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

Heerlijke nazomer
Kijkt u er ook naar uit…?
Een verfrissende duik in het  
zwembad! 

Flink besparen 
op gas en elektra? 

Doe mee met de Energy Battle!
www.delftwordtgroen.nl

Like Delft wordt groen op Facebook: 
facebook.com/delftwordtgroen

Begroting 2017 in balans: weer ruimte voor de toekomst

‘ Bewustzijn kweken, 
daarmee kun je niet 
te vroeg beginnen’

Stadsecoloog Diny Tubbing: ‘In Harnaschpolder versterken natuur en wijkvoorzieningen elkaar’.
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In Harnaschpolder wordt hard ge-
werkt aan biodiversiteit: een grote 
variëteit aan plantensoorten, bijen, 
vlinders enzovoort. In de project-
groep Biodiversiteit zetten wijkbe-
woners, -professionals en de gemeen-
te er samen de schouders onder. 

De projectgroep Biodiversiteit in Har-
naschpolder is in 2014 opgericht door 
de gemeente, in samenwerking met 
de scholen en betrokken bewoners. 
Sindsdien komen de leden op gezette 
tijden bij elkaar, altijd bij de brede 
school Het Kristal. Een logische plek, 
vindt projectgroepslid Henk Kloostra: 
“We willen bereiken dat mensen wat 
extra’s doen voor de natuur. Met het 
kweken van dat bewustzijn kun je niet 
vroeg genoeg beginnen; daarom ben 
ik heel blij dat scholen en docenten  

in onze wijk zo nauw betrokken zijn.” 
Kloostra maakt zelf deel uit van 50-
plus woongroep Nevel Nemas, maar 
lid van de projectgroep is hij op per-
soonlijke titel. “In mijn woonomge-
ving is de belangstelling voor natuur-
activiteiten er zeker ook. Toen we als 
projectgroep hadden bedacht dat er 
vogelkastjes gemaakt moesten wor-
den, timmerde een deel van onze 
woongroep driftig mee. Datzelfde 

geldt voor onze buren van Gemiva. 
En we hebben met elkaar onze directe 
woonomgeving inmiddels enorm  
opgefleurd met fruitbomen, insecten-
hotels en zaaimengsels.”

Vlinderstruik
Toen de projectgroep werd opge-
richt, hebben de leden een ronde 
door de wijk gemaakt en een plan 
opgesteld. Sindsdien is er van alles 
gedaan om de natuur in Harnasch-
polder op een hoger plan te brengen. 
Het meest succesvolle voorbeeld tot 
nu toe vond Kloostra de kick-off in 
april vorig jaar. “Er kwamen veel 
mensen op af. Na afloop kreeg elke 
bezoeker van de stadsecoloog een 

vlinderstruik mee naar huis. Je ziet 
die struiken nu overal in tuinen staan 
– en daarmee ook heel veel vlinders.”
Wat dit betekent voor de biodiversi-
teit wordt ook in kaart gebracht. Op 
het schoolterrein is speciaal voor dit 
doel een biodiversiteitsmeter ge-
plaatst. Stadsecoloog Diny Tubbing: 
“Hij staat nog op de nulmeting, dat wil 
zeggen de stand van vorig jaar. Bin-
nenkort stellen we ’m bij op de stand 
van nu.” Tubbing is optimistisch ge-
stemd over Harnaschpolder. “Je ziet 
hier hoe natuur, groenbeleving en 
wijkvoorzieningen elkaar kunnen  
versterken in plaats van bijten. Van 
een niemandsland is dit een gebied 
geworden dat volop tot ontwikkeling 

komt. Zo zie je dat de eilanden in  
de grote plas – en ook de kleinere  
eilandjes in de andere waterpartijen – 
inmiddels spontaan begroeid zijn.  
Elke plantensoort zoekt een eigen 
plekje om zich te ontwikkelen en 
daarna volgen de dieren vanzelf.” 

Lange adem
Al vindt Kloostra de slootkant bij zijn 
woongroep nog aan de steriele kant, 
hij beaamt dat er meer leven komt. 
“Je ziet steeds meer verschillende  
vogelsoorten: brandganzen, reigers, 
een aalscholver... laatst zelfs een  
lepelaar. Zo’n dier komt natuurlijk 

Steeds meer natuur in Harnaschpolder Delft

Welkom Hier
Komt u zaterdag naar Welkom 
Hier in Theater de Veste? Een 
middag, van 13.00-17.00 uur, 
over wat er in de stad gebeurt 
voor, door en met vluchtelingen. 
Een divers programma met de-
bat, muziek, lezingen, columns 
en cabaret. Onder leiding van 
Leila Prnjavorac en Willem Over-
gaag geven creatieve performers 
hun visie op de komst van  
vluchtelingen naar Nederland  
en Delft. Verder een initia- 
tievenmarkt, kinderactiviteiten 
en natuurlijk lekker eten. Meer 
op www.welkomhier.nl/delft. 

