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Planning
wegwerkzaamheden
De gemeente heeft een nieuwe
planning gemaakt voor wegwerkzaamheden in 2015 en 2016.
Nu de vervanging van de Sint Sebas
tiaansbrug is uitgesteld, is er meer
tijd voor andere werkzaamheden op
het hoofdwegennet, zonder de be
reikbaarheid van de stad onder druk
te zetten.

Sloop Irenetunnel

FRED NIJS

Ondanks de sloop van de Irenetun
nel blijft de verbinding tussen de
Westlandseweg en de Zuidwal open.
Vanaf begin april rijdt het verkeer
niet meer door de Irenetunnel, maar
met een slinger eromheen. Op de
kruising met de Engelsestraat komt
een rotonde.

Sloop treinviaduct
De sloop van het treinviaduct is in de
komende maanden merkbaar voor
het verkeer. Vanaf half maart tot half
april is de onderdoorgang op de
Kampveldweg dicht. Voor fietsers
blijft er een verbinding in twee rich
tingen. De Spoorsingel blijft vanaf de
Phoenixstraat bereikbaar voor auto
verkeer. Doorgaand autoverkeer van
en naar de Ruys de Beerenbrouck
straat is tijdelijk niet mogelijk en zal
worden omgeleid via de Westlandse
weg.

Asfalt
Verspreid over de stad zullen in het
komend jaar reguliere onderhouds
werkzaamheden plaatsvinden. In de
binnenstad gebeurt dat alleen buiten
het toeristenseizoen. In de zomer
vakantie krijgen enkele fietspaden
een nieuwe asfaltlaag. Dat geldt ook
voor de Schieweg, vanaf Sita tot aan
de zandoverslag.

Tweede helft
In de tweede helft van het jaar zijn er
wegwerkzaamheden gepland in de
TU-wijk, waar een gedeelte van de
Schoemakerstraat zal worden geas
falteerd. Deze werkzaamheden val
len niet samen met de afsluiting van
de Delfgauwseweg, als deze weg
wordt gereconstrueerd en de kade
wordt vervangen. Van augustus tot
november worden op de Zuidwal en
de Westvest ook werkzaamheden
uitgevoerd voor de aansluiting van
de trambaan; doorgaand verkeer
blijft mogelijk.

www.delft.nl

Voor de 106de keer!
Ze is één jaartje jonger dan Internationale Vrouwendag, dat
afgelopen zondag voor de 107de keer werd gevierd/herdacht.
Mevrouw Zuidervaart, de oudste inwoner van Delft, vierde
afgelopen zondag haar 106de verjaardag. Dat vrouwen het

Raad in beeld

Veiligheid,
handhaving en
Metropoolregio
In de overlegvergadering op donder
dag 12 maart bespreekt de commissie
Economie, Financiën en Bestuur het
raadsvoorstel Beleidskader Veiligheid
en handhaving 2015-2018.
De commissie wordt gevraagd om
advies, zodat de gemeenteraad het
voorstel tijdens de vergadering op
donderdag 26 maart kan vaststellen.
Op de agenda van de overlegver
gadering staat verder het onderwerp
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De overlegvergadering begint rond
20.15 uur, direct na de procedurever
gadering die om 20.00 uur van start
gaat.

Politieke agenda

Dinsdag 17 maart 20.00 uur: commissie
Ruimte, Verkeer en Wonen. Kijk voor agendapunten op www.delft.nl/gemeenteraad.

sterke geslacht zijn, blijkt ook uit de leeftijd van haar twee
zussen, die dit jaar de respectabele leeftijd van 100 en 102
hopen te bereiken. Burgemeester Bas Verkerk kwam langs om
haar te feliciteren.

Kennismakingsgroep DWH
Aanstaande vrijdag begint de DWH, de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit, een nieuwe kennismakingsgroep voor homo’s, bi’s en transgenders van 25-plus. Deelname is gratis en verplicht tot niets.
De kennismakingsgroep is voor mensen die vragen hebben over hun
geaardheid en coming-out, of die hun vriendenkring willen uitbreiden.
Discretie en respect vormen de basis van elke kennismakingsgroep. Op 6
vrijdagavonden kunnen de leden van 20.00 tot 22.00 uur hun ervaringen,
ideeën en meningen delen over thema’s als coming-out, vooroordelen,
safesex en dating. Aansluitend begint de reguliere baravond van DWH,
waardoor het nog makkelijker is om andere mensen te leren kennen.

