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Blij dat ik glij
Krijgen we (weer) een winter 
zonder sneeuw en heb je toch 
zin om te glijden? Onze water-
glijbaan is 40 meter lang!

Gemeenteberichten

Raad in beeld

Bijeenkomst 
straatnamen
Er komen nieuwe straten in het 
spoorzonegebied. Welke namen 
krijgen ze? Wie ideeën heeft, is wel-
kom op de straatnamenbijeenkomst 
op 9 februari. De gemeenteraad wil 
dat Delftenaren suggesties kunnen 
doen voor namen van de straten 
voor de nieuwe stadsbuurten in het 
spoorzonegebied. Natuurlijk kun-
nen ze altijd suggesties doorgeven 
aan de straatnaamcommissie, maar 
voor de straatnamen in deze nieuwe 
stadsbuurten komt er eenmalig een 
bijeenkomst: deze wordt gehouden 
op maandag 9 februari om 19.30 
uur in Delft Bouwt aan de Barba-
rasteeg 2. De commissie vertelt op 
deze avond hoe ze straatnamen 
kiest en u kunt tips geven en sug-
gesties doen. Deze worden meege-
nomen in de gebiedsontwikkeling 
van dit nieuwe stuk Delft. Aanmel-
den kan via e-mail: delftbouwt@
delft.nl of via tel. 260 18 64. Ver-
meld erbij uw naam, adres, e-mail-
adres en telefoonnummer.

Extra stijging ozb
Vanaf eind deze week verstuurt 
de RBG, de Regionale Belasting 
Groep, de aanslag voor de ge-
meentelijke belastingen. Die be-
staat uit de ozb, afvalstoffenhef-
fing en rioolrechten. Gemiddeld 
gaan de gemeentelijke belastin-
gen met € 43 per huishouden om-
hoog – ongeveer een vijfde daar-
van, zo’n € 8,65, komt door een 
extra tariefstijging op de ozb, van 
3,5 procent.

Deze extra ozb-tariefstijging, in de-
cember 2014 vastgesteld door de 
gemeenteraad, moet het begro-
tingstekort verkleinen. Nu de ge-
meente financieel onder preventief 
toezicht van de provincie staat, is 
besloten tot deze tariefstijging, om 
te voorkomen dat de provincie zelf 
een (hogere) stijging oplegt om het 
begrotingstekort te verkleinen.

Klant Contact Centrum

AANSLAG BELASTINGEN 
Eind januari ontvangen inwoners en bedrijven  
in Delft de aanslag voor de gemeentelijke belas-
tingen en de waterschapsbelastingen van de 
Regionale Belasting Groep (RBG). 
Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Zorg er 
dan voor dat u de RBG vóór 15 februari machtigt 
voor een automatische incasso. Dit regelt u via 
www.delft.nl/belastingen. Het bedrag wordt 
vervolgens in (maximaal) 10 termijnen van uw 
rekening afgeschreven.
Wilt u niet in termijnen betalen? Betaal dan vóór 
31 maart. Hiermee voorkomt u extra kosten. 
Betalen kan op verschillende manieren. Op 
www.delft.nl/belastingen kunt u betalen via 
iDeal. Betaalt u via internetbankieren of een 
overschrijvingskaart? Let dan op dat u het juiste 
rekeningnummer gebruikt en het aanslagbiljet-
nummer vermeldt. Het rekeningnummer van de 
RBG en het aanslagbiljetnummer staan op het 
aanslagbiljet.  
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en 
kunt u de belastingaanslag niet betalen? Dan 
kunt u kwijtschelding aanvragen. Kijk voor meer 
informatie op www.delft.nl/belastingen.

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

Omgevingsvergunningen 

Aangevraagd
2611 BB | Oude Delft 33 | toekennen huisnum-
mers na verbouwing tot div. wooneenheden | 
bouw | 23-01-2015
2611 KG | Noordeinde 45 | toekennen huisnum-
mers na verbouwing tot div. wooneenheden | 
bouw | 23-01-2015
2612 CE | Brasserskade 42 | toekennen huis-
nummers na verbouwing tot 4 wooneenheden |  
bouw | 23-01-2015
2612 CG | Brasserskade 98 | toekennen huis-
nummers na verbouwing tot div. wooneen-
heden | bouw | 23-01-2015
2613 CM | Van Bossestraat 7 | toekennen huis-
nummers na verbouwing tot  meerdere woon-
eenheden | bouw | 23-01-2015
2613 PH | Pootstraat 109B | verruimen zolder-
verdieping met dakopbouw met weerskanten 
dak-/gevelkap van 55 graden | bouw |  
23-01-2015
2613 VK | Havenstraat 2-6 | splitsen pand in  
2 woningen, aanvraag huisnummer, wijzigen 
bestemming naar wonen en corrigeren onjuiste 
typering dak in huidig bestemmingsplan | bouw 
| 19-01-2015
2616 LZ | Kleveringweg 57 | indienen plan-
aanpassingen nieuwbouw Hanos | bouw | 
22-01-2015
2623 XA | Veulenkamp 41, langs sloot  
Koekamp | kappen boom ivm. veiligheid en 