Rioolwerk 
Sinds maandag wordt gewerkt 
aan het rioolgemaal Kruitmolen-
pad en het aanvoerend riool in 
de Prinses Beatrixlaan. Beide zijn 
toe aan groot onderhoud. Om de 
renovatie mogelijk te maken, zijn 
tijdelijke pompinstallaties nodig: 
een tussen de Prinses Beatrix-
laan en de op- en afrit Westeinde 
en een tussen de Prinses Beatrix-
laan en De Kringloop, ter hoogte 
van de fietstunnel. Fietsverkeer 
op het fietspad aan de zuid - 
zijde van de Prinses Beatrixlaan  
wordt tijdelijk omgeleid. Ondanks 
diverse maatregelen is enige 
geur- en geluidsoverlast niet uit 
te sluiten. Stelt u prijs op een  
informatiebijeenkomst, mail dan 
naar pcaesar@delft.nl.

Boerenzakdoek

De Delftse kunstenaar Edith 
Bons maakt nooit zomaar iets; 
ze wil vragen oproepen met haar 
werk. Maar waarom ze daarin 
heel bijzondere materialen ver-
werkt – van rijst tot boeren-
zakdoek – vertelt ze donderdag 
in @Delft, de digitale nieuws-
brief van de gemeente. Ook in  
@Delft: opa, de film. En natuur-
lijk het laatste nieuws en de  
te-doen-in-Delft kalender. 
Gratis abonnement? Ga naar 
www.delft.nl/nieuwsbrief. 

Stadskrant Delft | 14 september 2016 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact stadskrant@delft.nl | 
Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant |  
De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht,  
en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.

Afgelopen donderdag presenteerde 
het Delftse college de begroting 
voor 2017. Daaruit blijkt dat de  
gemeentelijke financiën weer in  
balans zijn. Nu Delft financieel  
aansterkt, hoeven de woonlasten 
niet omhoog en stelt de gemeente 
de invoering van hondenbelasting 
uit. Bovendien wordt meer geld 
vrijgemaakt voor de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Delft krijgt  
ook weer ruimte om na te denken 
over de toekomst.

De nieuwe begroting beschrijft waar 
Delft in 2017 en de jaren daarna op 
inzet. De gemeente richt zich onder 
meer op taken in het sociaal domein 
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en op de voorbereiding op de Omge-
vingswet. Verder zet het college in op 
versterking van Delft als economisch 
vitale stad waar men prettig woont, 
werkt of verblijft. Om dit te bereiken, 
werkt Delft aan werkgelegenheid,  
bereikbaarheid, wonen en toerisme. 
Hiermee sluit het college aan bij de 
adviezen uit het rapport ‘Delft, Parel 
in de Randstad’, opgesteld door de 
werkgroep onder leiding van Wim 
Deetman.
Het college monitort voortdurend de 
financiële positie van de stad. Daar-
uit blijkt dat het financieel herstel  
– al wat zichtbaar in de vorige be-
groting – steeds meer vorm begint te 
krijgen. Zo is het begrotingsbeeld 

voor de komende jaren positief en is 
er genoeg geld om mogelijke tegen-
vallers op te vangen. Als dit doorzet, 
komt het college volgend jaar met 
voorstellen voor lastenverlaging en 
investeringen in de stad. Verder is de 
stadsschuld weliswaar hoog, maar 
beheersbaar en daalt deze vanaf 
2018. Tegelijkertijd blijft het college 
inzetten op duurzaam en financieel 
herstel.
De financiële situatie is zodanig dat 
de woonlasten in 2017 niet omhoog 
gaan. De gemeente verwerkt in de  
tarieven alleen de inflatiecorrectie.  
Het college stelt ook voor de voor-
genomen invoering van de honden-
belasting uit te stellen. 

Binnen de begroting komt meer geld 
om de kwaliteit van de openbare 
ruimte te verbeteren. Dat geld gaat 
naar het bestrijden van grote erger-
nissen van bewoners: graffiti en on-
kruid. Ook wordt het maaibeleid  
geïntensiveerd.
Nu Delft financieel herstelt, kan de 
gemeente weer plannen maken voor 
de langere termijn. Het college gaat 
in gesprek met onder meer de ge-
meenteraad over de ambities en op-
gaven en de investeringen die daarbij 
horen.

