Delft kort

Prijsvraag: maak bruisen en broeden zichtbaar
Wat is Delfts bruisend centrum waar
kunst, kennis, techniek en innovatie
samenkomen? Wat is Delfts broed
plaats van activiteiten, projecten en
experimenten in de stad? En van bij
zondere gesprekken – zoals het
stadsgesprek met burgemeester
Marja van Bijsterveldt vanavond over

wat Delft (ver)bindt? Dat moet een
Bijzonder Object aan de gevel van dit
pand duidelijk maken: het is het
Prinsenkwartier aan het Agatha
plein. Het bijzondere object voor aan
de gevel moet alleen nog gemaakt
worden. Want wat er in het Prinsen
kwartier allemaal bruist, broedt en

besproken wordt, is nog te weinig be
kend bij de Delftenaren, vindt het be
stuur van het Prinsenkwartier. Daar
moet verandering in komen. Daarom
schrijft het een prijsvraag uit: ont
werp dit Bijzonder Object. Degene
die de prijsvraag wint, mag het ont
werp ook maken. Het ontwerp moet

uiterlijk 10 november 17.00 uur bin
nen zijn. Meer informatie over de
procedure, meedoen en inzenden
vindt u op www.kadmium.nl. Burge
meester Van Bijsterveldt maakt op
zondag 4 december de uitslag van de
prijsvraag bekend in het Prinsen
kwartier.

De Energy Battle is begonnen!

‘Schone energie én energiebewustzijn opwekken’
Drie weken geleden is de Energy
Battle van start gegaan. Teams uit
twintig steden gaan de strijd met elkaar aan om zo zuinig mogelijk met
hun stroom- en gasverbruik om te
gaan. Voor Delft trapte het zevental
van Delft Energie Coöperatie af.

Het team Delft Energie Coöperatie
bestaat uit mensen met energie
bewustzijn. Zo runt Hilgersom een
adviesbureau op het gebied van
duurzaamheid. Leuk, dat energie
bewustzijn, maar ga je daar de Ener
gy Battle ook mee winnen? “Nou, ik
denk het niet”, lacht Hilgersom. “We
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‘Delft volbouwen met
zonnepanelen is goed
voor 10 procent van
ons energieverbuik’

Tussenstand

Arthur Hilgersom: ‘Veel meer schone energiebronnen nodig.’

hadden enkele energieslurpers in
ons team moeten hebben. Zij zou
den het verschil kunnen maken. Dat
blijkt ook uit de tussenstand. Als het
gaat om elektra, besparen we niet
veel, maar met ons gasverbruik staan
we op de derde plek.”

Schone energie
Nou, dat klinkt niet zo best. Volgens
Hilgersom valt dat heel erg mee: “Het
wordt niet meegenomen in de battle,
maar het gaat er ook om wát voor
energie je verbruikt. Sommige team
leden hebben een elektrische auto.
Zo’n auto verbruikt veel stroom –

maar er zit geen vervuilende uitlaat
op. Eén van ons wekt met een warm
tepomp energie op. Verbruikt ook
veel energie – maar wel schone ener
gie. Kijk, nu we gebruikmaken van
fossiele brandstoffen, is het zaak daar
zuinig op te zijn. Als alle energie die
we opwekken, duurzaam is – met zon,
wind, water of uit de bodem – dan
maakt energieverbruik eigenlijk niet
meer uit. Tuurlijk, als je dan energie
slurpt, betaal je daarvoor, maar het is
dan wel allemaal schone energie.”

Alles uit de kast halen
Zo ver is het nog lang niet en ze zul
len daarvoor ook alles uit de kast
moeten halen, verwacht Hilgersom.
“Want al bouw je Delft vol met zon
nepanelen, dan heb je pakweg zo’n
10 procent van de energie die we met
zijn allen verbruiken. We hebben
veel meer schone energiebronnen
nodig. Binnen de TU Delft zijn ze
daar ook mee bezig.”

Opwekken
Trouwens, Delft volbouwen met zon
nepanelen, daar wil het team Delft
Energie Coöperatie graag een handje
bij helpen. Hilgersom: “We willen ie

www.delft.nl

Netwerkgroep ‘Therapie in
Delft’ presenteert zich aan
staande zaterdag, 29 oktober,
met een therapeutenbeurs in
Delftstede aan de Phoenixstraat
66. Tussen 13.30 uur en 16.30
uur kan iedereen kennismaken
met meer dan 20 therapeuten,
allen aangesloten bij dit net
werk. Zij bieden workshops en
proefbehandelingen. Entree is
helemaal gratis. Kijk op www.
therapieindelft.nl voor meer
informatie of op de Facebook
pagina van ‘Therapie in Delft’.