Aanmelden voor de kennismakingsgroep? Dat kan via www.dwhdelft.nl of stuur een
e-mail met je naam en leeftijd naar kennismakingsgroep@dwhdelft.nl.
Liever gewoon een keer praten met iemand van de DWH? Dat kan natuurlijk altijd.

Crowdfunding Prinsenhof
De crowdfunding-actie van Prinsenhof
Delft is een succes: het 17e eeuwse
schilderij ‘Gezicht in de Nieuwe Kerk
met memorietafel van
Adriaen Teding van
Berkhout’ van de schilder Hendrick van Vliet
is aangekocht. Er was
ruim € 850.000 nodig
voor het doek en naast
bedragen uit het eigen aankoopfonds en andere fondsen
haalde het museum € 15.000
binnen via crowdfunding –
en Fonds 1818 verdubbelde
het bedrag. Voor € 20 werden ‘stukjes’ van het schilderij
verkocht en donateurs ontvingen
een puzzel met de afbeelding van het
schilderij. Het schilderij was al sinds 1953 in bruikleen van
het museum, toen de eigenaar vorig jaar aangaf het te willen
verkopen. Het doek is tot en met 15 maart te zien in een speciale presentatie; daarna in de
vaste presentatie ‘Meesters in innovatie’.
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De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht,
en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.

Morgen in de gratis wekelijkse
digitale nieuwsbrief @Delft het
actuele nieuws, een overzicht
van alle aangevraagde en ver
leende vergunningen en een
uitgebreide kalender met wat er
in Delft allemaal te doen is.
Ook: het vervolg van de zoek
tocht naar het dna van Delft
in een mindmap, waarin deze
keer de mindmapper Hans
Buskes de fractievoorzitters van
STIP (Dorris Derksen) en Stads
belangen (Aad Meuleman) por
tretteert. Hoe ziet hún Delft
eruit? Ook andere Delftenaren
komen aan het woord in
@Delft: Jos Poeder vertelt over
haar reis naar het beeldend
kunstenaarschap en Ewout van
Oosten over hoe Taste! de mooi
ste wijk van Delft, Voorhof, nóg
mooier gaat maken.
Surf naar www.delft.nl/nieuws
brief en meld u vandaag aan
voor een gratis abonnement –
dan krijgt u morgen de @Delft
in uw mailbox!

Muzen van Paul
Tot en met eind april is in
Museum Paul Tetar van Elven
aan de Delftse Koornmarkt een
kleine tentoonstelling te zien
over ‘de Muzen van Paul’. Twee
grote doeken van zijn hand – de
muzen Schilderkunst en Toon
kunst – hebben tijdelijk hun
vaste plek in de doorgang van de
salon naar de eetkamer verlaten,
om samen met enkele voorstu
dies en twee aquarellen een ten
toonstelling te vormen, waarin
de verschillende stadia van het
werkproces zichtbaar zijn.

Paddentrek
Afgelopen zondag begon de
paddentrek. De dieren zijn op
weg naar de sloot om zich
voort te planten. Om te voor
komen dat ze worden doodge
reden, organiseert de KNNV
Delfland speciale overzet
acties. In Delft is de Kerkpol
derweg daarom tussen 19.00 en
22.00 uur afgesloten voor auto
verkeer. Kijk voor actuele infor
matie op www.knnv.nl/afde
lingDelfland/help-de-padden.

18 maart: verkiezingen
voor het waterschap?
Onze ‘dijkgraaf’ laat het water 365
dagen per jaar over de ‘dijk’ stromen,
maar daardoor blijft het wel schoon
en heerlijk warm!
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

Gemeenteberichten
Klant Contact Centrum
KCC BEZOEKEN? MAAK EEN AFSPRAAK!