Kijk op pagina 3 voor de begroting in 
één oogopslag! 

Delft kort
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alleen als er genoeg beestjes in het 
water te vinden zijn.” 
Op korte termijn komt er bij de grote 
plas ook nog een stukje bos, vertelt 
Tubbing. “Een ‘kleine wildernis’. We 
willen dat helemaal met rust laten en 
kijken wat het effect is op de biodi-
versiteit.” Kloostra is blij met de ge-
meentelijke inzet en houdt die graag 
nog even zo. “Dat is nodig, want  
het is een proces van lange adem.  
Er worden hier nog altijd nieuwe wo-
ningen opgeleverd. En wie hier net 

komt wonen, maakt zich waarschijn-
lijk vooral druk over de eigen tuin of 
plantenbak. Terwijl het voor de bio-
diversiteit van belang is dat we ons 
allemaal ook verantwoordelijk voelen 
voor het publieke deel!”

Wilt u meehelpen met vergroting van de 
biodiversiteit in Harnaschpolder? Stuur dan 
een email naar craaphorst@delft.nl. Meer 
informatie: www.wonentussendeschatten.nl, 
www.delft.nl/stadsecoloog015  en  
www.nevel-nemas.nl.  

Steeds meer natuur in Harnaschpolder Delft

Klant Contact Centrum

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
Ben je ouder dan 18 jaar? En studeer je en 
heb je een beperking? Dan is het vaak lastig 
om een bijbaan te hebben naast je studie.  
De gemeente heeft daarom de ‘Individuele 
studietoeslag’ als financieel steuntje in de rug.

De individuele studietoeslag is sinds kort  
€ 150 per maand. De toeslag voorkomt dat 
 je als student met een beperking vaker en 
meer moeten lenen dan jongeren die naast 
hun opleiding wel kunnen werken. 

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl 
en zoek op ‘Individuele studietoeslag’. Hier 
vind je de voorwaarden en het formulier om 
de toeslag aan te vragen.

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

Besluiten / mededelingen

GESLOTEN BODEMENERGIE-
SYSTEMEN
Op 6 september 2016 heeft het college inge-
stemd met de aangepaste Beleidsregel 
gesloten bodemenergiesystemen gemeente 
Delft 2015. De wijziging houdt in dat, mits 
met effectstudie onderbouwd, gesloten 
bodemenergiesystemen in het interferentie-
gebied TU Delft en omgeving dieper mogen 
worden aangelegd dan 40 meter minus het 
maaiveld.

Inzage
De gewijzigde beleidsregel ligt vanaf 15 sep-
tember 2016 ter inzage bij het KCC aan de 
Phoenixstraat 16. Deze documenten zijn ook 
te raadplegen op www.delft.nl (zoek op 
bodemenergie).

VERWIJDEREN VOERTUIG
Het volgende voertuig staat al geruime tijd 
(in elk geval langer dan 3 dagen) op de vol-
gende locatie aan de openbare weg gepar-
keerd:
2613 VG | Warmoezierstraat thv. nr. 1 | een 
motorvoertuig op twee wielen.

Het is verboden om een voertuig, trailer of 
een recreatievoertuig gedurende drie achter-
eenvolgende dagen op de weg te parkeren. 
Het voertuig is inmiddels voorzien van een 
waarschuwingssticker. Voor 23 september 
aanstaande moet aan deze overtreding een 
eind zijn gemaakt door dit voertuig te ver-
wijderen van de openbare weg. Indien dit 
voertuig niet voor die tijd is verwijderd, dan 
is de gemeente genoodzaakt dit te doen.  
De door de gemeente gemaakte kosten  
worden verhaald op de eigenaar. Voor even-
tuele vragen kunt u contact opnemen met 
het KCC, telefoon 14015.
Belanghebbenden kunnen 26 oktober 2016 
een bezwaarschrift tegen het besluit indie-
nen bij het college van b&w, postbus 78, 
2600 ME Delft, onder vermelding van 
‘bezwaarschrift’.

ARMAMENTARIUM: VOORNEMEN 
TOT HERONTWIKKELING
Op 5 september 2016 is een anterieure over-
eenkomst gesloten tussen de gemeente  
Delft en Driestar B.V. Deze overeenkomst 
voorziet in afspraken over vergoeding van  
de gemeentelijke kosten in verband met  
het voornemen tot herontwikkeling van het  
perceel met opstal(len) plaatselijk bekend  
als het armamentarium aan de Korte Geer 1,  
1A en 1B te (2611 CA) Delft, kadastraal 
bekend als gemeente Delft, sectie E, nummers 
821 en 3520, tot onder andere hotel, zalen-
centrum, restaurant en grand-café.