Open dag moskee

Het is een klein apparaatje, de Watt
cher. “Maar het houdt het elektraver
bruik in het hele huis in de gaten”,
zegt Arthur Hilgersom van team
Delft Energie Coöperatie. Iedereen
die aan de Energy Battle meedoet,

heeft zo’n Wattcher gekregen. “Als de
wasmachine draait, geeft de Watt
cher dat direct aan. Als de kinderen
gaan slapen, zie ik dat ook meteen. Ik
ben al jaren bezig met duurzaam
heid, maar nu hoeven m’n kinderen
het niet van mij aan te nemen dat
energiebewustzijn van belang is –
niet alleen voor het milieu, maar ook
voor je portemonnee – maar kunnen
ze het zelf zien. En ernaar handelen.”

Veel
therapeuten

dereen in staat stellen duurzame
energie zelf op te wekken – dus ook
als je geen dak tot je beschikking
hebt voor zonnepanelen. Die willen
we de mogelijkheid bieden om op
een dak van anderen zonnepanelen
aan te brengen. De opbrengst daar
van wordt verrekend met je eigen
energierekening. De gemeente heeft
al daken beschikbaar gesteld. Ook
scholen zijn geïnteresseerd. We zijn
nu een coöperatie in oprichting. Be
gin volgend jaar willen we gaan wer
ven en in het voorjaar het eerste dak
met zonnepanelen vol te leggen. Ons
streven voor dan: duurzame energie
én energiebewustzijn opwekken. En
voor nu: nog een week battlen, voor
we het stokje overgeven aan het vol
gende Delftse team.”

Kijk op www.delftwordtgroen.nl of op
de Facebookpagina Delftwordtgroen om
de Delftse teams te volgen – en voor
tips over energiebesparing – en op www.
delftenergie.nl voor meer informatie over
de Delft Energie Coöperatie io.
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Dit weekend kan iedereen een
kijkje komen nemen in de Sul
tan Ahmet Moskee aan de Duke
Ellingtonstraat 201. Die houdt
op zaterdag 29 oktober en zon
dag 30 oktober van 10.00 tot
18.00 uur een opendag. Maak
kennis met de islam en de Turk
se cultuur in Delft. Voor bezoe
kers worden rondleidingen in
de moskee georganiseerd; ze
kunnen ook hun vragen stellen
over de islam. Ook is er een fes
tijn/braderie waar iedereen kan
kennismaken en genieten van
het Turkse ambachtelijk eten en
muziek. Voor de jonge bezoe
kers is er een springkussen en
een kindermarkt.

Op@ in @Delft
In de gratis digitale nieuwsbrief
@Delft vindt u naast het laatste
nieuws altijd een bijzondere
bijdrage van Delftenaren zelf.
En dat is morgen niet anders.
Dan vindt u een bijzondere bij
drage van Opa, met een filmpje
over wat hij in Delft beleeft. En
John Groenewegen vertelt over
hoe hij als vrijwilliger als buddy
van Elon hem wegwijs maakt in
Delft. Gratis abonnement? Als u
zich nu aanmeldt via www.
delft.nl/nieuwsbrief, ontvangt u
morgen de @Delft in uw mail
box.

Op zoek naar
een baan?
Wij hebben vijf banen beschikbaar…
op de tijden waarop wij banen
zwemmen aanbieden!
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

Begroting 2017-2020

V

orige maand presenteerde het college de begroting voor 2017. Daaruit blijkt dat de gemeentelijke financiën weer in
balans zijn. Voor het eerst in zes jaar volgen er geen nieuwe bezuinigingen en gaan de woonlasten niet verder omhoog.
En er kan weer voorzichtig worden geïnvesteerd in de toekomst van Delft.

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 en op de voorbereiding op de Omgevingswet. Verder richt het college de inzet op het versterken van Delft
als een 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 op de adviezen uit het rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’,
dat is opgesteld door de werkgroep onder leiding van Wim Deetman.
Wat zijn voor burgemeester en wethouders die belangrijkste zaken uit hun portefeuille en hoe kijken zij tegen de begroting
aan? Op deze pagina reageren zij kort op de begroting en stippen zij de belangrijkste onderdelen uit hun portefeuille aan.
Op pagina 3 begint ook een overzicht van de reacties van de gemeenteraad.
Meer informatie vindt u ook op www.delft.nl/begroting.