Bezoekt u binnenkort het Klant Contact Centrum
van de gemeente aan de Phoenixstraat 16? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart? Maak dan, vóórdat
u langskomt, eerst een afspraak. Een afspraak
maakt u snel en eenvoudig via www.delft.nl/
afspraak.
Het Klant Contact Centrum is op afspraak
geopend op:
• maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
• vrijdag van 8.30-20.00 uur.
Heeft u een afspraak gemaakt, maar komt de
dag of tijdstip u toch niet goed uit? Vergeet dan
niet om uw afspraak te wijzigen of te annuleren.
Dit doet u op www.delft.nl. Klik onderaan de
pagina op Mijn Loket en log in op uw persoonlijke internetpagina. Hier vindt u een overzicht van
uw afspraken en kunt u direct wijzigingen aanbrengen. U kunt uw afspraak ook wijzigen of
annuleren via het telefoonnummer 14015.

Wist u dat u veel producten en diensten online
kunt aanvragen? U hoeft dan helemaal niet naar
het Klant Contact Centrum te komen. Kijk op
www.delft.nl of dit ook voor uw product of
dienst geldt.
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 AK | Phoenixstraat 112 | bouw: plaatsen
van een schuurtje naast het pakhuis onder
Molen de Roos | 3-3-2015
2611 EV | Voldersgracht 17A | brandveilig
gebruik: brandveilig gebruik van het pand |
3-3-2015
2611 PZ | Gasthuislaan 191 | bouw, sloop
Beschermd stadsgezicht SDG Gemeentelijke
Verordening: vervangen van het schuine dak
door een rechte gevel aan de achterzijde van het
pand | 5-3-2015

U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.
2611 VL | Nieuwe Langedijk 60 en 66 | strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: uitbreiden van het pand ( nummer 66 en 60 worden
1 bedrijf) | 6-3-2015
2612 GK | Floresstraat 4 | bouw: plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning |
4-3-2015
2612 HK | vanaf de plantagebrug thv. Oostsingel 177 tot en met de Koepoortbrug en
Pseudobrug | bouw, sloop/bestemmingplan,
aanleg / gemeentelijke of provinciale verordening: vervangen van de bestaande kademuur |
5-3-2015
2613 AG | Laan van Altena 23 | bouw: een
vergunning voor een dakopbouw | 6-3-2015
2613 PP | Brouwersstraat 6 | bouw: realiseren
van een opbouw op het achterdakvlak van de
1e verdieping en het plaatsen van een stalen
portaal op de begane grond | 2-3-2015
2623 EW | Tanthofdreef 3 | strijdig gebruik
gronden/bouwwerken met RO: wijzigen van
een kantoorpand naar woongebouw met 80
woningen (diverse oppervlakten) en 57 parkeerplaatsen, vernieuwing van gevels, kozijnen &
installaties en aanpassing van buitenterrein |

Delft door de inwoners

Wim van den Berg (l) en Hans de Brabander helpen met digitale media, in resp. De Hofstee en Het Buitenhuis.

‘Elke wijk een Digitale Huiskamer’
van den Berg, vrijwilliger
WimDe Hofstee:

“Op termijn moet
er in elke Delftse wijk een Digitale
Huiskamer zijn: een plek waar
mensen terechtkunnen met vra
gen over digitale media. Vooral
senioren vinden het lastig om met
een computer, tablet of smart
phone te werken – of durven er
niet eens aan te beginnen. Met de
Digitale Huiskamer willen we die
drempel wegnemen, want ieder
een moet kunnen meedoen. De
Digitale Huiskamer organiseert
nu op drie locaties inloopspreek
uren. Ik run het spreekuur in De
Hofstee, Annelies Groeneveld van
SeniorWeb doet DOK centrum en
Hans de Brabander gaat Het Bui
tenhuis voor zijn rekening nemen.
Wie naar een inloopspreekuur
komt, wordt gratis geholpen. We
zijn vrijwilligers vanuit verschil
lende organisaties – waaronder
SeniorWeb Delft, DOK en Partici
pe – die onder de paraplu ‘Digitale
Huiskamer’ samenwerken en el
kaar helpen.
Welke vragen ik op mijn spreekuur

krijg, varieert nogal. Ik help veel be
ginners op weg met internet en
e-mail. Maar er komen ook mensen
die niet weten hoe ze een DigiD
moeten aanvragen of die online een
bezwaar willen indienen. Pas nog
ben ik zelfs bij iemand thuis geweest,
omdat hij niet wist hoe hij zijn nieu
we computer moest aansluiten.”