Inzage
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) ligt met ingang 
van donderdag 15 september 2016 voor een 
periode van zes weken een zakelijke beschrij-
ving van de inhoud van de overeenkomst ter 
inzage bij het KCC aan de Phoenixstraat 16. 
De zakelijke beschrijving betreft een samen-
vatting op hoofdlijnen van de inhoud van de 
overeenkomst.

Geen bezwaar
Tegen de gesloten overeenkomst en de zake-
lijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep 
worden ingesteld.

OVEREENKOMSTEN WRO 
De gemeente is overeenkomsten aangegaan 
als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet op de 
ruimtelijke ordening (Wro).

Chopinlaan
Op 29 juni 2016 is een overeenkomst aange-
gaan met Wonen à la Carte. De overeenkomst 
heeft betrekking op de bestemmingswijzi-
ging van het gesloopte deel van de Buyten-
weye aan de Chopinlaan. De gemeente heeft 
zich bereid verklaard daarvoor de nodige pla-
nologische procedure te voeren. De overeen-
komst voorziet in afspraken over de te voeren 
planologische procedure en de vergoeding 
van de gemeentelijke kosten die daaraan 
verbonden zijn door Wonen à la Carte. 

Griegstraat
Op 12 juli 2016 is een overeenkomst aange-
gaan met Lidl Nederland GmbH. De overeen-
komst heeft betrekking op de bestemmings-
wijziging van de Griegstraat. De gemeente 
heeft zich bereid verklaard daarvoor de nodige 
planologische procedure te voeren. De over-
eenkomst voorziet in afspraken over de te  
voeren planologische procedure en de vergoe-
ding van de gemeentelijke kosten die daaraan 
verbonden zijn door Lidl Nederland GmbH. 

Inzage; geen beroep/bezwaar mogelijk
De zakelijke weergave van deze overeen-
komst ligt vanaf  15 september 2016 gedu-
rende 6 weken ter inzage bij het KCC aan de 
Phoenixstraat 16 te Delft. Tegen het sluiten 
van deze overeenkomst is geen bezwaar en 
beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUIT
2629 JE | Rijksstraatweg | opheffen van  
de geslotenverklaring thv. nr. 139, waarbij  
de voorrangsregelingen in stand worden 
gehouden (kenmerk 2851865).

ONDERZOEK KOOPGEDRAG
Gemeenten en provincies zetten zich,  
samen met winkeliers, in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een compleet 
winkelaanbod. Om die reden begint deze 
maand in de Randstad een regionaal onder-
zoek, in opdracht van de provincies, waarbij 
in kaart wordt gebracht waar inwoners  
aankopen doen en hoe tevreden ze over de 
aankooplocaties zijn. Met de onderzoeks-
resultaten kunnen gemeenten en provincies 
winkelvoorzieningen verbeteren. 
Ook Delft doet mee met het onderzoek, dat 
wordt uitgevoerd door I&O Research. Een 
paar honderd Delftenaren ontvangen een 
schriftelijke of telefonische uitnodiging om 
hieraan mee te doen. Deelname is uiteraard 
vrijwillig, maar wordt door de provincies en 
de gemeente zeer op prijs gesteld. De onder-
zoeksresultaten zijn eind 2016 te vinden op 
www.kso2016.nl. Daar vindt u ook meer 
informatie over het onderzoek. Met vragen 
kunt u mailen naar info@kso2016.nl.
 
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 RJ | Molslaan 21A | bouw: het aan-
passen van een winkelpui | datum ingediend: 
9-9-2016
2611 XV | Nieuwe Plantage 121 | kap:  
het kappen van een boom wegens overlast 
en schaduw | datum ingediend: 11-9-2016
2613 AN | Van Houtenstraat 4 | bouw:  
het wijzigen van een dakraam | datum inge-
diend: 8-9-2016
2616 LE | Baden Powellpad 1 | bouw,  
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: het realiseren van een tijdelijke paarden-
stal met koetsstalling | datum ingediend: 
6-9-2016
2625 EB | Kerkpolderweg 14 | strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO:  het 
wijzigen van het bestemmingsplan sporthal  
| datum ingediend: 5-9-2016
2628 VK | Klinkerbuurt | milieu: het realiseren 
van 26 vbww-systemen | datum ingediend: 
6-9-2016.