Delftse begroting: geen nieuwe bezuinigingen
Marja van Bijsterveldt, burgemeester, portefeuille openbare orde en
veiligheid, regionale samenwerking en communicatie

‘Positieve energie’
“Onder leiding van mijn voor
ganger is in Delft flink ingezet
op veiligheid. Dat zie je terug in
de criminaliteitscijfers. Het is
mooi om te zien dat er ook
in de stad samenwerking is en
dat mensen verantwoordelijk
heid dragen.”
“Er is veel positieve energie in de
stad. De bezuinigingen in de afge
lopen jaren waren ingrijpend en
veel ondernemers en Delftenaren
werden op zichzelf teruggewor
pen. Maar dat heeft ook geleid tot
creativiteit, innovaties, samenwer
king en nieuwe ondernemingen
om mooie dingen voor de stad tot
stand te brengen. Maar nu zijn we
blij dat het dieptepunt voorbij is
en dat we weer bescheiden kun
nen investeren met nieuw elan.”
“Gemeentegrenzen vervagen. Daar
om investeren we ook in een sterke
regio en is er steeds meer samen
werking tussen gemeentes en ken

nisinstellingen. Zo ga ik investeren
in mijn relatie met andere gemeen
tes, maar vooral ook met de TU
Delft, zodat we samen Delft kunnen
versterken voor de toekomst. Dan
kunnen we een bijdrage leveren als
regio – voor de hele randstad en
voor heel Nederland. Want wat de
TU Delft doet, samen met andere
kennisbedrijven, dat is relevant voor
het hele land.”

Aletta Hekker, wethouder financiën, jeugd, onderwijs en dienstverlening

‘Nieuw elan in de stad’
“Het herstel zet door. Geen nieuwe
bezuinigingen of lastenverhoging
– met uitzondering van de prijsin
dex. Hondenbelasting wordt uitge
steld. Delft is één van de weinige
Nederlandse gemeenten met een
goedkeurende accountantsverkla
ring binnen de reguliere wettelijke
deadline voor de administratie van
de nieuwe taken in het sociaal do
mein. Die hebben we op orde.
Jeugdzorg voeren we in de regio en
samen met professionals in buur
ten en wijken uit. Daarbij zijn ook
de scholen een belangrijke part
ner. We zetten in op preventie en
maatwerk. Het Rijk kort weliswaar
op middelen, maar we garanderen

agenda van Delft is, niet van het
bestuur. Ik bespeur elan daarvoor
in de stad – nieuw elan.”

Ferrie Förster, wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening

‘Investeer in de kracht van Delft’
“Wie aan Delft denkt, denkt aan
technologie, innovatie en toeris
me. In lijn met de aanbevelingen
van het adviesrapport ‘Delft, Parel
in de Randstad’ gaan we hier ver
der in investeren.”
“Om bedrijven aan te trekken en
te behouden, werkgelegenheid te
bevorderen en innovatie te stimu
leren, hebben we een Investe
ringsagenda Campus Delft. Daar
naast werken we met de TU Delft
samen in het programmabureau
Delft Technology Partners. DTP
helpt nieuwe technologiebedrij
ven bij de vestiging in Delft, on
dersteunt deze waar nodig en zet
Delft op de kaart als dé stad van
innovatie. Anderhalf jaar is DTP
nu up-and-running en het gaat
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continuïteit van de jeugdzorg – wie
hulp nodig heeft, krijgt hulp.”
“Als het gaat om onderwijs: Delft
kent al internationaal basisonderwijs
en de plannen om internationaal
voortgezet onderwijs in Delft te gaan
vestigen, komen dichterbij.”
“We kunnen weer naar de toekomst
kijken. Deetman gaf ons daarvoor vijf
punten mee: geef de economie een
boost, bouw woningen, hou de stad
bereikbaar, trek meer toeristen en
bewaak je financiële positie. Hoe we
dat gaan doen? Met de stad, met
partners in de stad. In 2017 willen
we, met de stad en met de regio, ko
men tot een uitwerkingsagenda van
al deze punten. Samen, omdat het de

goed! Zo kunnen we bedrijven van
buiten aantrekken, maar ook de
startups van incubator YES!Delft be
houden voor de stad.”
“Samenwerken doen we ook met
de Metropoolregio Rotterdam Den

