 44 46 | www.speakers.nl.
OJV De Koornbeurs | Voldersgracht 1 | tel 212 47 42 | www.koornbeurs.nl.
DWH | Lange Geer 22 | www.dwhdelft.nl.
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Nieuwe maand, nieuwe blueprint
In de maand mei leggen niet alleen de vogeltjes een
ei maar gebeuren er ook weer veel leuke dingen in Delft.
Zo hebben we het theaterfestival Delft Fringe en de ama
teurkunstweek WAK van 12 tot en met 21 mei, waarin
verschillende amateurkunstenaars hun talenten laten
zien. Daarnaast is de redactie van Local Heroes Delft hard
aan het brainstormen over haar ideeën voor het nieuwe
magazine. Dit magazine zal in het teken staan van uit

Samenstelling Roos van der Werf

gaan in en om Delft. Blijf op de hoogte!

@

-

06/05 Clubbit @ De Koornbeurs/
www.koornbeurs.nl 06/05 Cabaret Hassan’s Angels Hoop,
Gezeik en Liefde @ Theater de Veste/www.theaterdeveste.nl

08/05 Live jazzmuziek @ Stadscafé de Waag/www.de-waag.nl
12/05 t/m 15/05 Fringe festival @ Delft/www.delftfringe.nl
14/05 t/m 20/05 WAK Week van de amateurkunst @ Delft/
www.waknederland.nl 15/05 De Flits @ Microtheater/www.
deflits.nl 20/05 WOPWOP @ de Koornbeurs www.koornbeurs.nl

Foto: Iris den Harto g

Lekker musiceren
met Footnote

Met dit mooie lenteweer verplaatsen veel Delftenaren
hun bezigheden naar buiten. Buiten ontbijten, buiten
gitaarspelen en zelfs buiten schilderen!

B

egin april ging Jouw Delft lunchen met
wethouder Lucas Vokurka. Als wethouder Jeugd wilde hij graag de samenwerking met Jouw Delft in 2011 verbeteren.
We hebben niet alleen gezellig met elkaar een
broodje gegeten, maar ook nog
eens terug- en vooruitgeblikt.
2010 was het jaar van het rapport ‘Poppodia’, het ‘Wat mis jij in Delft’-event,
veel kleine onderzoekjes, en een Silent Disco
op Lichtjesavond als knallende afsluiter. Zo
heeft Jouw Delft bewezen dat we een belangrijke factor kunnen zijn in de stad. In 2011
hebben we als aandachtspunten: veiligheid,
deurbeleid horeca, meer wijkgericht werken,

aanwezig zijn op alle evenementen in de stad
en werken op projectbasis. Dit klonk de wethouder allemaal zeer positief in de oren en daarom gaf hij ons een nieuwe opdracht.
De Jeugdnota, het jeugdbeleid beschreven op
een paar A4’tjes, loopt alweer bijna af. In 2012
moet er alweer een nieuwe op tafel liggen.
Daarom leek het de wethouder wel handig om
Jouw Delft te vragen hierbij te helpen. Zijn idee
was namelijk om een toer door de stad te
maken en persoonlijk de meningen van alle
Delftse jongeren te horen. Het moet zo grondig
gedaan worden, zodat de
Jeugdnota 2012-2015 bij elke willekeurige jongere een blijk van
herkenning oproept.
Jouw Delft neemt deze uitdaging graag aan en
zal vanaf eind mei ervoor gaan zorgen dat jullie
stemmen terugkomen in het jeugdbeleid.

Laat je horen

Alexander
Ettema (27),
afgestudeerd
in Industrial
Design aan de
TU Delft, ont
wikkelde samen
met Joeri
Lambert de
‘Footnote’
voor hun
afstudeer
project. Na wat
jamsessies in café Tango
zocht hij een manier om
leuker en intuïtiever num
mers te leren spelen.
De Footnote bestaat uit drie
onderdelen: hardware, software en een voetcontroller.
Met laatstgenoemd systeem
kunnen muzikanten actiever
en gemakkelijker oefenen.
Met hun voet kunnen ze
de muziek en/of de tablatuur tijdelijk onderbreken, waardoor ze
niet elke keer
hoeven terug te lopen naar hun computer
of cd-speler om terug te
spoelen of te pauzeren.
“Muziek is voor mij een middel om
direct in contact te komen met mensen.
Zo krijg ik de mogelijkheid om muziek te leren
en te delen.” Alexanders held is de klarinettist
Giora Feidman, omdat die één is met zijn muziek,
en dat moet je zijn, vindt Alexander. Zijn tweede held
is Daan, die hielp bij het testen van de Footnote, en verder ook zijn
vrienden, die achter zijn project stonden.
De Footnote is nog een prototype, maar zal in 2012 op de markt gebracht worden. Veel mensen zijn er nu al erg in geïnteresseerd en
tonen zich enthousiast.
Meer weten? Kijk op www.playfootnote.com.
Foto: Ivar Teunissen
Tekst: Roos van der werf