Verleend regulier
2611 HR | Sint Agathaplein 4 | bouw,  
rijksmonumenten: het plaatsen van een  

dubbelzijdige etiketbak ‘Hertog Jan’ met een 
onderbak | datum verleend: 5-9-2016
2613 ZG | W.H. van Leeuwenlaan 78 | bouw: 
het maken van een trapgat naar de berging 
(souterrain) onder de woning en het verbin-
den van twee bergingen | datum verleend: 
7-9-2016
2614 xx | Henry Dunantlaan | bouw: het 
bouwen van 55 eengezinswoningen ‘De Mar-
lot’ | datum verleend: 9-9-2016
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: het 
bouwen van een dakterras/daktuin op het 
dak van het magazijn | datum verleend: 7-9-
2016
Diverse locaties | 2629 HE | Rotterdamse-
weg (nabij Caravanhandel Duyndam, thv. nr. 
219, thv. nr. 470); 2612 xx | Lage Pad; 2613 
ZT | Zocherweg thv. nr.  9 | kap: het kappen 
van 3 essen en 2 esdoorns | datum verleend: 
5-9-2016

Verlengde beslistermijn
2611 PK | Asvest, tussen nummer 28 en  
30 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouw-
werken met RO: het bouwen van 3 apparte-
menten | beslistermijn is met maximaal  
6 weken verlengd | nieuwe beslisdatum: 
21-10-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen
2611 GK | Oude Langendijk 15A | het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen | 
datum ingediend: 6-9-2016
2611 PE | Kantoorgracht 56 | het ver- 
wij deren van asbest | datum ingediend:  
6-9-2016
2611 PW | Lange Geer 54 | het verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 9-9-2016
2613 DA | Adriaan Pauwstraat 50 | het  
verwijderen van een gofplaatdakje van tuin-
huisje | datum ingediend: 5-9-2016
2624 LV | Aart van der Leeuwlaan 890 |  
het saneren van asbest | datum ingediend: 
9-9-2016
2625 VP | Wagenaarstraat 50 | het saneren 
van asbest | datum ingediend: 8-9-2016
2625 XB | Diepenbrockstraat 208 | het  
verwijderen van asbest | datum ingediend: 
5-9-2016

2628 JD | Kloosterkade 76 | het verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 7-9-2016. 

Melding brandveilig gebruik, niet akkoord
2611 JG | Choorstraat 12a | het brandveilig 
gebruiken van het pand | datum ingediend: 
24-8-2016.

Melding brandveilig gebruik
2611 JG | Choorstraat 12a | het brandveilig 
gebruiken van het pand | datum ingediend: 
11-9-2016.

Bouwmelding
2613 PD | Hoornsestraat | kozijnwijziging | 
datum ingediend: 7-9-2016.

Milieumelding
2628 VK | Klinkerbuurt | het realiseren  
van 26 vbww-systemen | datum ingediend: 
6-9-2016.

Meldingen bomenkap
De volgende meldingen voor een bomenkap 
zijn binnengekomen. Voor de kap van deze 
houtopstanden is geen omgevingsvergun-
ning nodig; artikel 3 (vrijgestelde kap) van 
de Delftse bomenverordening is hierop van 
toepassing. Bezwaar maken is niet mogelijk.

2611 xx | St. Agathaplein | 1 hulst’ de boom 
staat binnen twee meter van een gevel. De 
boom is inmiddels gekapt
2612 TB | Esdoornlaan thv. nr. 27 | 1 esdoorn; 
de boom is dood
2613 DB | Adriaan Pauwstraat thv. nr. 82 | 
1 sorbus; de boom is dood 
2614 xx | Van der Lelijsstraat-Van Almonde-
straat | 1 meidoorn; de boom is dood.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbin-
dende 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, en hoe u beroep en 
bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of 
omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan 
via www.omgevingsloket.nl. 
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Begroting 2017                 In één Oogopslag
De begroting in één oogopslag geeft u een beeld 
van de inkomsten en uitgaven van onze 
gemeente.
Het gaat �nancieel beter met Delft. Onze 
inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Voor 
het eerst in zes jaar hoeven we geen nieuwe 
bezuinigingen voor te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders

Delft heeft de komende jaren weer ruimte om schulden af te 
lossen en lasten te verlagen, maar ook om plannen uit te 
voeren. We kunnen weer voorzichtig investeren in de stad. 

Een economisch sterke stad is belangrijk – voor de mensen 
die hier werken, voor bezoekers en natuurlijk voor alle 

inwoners van Delft. 