De opbrengst voor de gemeente ligt 
onder de geraamde opbrengst in de 
grondexploitatie; het totale nadeel 
bedraagt € 169.093. Hoewel de mees-
te fracties in de raadsvergadering op 
29 januari akkoord gaan met dit 
voorstel, moesten sommige partijen 
toch even slikken door dit verlies. Te 
meer omdat dit het eerste voorstel is 
dat na vaststelling door de gemeen-
teraad – vanwege het preventieve 
toezicht op de financiën van Delft 
door de provincie – moet worden 
goedgekeurd. Stadsbelangen sprak 
over een slecht onderhandelingsre-
sultaat. Andere fracties vroegen wet-
houder Raimond de Prez of hiermee 
een precedent is geschapen voor an-
dere grondverkopen. Ook werd door 
verschillende fracties, waaronder de 
VVD, gevraagd of de provincie deze 
tegenvaller niet afwijst.

Wethouder De Prez deelde met de 
commissie een dubbel gevoel. Hij 
was blij dat er een overeenkomst is 
die de bouw van 71 woningen moge-
lijk maakt, maar minder ingenomen 
met het feit dat Delft er op toelegt – 

althans op de korte termijn, hield  
de wethouder de commissie voor.  
De nieuwe woningen leveren op ter-
mijn € 40.000 extra ozb op en  
€ 300.000 aan basisuitkering uit het 
Gemeentefonds. Hij wilde niet spre-
ken van een slecht onderhandelings-
resultaat, omdat de ontwikkelaar in 
2008 in het contract met de gemeen-
te afspraken heeft gemaakt om in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen in 
de woningmarkt. Met andere ontwik-
kelaars zijn zulke afspraken niet ge-
maakt, zodat de wethouder niet ver-
wacht dat hiermee een precedent is 
geschapen. 

De zorgen van enkele fracties over de 
beoordeling van het voorstel door de 
provincie nam de wethouder groten-
deels weg. Hij zei dat uit vooroverleg 
met de provincie was gebleken  
dat het voorstel waarschijnlijk niet  
wordt afgekeurd. Stadsbelangen, SP 
en Onafhankelijk Delft lieten weten 
dat ze morgen in de raadsvergadering 
tegen zullen stemmen. De VVD over-
weegt in de raadsvergadering een 
motie in te dienen bij dit agendapunt.

Dubbel gevoel over grondverkoop
Een ruime meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen ad-
viseerde afgelopen dinsdag in de overlegvergadering positief over de 
grondverkoop in Harnaschpolder aan Verwelius Projectontwikkeling. 

De ozb stijgt daardoor in totaal 
met 5 procent: naast de extra 3,5 
procent stijgt de ozb met 1,5 pro-
cent als gevolg van de prijsindex. 
Ook de afvalstoffenheffing wordt 
gecorrigeerd met de prijsindicatie 
en stijgt met 1,5 procent. Het riool-
recht gaat fors omhoog, met 13,2 
procent. Deze stijging komt door-
dat de gemeente, als het gaat om 
het voorkomen van wateroverlast, 
er taken bij heeft gekregen. Ook 
moet de gemeente extra investe-
ren in drainage vanwege het op 
termijn stopzetten van de grond-
wateronttrekking in Delft Noord.

Waterschap
Naast de gemeentelijke heffingen 
vindt u op de aanslag ook de wa-
terschapbelastingen. 

Meer info op www.delft.nl/belastingen.

De gemeenteraad behandelt morgen verder het rapport van de Delftse Rekenkamer over gere-
aliseerde bezuinigingen, de brief van de provincie over het preventief toezicht en de brief van 
het college over de subsidiebeschikkingen en de uitvoeringsovereenkomst Delft voor elkaar.  
De vergadering begint morgen om 20.00 uur en kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune 
in de raadszaal of thuis via de webcast. Meer informatie: www.delft.nl/gemeenteraad.
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Gemeenteberichten
U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.