de Brabander, vrijwilliger Het
HansBuitenhuis:

“Ik begin in Het Bui
tenhuis met de Digitale Huiskamerinloop. Naast vragen over internetten
en e-mailen merk ik dat mensen met
vragen zitten over digitaal bankieren,
werken met Facebook, hoe je een
e-book op je tablet installeert en nog
een belangrijke: hoe schep je orde in
de grote hoeveelheid bestanden op
je computer? We hebben hier wat
apparatuur staan voor mensen die
zelf geen laptop of tablet hebben. Of
die twijfelen over wat ze moeten
kopen: hier kun je ze allebei even uit
proberen.
Dat ik heb aangeboden om dit
spreekuur te gaan doen, is voor mij
een logische stap. Net als Wim ben
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ik lid van de Computer Club Delft
en ik heb er echt veel mee. Thuis
zet ik mijn computer ’s ochtends
aan en pas ’s avonds weer uit. En
Het Buitenhuis is mijn tweede
thuis: ik werk hier al vanaf het be
gin als vrijwilliger. Elke dag ja, be
halve op vrijdag. De vrijdag is voor
mijn vrouw.”

In de Digitale Huiskamer werken vrijwillige en professionele organisaties uit Delft
samen. Ze helpen mensen bij het omgaan
met computers, tablets en internet. De organisaties verzorgen nu gratis toegankelijke inloopspreekuren op drie plaatsen in
Delft; meer locaties volgen. Ook worden
er workshops en cursussen georganiseerd.
Inloop bij DOK centrum: elke tweede dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur
en elke vierde zaterdag van de maand
van 13.00-15.00 uur. Inloop De Hofstee,
Sandinoweg 149: elke dinsdag van
10.00-12.00 uur. Inloop Het Buitenhuis,
Buitenhofdreef 274: elke donderdag van
10.00-12.00 uur. Meer informatie: www.
digitalehuiskamer.nl of bel SeniorWeb,
tel. 06-51 91 93 03.

4-3-2015
2628 EX | Delfgauwseweg tussen huisnummers 150 en 282 | bouw: vervangen van een
AC waterleiding voor een waterleiding 110 HDPE
| 3-3-2015
2628 xx | Ackerdijksebos | aanleg: aanleggen
van een fietspad | 2-3-2015
2628 xx | groenstrook tussen entree begraafplaats Jaffa en Doner Company | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het
plaatsen van een schaalmodel kunstwerk van
het Maison D’artiste | 4-3-2015.
Verleend regulier
2611 DC | Bastiaansplein 1 | bouw: maken van
een vloersparing tbv. leidingwerk | 5-3-2015
2613 BM | Hof van Delftlaan 127 | bouw:
maken van een doorbraak | 3-3-2015
2613 DZ | Van der Heimstraat 23 | bouw: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het
huis | 6-3-2015
2613 SZ | Buitenwatersloot 238 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: uitbreiden van het woonhuis door middel van uitbouw
en het plaatsen van een opbouw | 3-3-2015
2614 SZ | Kniekas 12 | bouw: plaatsen van een
dakkapel op de voor- en achtergevelzijde |
3-3-2015
2614 SZ | Kniekas 14 | bouw: plaatsen van een
dakkapel op de achtergevelzijde | 3-3-2015
2629 HE | Rotterdamseweg 219 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: verbouwen van de woning | 3-3-2015.
Verlengde beslistermijn
2614 xx | Delftse Hart fase 2 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: bouw
van 18 woningen, met bouwnummers 1-10 en
35-42 | beslistermijn is met maximaal 6 weken
verlengd, nieuwe beslisdatum: 26-04-2015
2614 xx | Harnaschpolder veld 17 | bouw:
realiseren van 20 nieuwbouwwoningen | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd,
nieuwe beslisdatum: 20-4-2015
2627 AN | Schieweg 68 | bouw: plaatsen van
masten met camerabewaking op bedrijven
terrein Schieoevers | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum:
25-4-2015
2628 xx | Delfgauwseweg | bouw, aanleg,
handelingen met gevolgen voor Habitats: reconstructie van de Delfgauwseweg N473a, inclusief
het vervangen van een houten oeverwand en
onderhoudswerkzaamheden aan een bestaande
betonnen oeverwand langs de Pijnackerse Vaart
| beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 20-4-2015.
Buiten behandeling gesteld
2613 VK | Havenstraat 2-6 | bouw, strijdig

gebruik gronden/bouwwerken met RO:
verbouwen van een restaurant met bovengelegen woning tot 4 woningen | datum ingediend:
19-1-2015; datum buiten behandeling:
4-3-2015.