Onroerende-zaakbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�enhe�ng  

Leges (o.a. huwelijk, paspoort)

Parkeren

Marktgelden

Toeristenbelasting

Omgevingsvergunningen

 26.609.000

10.831.000

13.461.000

1.658.000

 5.520.000

 247.000

643.000

2.205.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Huren en pachten

Rente en dividenden

Bijdragen uit reserves

Eigen bijdragen zorg en ondersteuning

Overige inkomsten

8.245.000

5.884.000

9.524.000

3.387.000

31.433.000

€

€

€

€

€

verhuurd

 76.039.000

22.376.000

63.445.000

€

€

€

Werk en economische zelfstandigheid 

(o.a. inkomensverstrekking, werk en 

re-integratietrajecten)

Sterke samenleving (o.a. onderwijs, Gezond 

en wel, sport)

Zorg en ondersteuning (o.a. Jeugdhulp, 

WMO, beschermd wonen)

 14.482.000

26.771.000

36.030.000

4.603.000

12.117.000

€

€

€

€

€

Aantrekkelijke stad (o.a. VAK, cultuur-

participatie en Erfgoed Delft)

Bereikbare en gastvrije stad (o.a. parkeren, 

spoortunnel, vastgoed)

Goede openbare ruimte (o.a. reiniging, 

riolering, wegen/straten/pleinen, groen)

Duurzame stad (o.a. milieu)

Veilige stad (o.a. Veiligheidsregio 

Haaglanden, bouwen en wonen)

4.269.000

2.531.000

3.342.000

1.858.000

€

€

€

€

Verbindende overheid  (o.a. college, 

bestuurlijke samenwerking)

Regiegemeente (o.a. toezicht basisregistratie 

en stimuleringssubsidies)

Dienstverlenende overheid (o.a. KCC)

Gemeenteraad

 3.597.000

989.000

€

€

inkomsten uitgaven

Sterke Economie (o.a. lokale economie)

Ondernemersfonds

leefbare stad

Stad en bestuur

STAD VAN INNOVATIE

STAD VAN PARTICIPATIE161,9
MILJOEN

94,0
MILJOEN

WOONLASTENHEFFINGEN

4,6
MILJOEN

12
MILJOEN

Algemene dekkingsmiddelen68,0
MILJOEN

220,8
MILJOEN

119,6
MILJOEN

340,5
MILJOEN

Het grootste deel 
krijgen we van 

het Rijk.

De overige inkomsten 
krijgen we uit o.a. lokale 

heffingen.

De totale inkomsten in 
2017 zijn begroot op 

€ 340,5 miljoen.

50,9
MILJOEN

OVERIGE HEFFINGEN10,3
MILJOEN

overige inkomsten58,5
MILJOEN

340,5
MILJOENDe totale uitgaven voor 2017 zijn begroot op: € 340,5 miljoen.

Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

D
e gem

eenteraad stelt de begroting vast in de vergadering van novem
ber.
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De Onroerende Zaakbelasting (OZB) 
gaat in 2017 niet omhoog, alleen met 

in�atiecorrectie. Dit geldt ook voor de 
andere tarieven.

?

            OZB
Voor gezin (bij gemiddelde 
WOZ-waarde): € 271,64
          rioolheffing
Voor gezin (bij gemiddelde 
WOZ-waarde): € 213,37

          AfvalstoffenheffingVoor een gezin: € 338,95

Hoeveel betaal ik in 2017 aan:

De uitgebreide 
begroting vindt u op: 
www.delft.nl/
begroting

€

(inclusief apparaatskosten)



4 14 september 2016

Cybercrime
V a n  L e e u w e n h o e k l e z i n g

Cybercrime

Hoe uw 
computer 
geld verdient 
voor criminelen

zondag 25 september 2016
11.00 uur 
Science Centre TU Delft
Mijnbouwstraat 120
sg.tudelft.nl / delft.nl
toegang gratis

Voor iedereen 
die meer wil weten 

over technologie
en de TU Delft

De aanwezigen mogen na de lezing 

gratis het Science Centre bezoeken
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Michel van Eeten

Hoe uw computer geld verdient 
voor criminelen – daarover gaat  
de Van Leeuwenhoeklezing van  
TU Delft-professor Cybersecurity 
Michel van Eeten op 25 september.

Internetcriminelen hebben verschil-
lende verdienmodellen bedacht om 
geld te verdienen via personal com-
puters. “Vaak ook zonder dat je het 
zelf in de gaten hebt”, legt Van Eeten 
uit. “Zetten ze stiekem een program-
ma op je pc, waardoor ze je pc  
kunnen gebruiken als mailserver om 
enorme aantallen spamberichten te 
versturen. Over de voordelige aan-
schaf van een Rolex, of van Viagra-
pillen bijvoorbeeld. Trouwens, als  
je daarnaar op zoek bent, kun je 
makkelijk van hun aanbod gebruik 
maken. Want ze kunnen alleen  
maar doen wat ze doen, door goeie  
vriendjes te blijven met creditcard-
bedrijven. Dus hebben ze belang bij 
tevreden klanten, die hun betaling 
niet ongedaan willen maken.”