Haag, met wie we een Regionaal
Investeringsprogramma hebben
opgesteld om de economie in
onze regio verder te stimuleren.
In projecten als RoboValley en
The Green Village werken bedrij
ven en kennisinstellingen aan de
nieuwste innovaties van wereld
belang.”
“Tot slot investeren we in het
versterken van Delft Marketing,
dé organisatie die als doel heeft
om meer bezoekers naar Delft te
halen en ervoor te zorgen dat ze
langer in Delft verblijven. Ook
hiervoor werken we samen met
steden als Rotterdam en Den
Haag, om samen met hen (meer
daagse) arrangementen samen te
stellen.”
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Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad

‘We kunnen weer iets extra bieden’
“Voor het eerst in zes jaar gaan we
niet bezuinigen, op onderhoud
van de openbare ruimte bijvoor
beeld. Sterker, daar komt nu
€ 250.000 bij. Het is niet veel op de
totale kostenpost, maar betekent
wel een ommekeer. En tegelijk
merk ik een stijgende lijn in het
zelfbeheer. Stichting Groenkracht
onderhoudt met buurtbewoners
zo’n 7 à 8 moestuinen in Delft.
Zulke initiatieven juich ik toe. Is
niet alleen leuk voor buurtbewo
ners, maar kan ook leuk zijn voor
scholen.”
“De magere jaren lijken voorbij,
we kunnen mensen met een smal
le beurs weer iets extra bieden. We

boden hun dit jaar voor het eerst pre
miekorting aan op de aanvullende
verzekering. Is een groot succes, vol
gend jaar bieden we extra premie
korting – geen € 10, maar € 15 per
maand.”
“En we staan aan de aftrap van een
gasloze stad. Het Klimaatakkoord
schrijft dat voor. In de jaren ’60 van
de vorige eeuw stapte Nederland
massaal over van kolen naar gas,
nu van gas naar… – in elk geval een
fossielvrije energievoorziening. Om
dit mogelijk te maken, moeten er
eerst op rijksniveau regels en richtlij
nen komen. In afwachting daarvan
worden nieuwbouwwoningen zo
geheten nul-op-de-meterwoningen,

energieneutraal. Bij deze transfor
matie willen wij in de voorhoede
meedoen. Vol gas.”

Op weg naar de begrotingsbehandeling

D

e gemeenteraad van Delft maakt zich de komende weken op voor de
behandeling van de programmabegroting 2017 -2020.

In de begeleidende brief bij de begroting zet het college onder meer uiteen dat
de financiële ruimte, die in deze begroting meerjarig zichtbaar is, wordt gebruikt om het Parelfonds te vullen en om ruimte te maken voor nieuwe investeringsopgaven. De resterende overschotten worden gereserveerd in de algemene reserve. Verder wordt de eerste uitvoeringsagenda Nieuw Elan
gepresenteerd, dat door het college als de verbindende schakel in de begroting
wordt gezien. Die agenda vormt onderdeel van een meerjarig programma dat
zich uitstrekt tot 2025.

Morgen: algemene beschouwingen

Lennart Harpe, wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone

De Programmabegroting 2017-2020 wordt op donderdag 10 november door de
gemeenteraad behandeld. Morgenavond geven de elf Delftse fracties vanaf
19.00 uur in de raadsvergadering hun algemene beschouwingen. Ze blikken
daarin terug en vooruit op het politieke jaar.
Wat is hun kijk op het beleid en de financiële huishouding van de gemeente?
Op deze en de volgende pagina’s alvast een voorproefje.

‘Investeren in bereikbaarheid’
“We hebben het grootste leed ach
ter de rug – nu moet Delft financi
eel weer aansterken. Dat we de
voor 2017 geplande OZB-verho
ging hebben kunnen schrappen,
maakt me heel blij. Vanaf 2018 wil
len we de OZB gaan verlagen.”
“Er wordt gelukkig weer veel ge
bouwd in de stad. Zeker niet al
leen in de Spoorzone, bijvoor
beeld ook in Delft Zuidoost. Er
wordt flink geïnvesteerd; ook door
anderen. Onlangs hebben we de
eerste paal geslagen van een
nieuw woongebied, de Professor
Schoemaker Plantage. Voor stu
denten komen er honderden wo
ningen bij in TU Noord, zoals aan

de Kanaalweg en de Stieltjesweg. En:
de eerste paal van het nieuwe TUonderwijsgebouw Pulse is net de
grond in gegaan.”