MELDINGEN
Sloopmeldingen
2613 NL | Frank van Borselenstraat 8, 8.1, 8.2,
10, 10.1, 10.2, 12, 12.1, 12.2 | verwijderen en
afvoeren van asbesthoudende standleidingen in
de woningen | 5-3-2015
2613 PK | Pootstraat 165 I verwijderen van
asbest | 5-3-2015
2623 CJ | Wezelstraat 8 | verwijderen van
asbest | 5-3-2015
2624 EL | Papsouwselaan 354 | verwijderen
van asbest | 3-3-2015
2624 LH | Aart van der Leeuwlaan 204 |
verwijderen van asbest | 6-3-2015
2624 ZH | Willem Bilderdijkhof 69 | verwijderen van asbest | 6-3-2015
2628 EX | Delfgauwseweg 172 | inleveren van
asbestbevattende dakplaten bij afvalbreng
station | 4-3-2015.
Brandmelding
2629 HL | Ruivenstraat 15 | brandveilig
gebruiken wegens het kamergewijze verhuur |
6-3-2015.

VERKEERSBESLUITEN
2611 AW | Wateringsevest | regelen van de
voorrang bij de fietspaden op de kruising Wateringsevest – Kalverbos (1842198)
2613 CL | Van der Brugghenstraat | opheffen
van het eenrichtingsverkeer en het regelen van
de voorrang op de kruising met de Hof van
Delftlaan (1841850)
2628 AK | Rotterdamseweg thv. nr. 113 |
intrekken gehandicaptenparkeerplaats
(1847443).

Formele publicatie
De formele publicatie van algemeen verbindende
voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen
gebeurt digitaal in een Gemeenteblad 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. Na
aanmelding ontvangt u automatisch per mail
een overzicht van bekendmakingen die voor u
interessant zijn.

en?
Groen scheid or terug!
ts vo
Daar krijg je ie

gemeente
t samen met de
nte-,
Avalex bedank
nning om groe
pa
ins
n
hu
or
er s vo
n.
Delft de inwon
n aan te levere
ide
he
sc
ge
)
fval (GFT
fruit- en tuina

rt

G zaterdag 21 maa
COMPOSTDA
t sc heppen
gr atis compos
ag 21 maart
em een zak /
Kom op zaterd
ngstations. Ne
re
alb
afv
x
Avale
de
op!)
n
=
va
n
op
t
ee
op
tijd (wan
p me e. Kom op
emmer en sc he
aties
enings tijden
atie over de loc
Locatie s & op
voor meer inform
we g 99
ite
bs
hie
we
Sc
ze
de
on
n
aa
tion
Bezoek
t afvalbrengsta
He
r.
n.
uu
jde
0
sti
.0
en opening
g van 8.00 - 16
end op zater da
in Delft is ge op

ex
op ww w.aval
Vra ge n? Kij k

-05 07
.nl of be l 09 00

)
(lok aa l tar ief

11 maart 2015

DELFT VOOR ELKAAR, DAT IS DELFT MÈT ELKAAR
Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsnetwerk met een lange verankering in de gemeente Delft. Wij zijn een
samenbundeling van zorg-, sport- en
welzijnspartijen en kennen de ins en outs
van de stad. Wij hebben onze roots in de
gemeente en staan in direct contact met
alle bewoners, waardoor wij ons effectief
kunnen inzetten voor kwetsbare mensen.
WAAROM DELFT VOOR ELKAAR?

Delft voor Elkaar organiseert de basis (welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en
ondersteuning bij wijkinitiatieven.
Wij ondersteunen eveneens mantelzorgers, vrijwilligers,
mensen met een beperking, mensen met een chronische
ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een
sociaal isolement leven. Ook helpen wij bij het organiseren
van sportactiviteiten voor alle leeftijden.