Blueprint wordt gemaakt door Local Heroes, jongerenpersbureau Delft Hoofdredacteur Naomi Felesita Vormgeving Sjors Massar Begeleiding de Nieuwe Academie (Frank Koenen) en KEPCOM Creatieve Communicatie
Info www.localheroesdelft.nl, redactie@localheroesdelft.nl
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Wijkindeling

Hele stad
VUURPLEKKEN JAARWISSELING
2011-2012

Het college heeft voor de jaarwisseling 2011 –
2012 de volgende vuurplekken aangewezen:
Brasserskade parkeerterrein Brasserskade/
Castrop Rauxellaan
Geerweg grasveld Koningsplein
Tanthof Sandinoweg, parkeerplaats bij de
Border
Westerkwartier Frank van Borselenstraat
tegenover nummer 2
Wippolder kruising Schoemakerstraat/Kloosterkade.
Op andere locaties zijn geen oud & nieuwvuren
toegestaan.
Voorwaarden
De gemeente stelt voorwaarden. Zo moet een
betrouwbare organisatie verantwoordelijk zijn
voor de organisatie van het vuur en moeten er
voldoende overige activiteiten in de omgeving
van de vuurplek zijn.
Op 31 december en 1 januari kan er op deze
locaties niet geparkeerd worden.
De containers waarin de kerstbomen kunnen
worden opgeslagen zullen geplaatst worden aan
de Schieweg.
Bezwaar
Belanghebbenden in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken na
deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders p/a postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van
‘bezwaarschrift’.

SPOORZONE
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Abtwoudseweg / Engelsestraat thv. Leeuwenstein 3 oprichten van dienstgebouw op de
zuidelijke tunnelmond spoortunnel, 21-4-2011;
activiteit: bouw
Kampveldweg oprichten van dienstgebouw op
de noordelijke tunnelmond spoortunnel,
21-4-2011; activiteit: bouw.
Verleende sloopvergunning
Westvest slopen van deel kademuren,
29-4-2011; slopen van Stationsbrug, 29-4-2011.

Per wijk
BINNENSTAD
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Hippolytusbuurt 2 verbouwing en nieuwbouw

van pand, 21-4-2011; activiteit: bouw
Nieuwe Langendijk 66a plaatsen van dakopbouw, 22-4-2011; activiteit: bouw
Voldersgracht 23 nieuwe entree bovenliggende
woning tpv. etalage, vergroten ramen eerste verdieping achterzijde, vervangen balustrade balkon, overige verbeteringen in pand, 29-4-2011;
activiteiten: bouw, Monumenten Gemeentelijke
Verordening.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunning
Brabantse Turfmarkt 79 aanvraag voor reeds
geplaatst terras, activiteit: bouw; datum buiten
behandelingstelling: 26 april 2011
Oostpoort 3 vervangen van luifels portiekingangen (betreft 3 portiekingangen nrs. 3-19), activiteit: bouw; datum buiten behandelingstelling:
26 april 2011
Sint Sebastiaansbrug 21 en 19 samenvoegen
van 2 appartementen, activiteit: bouw; datum
buiten behandelingstelling: 26 april 2011.

VRIJENBAN
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Boeroestraat 52 plaatsen van nieuwe dakkapel
voor en grotere dakkapel achter, 26-4-2011;
activiteit: bouw
Korftlaan (overzijde fietsstraat, vanaf molen
De Bruin P7 tot voorbij de brug) kappen van 2
esdoorns en 1 es, 29-4-2011; activiteit: kap
Poortweg 4 wijzigen van belettering op dak van
kantoorcomplex, 26-4-2011; activiteit: reclame
Poortweg 4 aanbrengen van lichtlijn aan gevel
van kantoorgebouw , 27-4-2011; activiteit:
reclame
Ternatestraat 72 plaatsen van dakkapel,
20-4-2011; activiteit: bouw.
Verleende omgevingsvergunningen
Bonairestraat nabij huisnr. 2 kappen van boom
ivm. vervangen riolering, 28-4-2011; activiteit: kap
Oostsingel 184 dak van schuur verwijderen
(asbest), 26-4-2011; activiteiten: sloop, Bouwverordening.