Ertegen wapenen? Zelfs dan
Van Eeten weet dat allemaal omdat 
hij onderzoek heeft gedaan naar de 
werkwijze en transactiegegevens van 
deze criminelen. De spammers zijn 
irritant, maar brengen geen directe 
schade aan. “Maar er zijn er ook die 
je bestanden versleutelen, en waarbij 
je dan moet betalen voor de ‘sleutel’. 
Of die je wachtwoorden en daarmee 
je identiteit op internet stelen. Zit er 
iemand te rommelen met je Face-
book-account bijvoorbeeld. Of ze 
bieden je gratis digitale diensten aan 
waar je normaal voor zou moeten be-
talen; en als je die diensten afneemt, 
besmetten ze je pc met kwaadaar-
dige software. Je kunt je er wel tegen 
wapenen, maar zelfs dan. Ze huren 
ook advertentieruimte op sites die je 
denkt te kunnen vertrouwen, van 
landelijke kranten bijvoorbeeld. Tsja, 
en als je dan op die pagina komt  
– je hoeft niet eens te klikken, de  
advertentie scant je pc om te kijken 
of die kwetsbaar is.”  

Hygiëne 
Nou, dat is een hele geruststelling. 
Als je gevrijwaard wilt blijven van 

deze risico’s, moet je dan standaard 
je pc ontkoppelen van het internet? 
“Nou, zo’n vaart loopt het niet. De 
schatting is dat elk jaar 10 procent 
van alle pc’s in enige mate besmet 
raakt. Ik heb zelf ook een besmette  
pc gehad. Je moet je wel bewust zijn  
van de risico’s en op een ‘hygiënische 
manier’ het internet op gaan. Anti-
virusprogramma’s kunnen helpen – 
in minder dan de helft van de virus-
aanvallen. Wat ook aan te bevelen  
is, om je programma’s up-to-date te 
houden, en om niet zo maar overal 
op te klikken.”

Geruststelling (1/2)
Van Eeten wijst erop dat tablets en 
smartphones veel veiliger zijn dan 
pc’s. “Je kunt alleen via een bewaakte 
appstore programma’s downloaden. 
Foute programma’s hebben daar 
weinig overlevingskans. Dus als je 
wilt internetbankieren, kun je dat 
veiliger doen op je tablet of smart-
phone. Stelt dat gerust?”

Geruststelling (2/2)
Waarom worden slachtoffers van een 
cybercrime trouwens ook nog eens 
veroordeeld om zelf voor eventuele 
schade of herstel op te draaien?  
Van Eeten: “Ik bespeur daarin wel 
een kentering. Bankinstellingen en 
providers zijn veel beter uitgerust om 
misbruik te herkennen dan particu-
lieren. Ze zijn ook steeds meer bereid 
om daarin hun verantwoordelijkheid 
te nemen en het internetverkeer  
veiliger te maken. Dat is zeker een 
geruststelling!”

Zondag 25 september, 11.00 uur in het 
Science Centre aan de Mijnbouwstraat 120: 
Van Leeuwenhoeklezing ‘Cybercrime – hoe 
uw computer geld verdient voor criminelen’, 
door Michel van Eeten. Tijdens de lezing  
legt Van Eeten uit welke verdienmodellen  
de internetcriminelen hebben en hoe ze te 
werk gaan. “En daarna zijn de bezoekers in 
de zaal  aan het woord. Ik wil mijn lezing  
zo interactief mogelijk houden. Dus als jij  
ervaringen hebt met cybercrime en wilt  
weten hoe internetcriminelen werken  
– en vooral: wat jij kunt doen om ze buiten 
werking te zetten – kom langs en vertel  
en vraag.” Gratis entree.

Van Leeuwenhoeklezing over cybercrime

In 2020 moet driekwart van het 
huishoudafval gerecycled worden. 
Lukt dat ook in de binnenstad?  
Hoe dan? Betrokkenen – onder 
meer bewoners en bedrijven uit de 
binnenstad – hebben daarover met 
Avalex meegedacht. Het heeft ge-
leid tot een pilot in binnenstad-
noord. De komende drie maanden 
wordt daar een nieuwe inzamel-
methode uitgeprobeerd. 