NETWERKORGANISATIE

Delft voor Elkaar is geen fusieorganisatie. Wij hebben gekozen voor een netwerkorganisatie zodat andere partners later
ook kunnen meedoen. In de organisatie werken deskundige
en betrokken beroepskrachten en vrijwilligers. Vooral de
vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt
daaromheen georganiseerd. In Delft voor Elkaar zitten:
• Participe Delft
• Kwadraad
• S port en Evenementen Haaglanden (SEH) / Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen (MVV)

• MEE Zuid-Holland Noord (met VTV-ZHN)
• VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
• Buddy Netwerk
• Alzheimer, afdeling Delft/Westland/Oostland
• AIC (Autisme Informatie Centrum)
• Inloophuis Debora
• Federatie voor Ouderen

VOOR IEDEREEN

Delft voor Elkaar is er voor iedereen, maar het is ook van iedereen. Daarom is Delft voor Elkaar op alle mogelijke manieren
bereikbaar: online, per telefoon en vooral in de wijk.
Iedereen kan meedoen. Jong en oud, van fit tot minder valide.
Delft voor Elkaar brengt mensen met elkaar in verbinding.
Mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen.

WAT DOET DELFT VOOR ELKAAR VOOR MIJ?
Bent u (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, handicap
of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting op uw sociale leven? Of
zoekt u hulp bij boodschappen doen of klusjes om het huis?
Delft voor Elkaar helpt u op weg. Ook als u eenzaam bent of de
zorg draagt voor een zieke partner of kind kunnen wij u ondersteunen.
We helpen bijvoorbeeld bij het vinden van activiteiten. Maar
Delft voor Elkaar doet meer. Delft voor Elkaar geeft advies en
ondersteuning bij vragen op het gebied van:
• Financiën
• Sociale contacten
• Coaching één op één
• Activiteiten in de wijk
• Mantelzorg
• Vrijwilligerswerk
• Sport en een gezonde leefstijl
• Onafhankelijke cliëntondersteuning (bij chronische ziekte of
een psychische aandoening)

HOE WERKT DELFT VOOR ELKAAR?

Als u belt, langskomt of u online aanmeldt, spreekt één van
onze mensen met u over uw situatie. Samen kijken we waarmee u het best geholpen bent – tijdelijk, of voor een langere
periode. Dan helpt Delft voor Elkaar u bij het vinden van
ondersteuning. Dat kan een vrijwilliger zijn. Of u wordt verteld
waar u hulp in de wijk kunt vinden. Wat u zelf kunt doen
hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat u vertelt wat er mis is en wat u nog goed zelf kunt.

MEEDOEN

Naast het bieden van ondersteuning, verbindt Delft voor
Elkaar mensen die graag iets voor een ander willen doen.
Wilt u iets voor een ander betekenen? Heeft u een talent
waarmee u iemand uit de brand kunt helpen? Groene
vingers, een boodschappenauto, een halfuurtje om met de
hond van een ziek persoon te wandelen? Vertel het ons. Wij
helpen u om uw talent in te zetten. Voor u misschien een
kleine moeite, voor uw medemens een wereld van verschil!

Waarvoor benadert u Delft voor Elkaar?

Voor advies en coaching op het gebied van welzijn, kunt u terecht bij Delft voor Elkaar. Zij helpen u bijvoorbeeld met
vragen rond activiteiten in de wijk, financiën, een gezonde leefstijl, mantelzorg, vrijwilligers, sociale contacten en
participatie (meedoen). Kijk voor meer informatie op www.delftvoorelkaar.nl. Ook kunt u bellen met telefoonnummer
(015) 7600200 of mailen met info@delftvoorelkaar.nl

Waarvoor benadert u de Gemeente Delft (Wmo)

U kunt bij de gemeente Delft terecht voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, zoals hulp in de huishouding, begeleiding, tijdelijk verblijf, beschermd wonen of vervoer. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/wmo. Ook kunt u bellen
met telefoonnummer 14015 (geen 015 ervoor). Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op afspraak
langskomen op de locatie aan de Phoenixstraat 16 kan ook. Een afspraak kan gemaakt worden via www.delft.nl/wmo.

www.delftvoorelkaar.nl