HOF VAN DELFT/
VOORDIJKSHOORN

TANTHOF
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Hoenderhof 1 plaatsen van nieuwe schuur,
23-4-2011; activiteit: bouw
Hoenderhof 2 plaatsen van nieuwe schuur,
25-4-2011; activiteit: bouw.
Verleende omgevingsvergunningen
Abtsregt 4 plaatsen van aanbouw in achtertuin,
29-4-2011; activiteiten: bouw, strijdig gebruik
gronden/bouwwerken met RO
Kluutring 15 plaatsen van opbouw, 26-4-2011;
activiteit: bouw
Voltaweg 4 en 6 slopen van loods en herbouwen
gekoelde bewaarruimte met expeditie, 27-42011; activiteiten: bouw, sloop, Bouwverordening.

VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
ZUIDWEST 3

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij het bestemmingsplan Zuidwest 3 (Tanthof)
gaan voorbereiden. Deze bekendmaking heeft
als doel om belanghebbenden tijdig over het
voornemen te informeren.
Het plangebied bestaat uit de wijken Tanthof
Oost en Tanthof West, een gedeelte van de Kruithuisweg aan de noordoostzijde, een groen- en
bedrijvenstrook tot aan het spoor aan de oostzijde en het gedeelte van Kerkpolder dat wordt
begrensd door de Kruithuisweg. Aan de zuidzijde
loopt de plangrens onder de bebouwing.
Het actualiseren van het bestemmingsplan is
noodzakelijk om te voldoen aan nieuwe wet- en
regelgeving.
Vervolg
De volgende stap is dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u reageren door
het indienen van een inspraakreactie. Hoe en
wanneer, wordt later bekendgemaakt.
Dit betekent dat nu nog geen stukken ter inzage
liggen of inspraakreacties kunnen worden ingediend. Evenmin wordt in dit stadium al advies
ingewonnen bij onafhankelijke instanties. De
bekendmaking van dit voornemen 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 de Stadswinkel, via telefoonnummer 14015
of via www.delft.nl.

WIPPOLDER
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Elisabeth van Zuilenlaan 8 plaatsen van dakopbouw tpv. bestaande garage , 4-4-2011; activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO
Pieter Calandweg (te bebouwen groenstrook)
oprichten van afsluitbare fietsenstalling met
geïntegreerde perscontainerruimte, 20-4-2011;
activiteit: bouw
Rotterdamseweg 270 plaatsen van caravan tbv.
kinderopvang, 29-3-2011; activiteiten: bouw,
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO
Rotterdamseweg 458 slopen en herbouwen
van tuinhuis, 23-4-2011; activiteit: bouw.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Prins Mauritsstraat 6 verbouwing woning, activiteit: bouwen. De beslistermijn is met maximaal
drie weken verlengd, uiterste beslisdatum 19
mei 2011.
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Rijksweg A13 wijzigen van lichtreclame vanwege
landelijke huisstijlverandering, activiteit: bouw;
datum buiten behandelingstelling: 26 april 2011.

BUITENHOF
Er zijn deze week geen publicaties specifiek voor
Buitenhof.

Toelichting / leeswijzer
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Omgevingsvergunning (Wabo)
Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn
omgeving wil veranderen, heeft voor deze activiteiten vanaf 1 oktober 2010 een omgevings-