“Ik heb enige aanhoudendheid moe-
ten betrachten, maar uiteindelijk vond 
ik gehoor: bij mij in de buurt werd een 
afvalcontainer bijgeplaatst! Yeah!” Bin-
nenstadbewoner Marriëtte Eygenhuy-
sen – “Ik ben een fervent voorstander 
van scheiden als het om afval gaat” – 
veert op voor dit behaalde succes. 
“Daarmee stijgt het percentage afval 
dat ik scheid, tot ver boven de 75  
procent.” En haar pleidooi voor een  
afvalcontainer bleef niet onopge-
merkt: Avalex nodigde haar uit om met 
een groep (ervarings) deskundigen 
mee te denken over de inzameling van 
afval in de binnenstad.

Makkelijker scheiden in de binnenstad
Een weg te gaan
Wat is het probleem daarmee? 
Eygenhuysen: “Rúimte is het pro-
bleem daarmee. Weinig ruimte bin-
nenshuis en smalle straten, dicht-
bekabelde bodems buitenshuis.  
Het heeft ertoe geleid dat we – op het 
restafval en gft na – al het afval zelf 
wegbrengen. Wat kunnen we doen 

om afval scheiden te stimuleren?  
Eén van de ideeën die we met elkaar 
hebben besproken, is afval scheiden 
nog gemakkelijker te maken, en het 
wegbrengen van het restafval moei-
lijker. Dat nodigt immers uit om  
het restafval zo beperkt mogelijk te 
houden – dus om afval zo veel  
mogelijk te scheiden.” En daar is,  
met name in de binnenstad, nog wel  
een weg te gaan: in 2014 werd 45  
procent van het afval in de binnen-
stad gescheiden, dat moet in 2020  
circa 75 procent zijn. Het restafval 
van 236 kilo per huishouden in 2014 
moet in 2020 zijn teruggebracht tot 
100 kilo.

Containers in plaats van ophalen
Hoe kan afval makkelijker worden 
gescheiden in de binnenstad? Eygen-
huysen: “Door containers met mate-
riaal dat kan worden geüpcycled – 
pmd (plastic, metaal, drinkpakken), 
gft (groente, fruit, tuinafval), glas, 
textiel en papier – dichtbij aan te bie-
den en de rest afvalcontainer verder 
van huis te plaatsen. En dat is wat  

nu als pilot in binnenstad-noord  
van start is gegaan.” Bewoners van 
Raam, Doelenstraat, Oostplantsoen, 
Fortuinstraat, Vaandelstraat, Schut-
tersveld en Lakenraam hebben vorige 
week deze aftrap gemaakt. Bij hen  
in de buurt staan containers voor 
pmd, gft, glas, textiel en papier. Als 
be woners dit scheiden, blijft er bijna 
geen restafval over. Dat kunnen ze 
kwijt in de containers voor restafval 
– die wat verder van huis staan.

Afvalblokje om
Gaat deze inzamelmethode voldoen? 
“De tijd zal het leren”, zegt Eygenhuy-
sen. “Ik hoef niet bekeerd te worden, 
ik ben al een afvalscheider. Omdat ik 
kin deren wil laten opgroeien in een 
schonere wereld. Omdat ik zuinig wil 
zijn op Moeder Aarde. Omdat ik mijn 
energieverbruik wil terugbrengen. 
Omdat ik geen weggooier ben – ook 
als het gaat om spullen die ik zelf  
niet meer nodig heb; die breng ik  
dan naar de Kringloopwinkel. Bij mij  
in de buurt is er helaas geen gft- 
container. Als die er zou zijn, zou ik 

99 procent van mijn afval scheiden. 
Echt zo gepiept, gewoon dagelijks 
even een afvalblokje om doen – of als 
je je hond uitlaat meteen even het 
gescheiden afval meenemen. Maar 
afval scheiden zit niet in het aantal 
containers dat je aanbiedt, het zit 
tussen je oren. Als je alleen deze 
containers gaat aanbieden, zonder 
iets aan de ‘mindset’ van mensen te 
doen, gaat het niet lukken. En er is 
niet zoiets als dé oplossing. Wat nu 
in de binnenstad-noord gebeurt, 
kan bij mij in de buurt gewoon  
niet. Ruimtegebrek. We hebben  
een pakket aan oplossingen nodig, 
van mobiele afvalverzamelplekken, 
tot slim afval ophalen. Over water  
of met Stadslogistiek. Met Avalex  
hebben we een heleboel alterna-
tieven besproken. Maar voor mij  
begint het allemaal tussen je oren.”

Avalex houdt de containers in binnenstad-
noord dagelijks in de gaten. Tips voor  
afvalscheiding? Mail die naar binnenstad@
avalex.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.avalex.nl/inzamelen/binnenstad.