2 28 januari 2015

Nieuwe Nederlanders

Maandag 26 januari heeft burgemeester Bas Verkerk aan 39 personen het Nederlanderschap uitgereikt.

plaatsen nieuwe schuur | kap | 23-01-2015
2624 BC | Mercuriusweg 16 | ombouwen 
garage bedrijf tot tijdelijke AH winkel | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, 
reclame | 22-01-2015
2628 BG | Julianalaan 153 | doorbreken draag-
muur | bouw | 21-01-2015.

Verleend regulier
2614 HG | Aletta Jacobsstraat 2 | uitbreiden 
dakkapel | bouw, strijdig gebruik gronden/
bouwwerken met RO | 21-01-2015
2623 PD | Aalschoverring 32 | plaatsen dak-
opbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/bouw-
werken met RO | 26-01-2015
2625 PC | Raad van Europalaan 72 | plaatsen 
dakopbouw | 21-01-2015
2628 XG | Elektronicaweg 14 | kappen 4 bomen 
ivm. schade aan gebouw en voertuigen | kap | 
22-01-2015.

Vergunningvrij
2616 LT | Linnaeuspad 6 | vervangen bestaande 
installatie door nieuwe conform bouwbesluit 
2012 | bouw | 19-01-2015
2629 HV | Boussinesqweg 1 | slopen 3 dienst-
woningen op terrein Deltares | sloop, bestem-
mingsplan | 19-01-2015.

Verlengde beslistermijn
2613 SZ | Buitenwatersloot 238 | uitbreiden 
woonhuis met uitbouw plaatsen opbouw | 
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken 
met RO | nieuwe beslisdatum: 05-03-2015
2624 xx | middenberm Prinses Beatrixlaan 
(v/h Provincialeweg) kruising Westlandse-
weg | plaatsen insectenhotel | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO | nieuwe 
beslisdatum: 17-02-2015
2629 HN | Cyclotronweg 1 | verbouwing 
fabriekslaboratorium tbv. extra kantoorruimte 
en wijzigen werktuigbouwkundige installatie 
van loods | bouw | nieuwe beslisdatum:  
09-03-2015.

Ingetrokken aanvraag
2614 EW | Van Almondestraat 15 | plaatsen 
carport voor garageboxen | strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO | 19-01-2015.

Meldingen 

Brandveilig gebruik
2625 BT | Brahmslaan 97 | brandveilig gebrui-
ken pand | 22-01-2015
2625 NE | Strawinskylaan 12 | brandveilig 
gebruiken pand | 22-01-2015.

Sloopmeldingen
2613 PH | Pootstraat 109B | verruimen zolder-
verdieping met dakopbouw met aan weerskan-
ten dak-/gevelkap van 55 graden | 23-01-2015
2613 SL | Parallelweg, station Delft | sloop-
melding wachtruimte buschauffeurs Veolia  
(SSD 495) | 22-01-2015
2624 BC | Mercuriusweg 16 | slopen garage-
bedrijf dat wordt omgebouwd tot tijdelijke AH 
winkel | 22-01-2015

2624 VB | Dirk Costerplein 248 | verwijderen 
asbest | 23-01-2015
2625 VP | Wagenaarstraat 45 | verwijderen 
asbest | 20-01-2015
2627 AP | Energieweg 15 | verwijderen asbest | 
19-01-2015
2628 BW | Prins Bernhardlaan 6 | verwijderen 
in containment van 3 asbesthoudende pakkin-
gen | 21-01-2015
2628 CA | Leeghwaterstraat 44 | verwijderen 
asbestkit in gevel, binnenwanden (glas) en 
luchtkanalen | 20-01-2015
2628 CA | Leeghwaterstraat 44 | verwijderen 
keramische wol in onderzoeksopstelling |  
22-01-2015
2628 CC | Mekelweg 5 | vervangen koelinstal-
latie met asbesthoudende appendages |  
21-01-2015

2628 XT | Prof. Evertslaan 211 | verwijderen 
asbest | 22-01-2015.

Bouwmeldingen
2613 PC | Hoornsestraat 35 | kozijnwijziging/
vervanging of gevelwijziging | 22-01-2015
2614 SZ | Kniekas 12 | dakkapel | 25-01-2015.

Geen toestemming brandmelding
2628 RX | Mijnbouwstraat 120 | veranderen 
gebruik 1e etage en deel 2e etage | 19-01-2015.

Verkeersbesluiten

2613 BN | Hof van Delftlaan thv nr. 34 | aan-
wijzen gehandicaptenparkeerplaats (1812540)
2614 MS | Hoflandendreef | instellen verplicht 
fietspad en uitzondering voor bromfietsers op 

geslotenverklaring bij overgang Hoflandendreef 
naar Koningsveldland(1809861)
2622 BT | Caracasstraat thv. nr. 16 | intrekken 
gehandicaptenparkeerplaats (1812535).