“Voor Delft is het van groot belang
dat we blijven werken aan goede
bereikbaarheid. De bereikbaar
heid van Technopolis moet beter,
net zoals de verbinding tussen
binnenstad en TU-gebied. Daar
naast moeten we investeren in
vlotte fietsroutes en verbetering
van de oost-west verbindingen,
onder andere met een Faraday
brug, Gelatinebrug en een tunnel
bij station Delft Zuid. Tevens zet
ten we in op een ongelijkvloerse
kruising Voorhofdreef / Kruithuis
weg. Gelukkig hebben we nu het
Parelfonds, om plannen te maken
en geld te vinden voor noodzake
lijke investeringen.”

Raimond de Prez, wethouder zorg, wonen, stedelijke vernieuwing en sport

‘We moeten het samen doen’
“Ik ben blij dat ik geen nieuwe be
zuinigingen hoef aan te kondigen!
Er is licht aan het eind van de tun
nel en we maken budget vrij om te
investeren in de zorgopgaven van
onze stad. We nodigen partijen uit
om te komen met vernieuwingen
en oplossingen en die in cofinan
ciering uit te voeren. Daar trekken
we jaarlijks anderhalf miljoen
euro voor uit.”
“Nu de gemeenteraad de laatste
moeilijke bezuinigingen op sport
heeft goedgekeurd, kunnen we
ook hier vooruitkijken. De sport
accommodaties in Delft staan er
slecht voor; er moeten nieuwe
sporthallen, een zwembad en bui
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tenvelden komen. Hoe en waar de
gemeente die wil realiseren, presen
teren we over een half jaar in een
Sportnota.”
“Met de pas verschenen Woonvisie
willen we nieuwe energie in de stad
brengen. De woningbouw in Delft
trekt op alle fronten aan; het aantal
hijskranen in de stad zegt iets over
hoe graag mensen hier willen wo
nen. Met name in de spoorzone loopt
het goed. Nodig ook, want het geeft
de stad meer financiële armslag.”
“Allemaal hebben we de effecten ge
voeld van jarenlang bezuinigen. Ge
lukkig hebben Delftenaren met
mooie initiatieven geholpen de crisis
te boven te komen. Ik hoop dat dit

besef blijft: als gemeente kunnen
we het gesprek starten, maar we
moeten het samen doen.”

D66 | Cristine Bel

STIP | Dorris Derksen

‘De toekomst begint ‘Verbinden voor een
in Delft’
mooier Delft’
“Na een lastige
tijd staat Delft er
financieel weer
beter voor en
kan Delft vooruit
kijken. D66 blijft
scherp op de uit
gaven en is te
vreden dat vanaf
2018 de onroe
rendzaakbelasting weer naar bene
den kan. Maar gericht investeren in
de toekomst kan gelukkig weer.”
“Dankzij het Parelfonds kan de ge
meente samen met partners inzet
ten op meer werk, aantrekkelijker
wonen en een nog beter toeristisch
aanbod. Wat D66 betreft, krijgt de
verbinding tussen delen van de stad
én mensen in de stad de komende
tijd extra aandacht. Werk en wonen
moeten beter op elkaar worden af
gestemd; de kenniseconomie moet
meer banen opleveren op alle ni
veaus en het tekort aan middeldure
huurwoningen moet worden aange
vuld. Delft kan nog beter profiteren
van de kennis van de TU Delft, start
ups en studenten. Innovaties kun
nen banen opleveren, bijdragen aan
duurzaamheid of verlichting bieden
in de zorg.”

“Delft heeft fi
nancieel gezien
de weg omhoog
gevonden: geen
nieuwe bezuini
gingen, geen las
tenverhoging en
er is weer een
beetje
ruimte
om te investe
ren. Die ruimte moeten we verstan
dig inzetten. Want het herstel gaat
niet vanzelf, investeringen zijn nodig
om snel kansen op te kunnen pakken
die Delft op de korte en lange termijn
vooruit helpen. Dit betekent dat we
keuzes moeten maken. STIP ziet nog
kansen om in te zetten op het leggen
van verbindingen tussen verschil
lende domeinen en op het stimule
ren van innovatie op alle vlakken.”
“Cultuur weet als geen ander brug
gen te slaan, door de combinatie
theater en wetenschap bijvoorbeeld,
waarmee wetenschap toegankelijk
wordt gemaakt voor iedereen. Maar
ook in de koppeling met het sociaal
domein zien wij kansen. Cultuur kan
verschillen zichtbaar en bespreek
baar maken en juist daarmee groe
pen samenbrengen. Daar moet Delft
op inzetten.”