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
een aangevraagde omgevingsvergunning
waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes
maanden), ligt nadat het conceptbesluit is
opgesteld met relevante stukken gedurende
zes weken ter inzage bij de Stadswinkel. Gedurende die zes weken kan iedereen reageren op
de ontwerpbeschikking door een ‘zienswijze’
naar voren te brengen. Dat kan zowel schriftelijke als mondeling na afspraak. Hierna stellen
b&w de definitieve beschikking op, rekening
houdend met de ontvangen zienswijzen. Wie
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen
over de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen
de definitieve beschikking niet meer in beroep
gaan bij de Rechtbank Den Haag.
Omgevingsvergunning korte procedure: bij de
afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de korte procedure
geldt (acht weken) wordt géén ontwerpbesluit
ter inzage gelegd. Tegen deze vergunningen
staat na verlening de mogelijkheid van
bezwaar open. Wilt u echter uw mening op zo’n
aanvraag geven voordat er een definitief
besluit is dan kan dat. Uw mening kunnen wij
dan meewegen in de eindbeslissing. Wel moet
u dat zo spoedig mogelijk na publicatie van de
aanvraag laten weten aan de gemeente.
Bezwaar verleende vergunningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van
de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het
verlenen van de vrijstelling en/of vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift* indienen.
Het bezwaarschrift wordt in behandeling
genomen door de Adviescommissie voor
bezwaarschriften.
Welstand
Elke veertien dagen, op de donderdagen van de
even weken, komt de commissie voor Welstand
en Monumenten bijeen. Ze toetst de bouwplannen aan de welstandsnota (zie www.delft.
nl/welstandsnota). De vergaderingen, die worden gehouden in de Weeskamer van het stadhuis op de Markt, zijn openbaar en beginnen
om 14.00 uur. De agenda is in te zien op www.
delft.nl (via ‘bouwen’, ‘welstandsbeleid’, ‘commissie’ en ‘vergaderingen’).

BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Haya van Somerenstraat 11 plaatsen van dakkapel op zolderverdieping aan voorzijde woning,
22-4-2011; activiteit: bouw
Jacoba van Beierenlaan 72 verwijderen van
asbest uit woning , 20-4-2011; activiteiten:
sloop, Bouwverordening
Landmeterpad 2 saneren van asbesthoudende
toepassingen, 20-4-2011; activiteiten: sloop,
Bouwverordening
Wijnroeierpad 18 saneren van asbesthoudende
toepassingen aanwezig in woning, 20-4-2011;
activiteiten: sloop, Bouwverordening.

OPENINGSTIJDEN STADSWINKEL

Stadswinkel, Phoenixstraat 16
Op afspraak geopend maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
8.00 tot 20.00 uur. Zonder afspraak: maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, telefoon 14015.
Digitale balie: 7 dagen per week, 24 uur per dag
via www.delft.nl/balie.

VOORHOF
BOUWEN, WONEN EN BOMEN

Aangevraagde omgevingsvergunning
Troelstralaan 77-85 plaatsen van buitenreclame op voor- en achtergevel en in de passage
voor Dirk v/d Broek-supermarkt, 28-4-2011;
activiteit: reclame.

vergunning nodig. Dat geldt voor activiteiten
als bouwen, slopen, gebruiken en activiteiten
met betrekking tot een monument of bedrijf.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vervangt ruim 25 vergunningen op het gebied
van wonen, ruimte en milieu door één omgevingsvergunning. U kunt voor al deze activiteiten één omgevingsvergunning aanvragen bij
één loket (meestal de gemeente). Er volgt één
procedure en één besluit waartegen één
bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. De
behandelingstermijnen zijn met de nieuwe wet
korter geworden. Maar het is geen verplichting
om alles in één keer aan te vragen.
Op www.omgevingsloket.nl kunt u online een
vergunningcheck doen en vervolgens digitaal
een vergunning aanvragen. U kunt voor informatie ook terecht bij de Stadswinkel.

Op afspraak sneller geholpen
Met een afspraak (zo gemaakt via www.
delft.nl/afspraak of telefonisch via 14015)
heeft u voorrang en wordt u eerder geholpen. Geen afspraak gemaakt? Dan wordt u
tussen 8.00 en 12.30 uur ook geholpen, houdt
u dan echter wel rekening met een wachttijd.

TENTOONSTELLING
Mini-safari
15 mei t/m 23 oktober 2011
Natuur- en milieucentrum DE PAPAVER

Afgelopen vrijdag is de Stadskrant Delft verschenen. Niet ontvangen?
Bel 215 42 22. De volgende krant verschijnt op 13 mei.

Korftlaan 6, Delft
ma-vr 10.00-17.00 uur, zo 13.30-16.30 uur, za gesloten
Let op: tijdens de zomervakantie gelden andere openingstijden
(015) 2197977, e-mail: papaver@delft.nl

Meer informatie over de gemeente? www.delft.nl/stadskrant

*Adressering: burgemeester en wethouders
van Delft, postbus 78, 2600 ME Delft.
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