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbinden-
de voorschriften (verordeningen) en kennis-
gevingen gebeurt digitaal in een Gemeente-
blad op www.officielebekendmakingen.nl.  
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen van  
de gemeente Delft. Automatisch op de hoogte 
blijven van wat er in uw omgeving gebeurt? 
Meld u aan voor de (gratis) e-mailservice, op 
http://zoek.overheid.nl/. 

steun en bijval. Ik ben deze maand 
alle nieuwjaarsrecepties van raads-
partijen afgegaan om Op-Nieuw on-
der de aandacht te brengen. Vaak 
blijkt deze groep jongeren uit beeld  
te zijn – we hebben nog missiewerk 
te verrichten! We krijgen ook steun 
van leermeesters die zich voor de 
jongeren wil inzetten. Een Kapsalon 
en Nagelstudio draait al een jaar. We 
gaan de Academie binnenkort uit-
breiden met een SchilderAcademie 
en een HoutbewerkingAcademie. 
We zijn bezig om in diverse wijken 
uiteenlopende participatieprojecten 
mogelijk te maken. En we werken sa-
men met een re-integratiebedrijf om 
jongeren werkervaringsplaatsen op 
andere locaties te bieden. Want ge-
loof me, die jongeren, die schoffies, 
kunnen met de juiste begeleiding 
echt wel wat. Ik wil alle politieke par-
tijen die we ontmoet hebben, be-
danken voor de inspirerende ge-
sprekken. Het heeft mij de hoop 
gegeven dat we, als het gaat om 
jeugdwerkloosheid, een oplossing 
voor deze jongeren kunnen vinden 
die werkt – en betaalbaar is. Hun ta-
lenten moeten we niet verloren laten 
gaan. We willen ze weer laten dro-
men, een toekomst bieden.”

Meer informatie op www.op-nieuw.nl. 

Hans van der Burgh, initiatief
nemer van Stichting OpNieuw: 

“Ik ben docent op de Praktijkschool, 
daar kom ik wel eens jongeren tegen, 
met wie op school geen land te bezei-
len is. Voorbeeld: een jongen uit Irak. 
Zijn ouders zijn voor zijn ogen ver-
moord. Hij vlucht met z’n opa. Die is 
tijdens de vlucht ook vermoord. Via 
via via komt hij hier terecht. Onhan-
delbaar – maar vind je dat gek? Hij is 
leerplichtig, maar heeft andere din-
gen dan school aan z’n hoofd. Hij is 
één van de 200 tot 250 jongeren in 
Delft, die hier rondzwerven, geen 
dromen hebben, geen toekomst zien. 
Natuurlijk doen ze soms schofterig of 
lopen ze te etteren, maar toch zijn 
het jongeren voor wie we een stapje 
extra moeten doen, om verder ont-
sporen – en grotere maatschappelij-
ke schade en kosten – te voorkomen. 
Die jongeren wil ik een nieuwe kans 
en een nieuwe start geven; ik wil 
voorkomen dat ze naar de kloten 
gaan. Daarom heb ik zo’n 2½ jaar ge-
leden het gecertificeerde stage/leer-
bedrijf Op-Nieuw opgericht. Met 
succes: we hebben 2 van de zo’n 20 
tot 25 jongeren tijdelijk aan een baan 
kunnen helpen en de rest aan een 
stage. Ze zijn van de straat en belang-
rijker: we helpen ze om uit te vinden 
wat ze wél willen.”

Delft door de inwoners

‘ Die schoffies kunnen echt wel wat. Met de juiste begeleiding’

Links Hans van der Burgh, 
rechts Youp Soulman.

> Vervolg gemeenteberichten

Academie, hier aan de Taj Mahal-
plaats. Op de Academie leren jonge-
ren een ambacht, in dit geval het vak 
van fietsenmaker, én de Academie le-
vert – met de fietsenverkoop – inkom-
sten op.”
Van der Burgh: “We krijgen nu ook 

de tafel zijn gaan zitten om na te den-
ken over: hoe nu verder? We boeken 
resultaat, maar geen inkomsten. Daar-
om hebben we nu de Op-Nieuw Aca-
demie opgericht, waarbij leermees-
ters vrijwillig jongeren begeleiden en 
opleiden. Te beginnen met de Fiets-

Youp Soulman, één van de 22 vrij
willigers van OpNieuw: “En dat 

hebben we in de afgelopen 2½ jaar 
voor elkaar gekregen zonder een cent 
gemeenschapsgeld – Hans heeft er 
zelf particulier geld in gestoken. Dat is 
de reden waarom we met elkaar rond 
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