“De Spoorzone vervult een belang
rijke rol in het maken van de fysieke
verbinding. De komende jaren ver
rijst hier een heel nieuw stadsdeel
dat de verbinding kan maken tussen
de binnenstad en de rest van Delft.
D66 wil goed kijken naar mogelijke
transformatielocaties in de stad. Wat
is hier mogelijk en wenselijk? Daar
naast wil D66 ambitieuze, maar rea
listische, doelstellingen ten aanzien
van duurzaamheid. Een concreet
middel om deze te bereiken zou het
verlagen van leges voor duurzame
plannen kunnen zijn.”

“Die verbinding zoeken we ook op
het vlak van duurzaamheid. Daarom
moeten we Delftse innovaties de
ruimte geven om te groeien. Door
proeftuinen zoals The Green Village
meer vrijheid te bieden, kan Delft een
voorloper op het gebied van duur
zaamheid worden. Daarnaast willen
we inzetten op slimme oplossingen
om onze eigen leefruimte in Delft
te verduurzamen. Met bijvoorbeeld
energieopwekkende dakpannen of
ramen. Zo zetten we technologie in
voor het mooier en duurzamer
maken van Delft.”

“Extra aandacht verdient de Buiten
hof: in de openbare ruimte, maar ze
ker ook op sociaal vlak. D66 wil ge
richt inzetten op het tegengaan van
ongelijke kansen en de tweedeling
onder jongeren. Want een stad waar
iedereen een toekomst heeft, is een
stad met toekomst.”

“Delft heeft met zijn rijke verleden en
technisch vernuft een grote aantrek
kingskracht op toeristen van over de
hele wereld. Hier wordt in de begro
ting goed op ingespeeld met investe
ringen in een duidelijk toeristisch
beleid, samenwerking met de regio
en Delft Marketing. STIP ziet nog
mogelijkheden in het koppelen van
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de inkomsten via toeristenbelasting
aan uitgaven voor toerisme.”
“Voor het aantrekken van bedrijven
liggen er kansen voor het combine
ren en integreren van de maak- en
kennisindustrie, waarbij Delftse
startups juist hier kunnen doorgroei
en. Delft Technology Partners zet
hierop in en dat ondersteunt STIP
graag. Daar moet ook structureel
ruimte voor zijn.”
“Kortom, STIP ziet kansen in het ver
binden, van bijvoorbeeld cultuur met
het sociaal domein en technologie,
van innovatie met duurzaamheid en
het toeristisch beleid. Met investerin
gen moeten we die verbindingen on
dersteunen om Delft te versterken.”

GroenLinks | Frank van Vliet

‘Een gezonde en
sociale stad!’
“In de Delftse
begroting voor
2017 wordt voor
al geïnvesteerd in
de economie en
de wijken Voor
hof en Buitenhof.
Wat GroenLinks
betreft zijn dat de
juiste keuzes op
weg naar een gezonde en sociale stad.”
“Een integrale aanpak in de wijken
Voorhof en Buitenhof is voor Groen
Links essentieel, met aandacht voor
zowel de inrichting van de omgeving
als voor sociale aspecten. Meer groen
en water in de wijken zorgt voor een
aantrekkelijke en klimaatbestendige
stad. Een stad waar kinderen volop
kunnen spelen en hun ouders elkaar
kunnen ontmoeten. Samen met
partners moet de gemeente werken
aan het verbeteren, verduurzamen
en nieuw bouwen van woningen,
zodat er voldoende goede woningen
zijn, zowel voor kenniswerkers als
voor lagere inkomens.”
“Bij een gezonde stad hoort ook
ruimte maken voor de fiets. In de be
reikbaarheidsplannen wordt veel
aandacht gegeven aan een fietsbrug
en fietspaden, met name rond de
TU-wijk. Daarnaast moet er meer
aandacht komen voor het stallen van
fietsen in Delft.”
“GroenLinks maakt zich sterk voor
meer banen op alle niveaus. Door de
keuze voor kenniseconomie én toe
risme wordt daar goed aan gewerkt.
De kenniseconomie zou zich daarbij
meer moeten verspreiden over de
hele stad. Door nieuwe vindingen in
Delft te beproeven, gaat de kenniseco
nomie voor alle Delftenaren leven.”
“Ondanks de groeiende economie
neemt de armoede in Delft toe. De
preventie en de aanpak hiervan blij
ven een belangrijk aandachtspunt.”
“GroenLinks wil dat de gemeente
een voorbeeldrol gaat vervullen op
het gebied van maatschappelijk ver
antwoord ondernemen. Er wordt in
gekocht bij bedrijven die materialen
en grondstoffen hergebruiken, vol
gens de uitgangspunten van de
circulaire economie. Bedrijven die
mensen inzetten met afstand tot de
arbeidsmarkt krijgen een streepje
voor. Ook in haar eigen personeels
beleid geeft Delft het goede voor
beeld; grotere diversiteit maakt de
organisatie sterker.”
“Ten slotte: Delft heeft een groot
potentieel aan burgers en organisa
ties die dagelijks meebouwen aan
een gezonde stad. De uitdaging is om
met deze begroting deze mensen te
verbinden. Wie zelf investeert in

schone energie, in een groene tuin, in
het aan het werk helpen van mensen,
in het tegengaan van eenzaamheid,
die verdient alle steun en ruimte!”

PvdA | Willy Tiekstra

‘Goede basis voor
herstel’
“Het financieel
herstel van Delft
dat zich vorig
jaar nog voor
zichtig aankon
digde, begint zich
in de begroting
voor 2017 en de
jaren
daarna,
duidelijker af te
tekenen. De begroting sluit niet al
leen, er is ook weer ruimte voor inves
teringen, zij het nog in bescheiden
mate.”
“Delft komt van ver: twee jaar gele
den leek een faillissement zelfs even
nabij. Door, hoe pijnlijk soms ook,
verstandig te bezuinigen en de be
schikbare middelen slim in te zetten,
is dat voorkomen. Ook de PvdA heeft
de afgelopen jaren, soms met pijn in
het hart, ingestemd met flinke bezui
nigingen. Maar altijd in de overtui
ging daarmee de stad een gezonde
toekomst te geven. En er is gelukkig
ook veel om trots op te zijn: de tunnel
ligt er, Nieuw Delft wordt langzaam
zichtbaar, in de Harnaschpolder ver
rijst een nieuwe wijk. De sombere
voorspellingen over de gevolgen van
de decentralisatie van de zorg naar
de gemeente kwamen niet uit: Delft
doet het goed, houdt zelfs geld over.”
“De toekomstambities van Delft zijn
neergelegd in het programma Nieuw
Elan en met het in het leven roepen
van het Parelfonds, gevuld met 6 mil
joen euro, wordt een begin gemaakt
met de realisatie daarvan. PvdA vindt
dat in iedere inwoner van Delft moet
worden geïnvesteerd. Dus gaat het
niet alleen om het creëren van werk,
maar ook om het bouwen van vol
doende woningen om te voldoen aan
de verschillende behoeften van Delf
tenaren. Gaat het om het vergroten
van de bereikbaarheid van de stad en
om het aantrekkelijker maken van
Delft voor toeristen. En wordt er geïn
vesteerd in het sociaal domein, om te
beginnen in de Buitenhof en Voorhof.”
“Met deze begroting wordt een goede
basis gelegd voor het herstel van Delft.
Maar de PvdA vraagt nog extra aan
dacht voor veel Delftse kinderen die in
armoede leven. Ook moet sporten
mogelijk zijn voor degenen die min
der te besteden hebben. En de open
bare ruimte is na alle bezuinigingen
toe aan een opknapbeurt. Zo wordt de
stad leefbaarder en veiliger. En de bin
nenstad moet ook echt autoluw wor
den. Zo wordt Delft steeds meer de
stad waar het voor iedereen prettig
wonen, werken en verblijven is.”

Onafhankelijk Delft | Martin Stoelinga

‘Delft nog steeds
doodziek’
“Ondanks
alle
positieve
be
richtgeving uit de
politiek, zeggen
wij: Delft is nog
steeds doodziek!
Ook nu weer, na
14 jaar program
mabegroting te
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hebben gedaan, kunnen wij de Delft
se burger in het 16e jaar, niet gerust
stellen dat het allemaal beter gaat!”
“De nieuwe burgemeester Marja van
Bijsterveldt gaat zich honderd dagen
oriënteren in de stad, om zoveel mo
gelijk van de stad te weten te komen.
Ik wens haar veel sterkte.”
“Als we naar de atlas van Nederland
se gemeenten kijken: de woonaan
trekkelijkheid staat hier op de 22e
plaats en de economische op de 17e!
Ooit was het respectievelijk 11 en 7!”
“Bezuinigingen worden op de meest
verwoestende wijze gerealiseerd.
Kijk naar Nusantara, Museum Lam
bert van Meerten, het Techniek Mu
seum Delft en Reptielenzoo Serpo.
Gemeentepanden worden voor een
appel en ei verkocht of zelfs verkwan
seld. Zelfs voetbalclub Delfia, met
een bezuiniging van maar € 8.500,
moest eraan geloven. En dat in een
wijk waar het zo nodig is. Hevige pro
testen hielpen niets. Maar een geluk
bij een ongeluk is: Delft heeft nog
geen AZC om nepvluchtelingen op te
vangen.”
“Het rapport Deetman, Parel in Delft.
Wat een uitspraak, één die totaal
geen hout snijdt, alleen voor de TU
Delft en studentenpartij STIP.”
“Het gaat iets beter met het toerisme.
Maar dan alleen voor de horeca. Erg
leuk en gezellig, maar verder vindt de
toerist dat er te weinig te doen is. Met
alleen een bezoek aan Museum Prin
senhof, het Vermeercentrum en de
Nieuwe Kerk kom je er niet. En dan is
De Nieuwe Kerk ook nog eens geslo
ten op zondag. Dat zou toch anders
moeten, zoals in andere toeristische
steden. Dit houdt tevens in dat de
toerist maar € 22 uitgeeft in onze
stad. Het minste van alle toeristische
steden in Nederland.”

VVD | Barts Smals

‘Vol vertrouwen in
de toekomst’
“De verleiding is
groot om te zeg
gen dat het beter
gaat met Delft.
Maar ondertus
sen tiert het on
kruid nog welig
op veel plekken
en betaalt een
deel van de in
woners nog steeds de hoofdprijs aan
belasting. Zaken waar de VVD zich
traditiegetrouw druk om maakt.”
“Toch denkt de VVD dat we het erg
ste gehad hebben. De Spoorzone lijkt
geen tegenvallers meer te veroor
zaken, de Sebastiaansbrug gaat ein
delijk vervangen worden en de OZB
is dit jaar bevroren. In het sociaal
domein houdt Delft zelfs geld over.
We steunen het voornemen van het
college om via het parkeerbeleid de
stad gastvrijer te maken. Het lijkt er
zelfs op dat de mogelijkheid komt
om camera’s in te zetten op plekken
waar de overlast de spuigaten uit
loopt. En niet in de laatste plaats: de
afname van het aantal ambtenaren
van de afgelopen jaren is zonder veel
problemen verlopen.”
“En wat verder in de toekomst kijkend
worden we nog vrolijker: er komt
meer geld voor onderhoud van open
baar groen en de eerder afgesproken
tijdelijke verhoging van de belastin
gen wordt vervroegd gestopt. Daar
mee worden ook die ergernissen van
de VVD aangepakt.”

“Ook de woonlasten stijgen gewoon
weer verder, ondanks dat Aletta Hek
ker van D66 en Lennard Harpe van
de VVD ons anders voorspiegelen.
Tachtig jaar schuld!! Onze kinderen
en achterkleinkinderen zullen de ko
mende tachtig jaar de dupe blijven.”
“En dat vluchtelingen voorrang krij
gen op onze vaste inwoners die al
jaren op de wachtlijst staan voor een
huis. Dit gaan wij niet pikken! Daar
om keuren wij deze programma
begroting af.”

“Met veel genoegen kijkt de VVD
dagelijks naar de nieuwe ontwikke
lingen in de Spoorzone. Ongetwij
feld zal dit nieuw stuk Delft van
grote positieve invloed zijn op de
stad. Kortom, Delft is door een diep
financieel dal gegaan, met vele in
grepen tot gevolg. Sommige van die
ingrepen waren prettiger dan ande
re, maar het heeft ons gebracht tot
waar we nu zijn: een kleine slag
vaardige gemeente en vol vertrou
wen in de toekomst.”

SP | Lieke van Rossum

CDA | Rob van Woudenberg

‘Delft is van ons
allemaal’

‘Samenwerken aan
een ongedeeld Delft’

“Delft is een
prachtige stad!
Maar steeds min
der een stad voor
iedereen. Buiten
de binnenstad
verdwenen de
afgelopen jaren
tal van voor
zieningen, zoals
buurt
huizen, bieb en goed onder
houden groen. Steeds meer mensen
hebben moeite om rond te komen of
een betaalbaar huis te vinden. Daar
wil de SP verandering in brengen!
Delft moet een stad zijn van gewone
mensen, niet van dure bouwprojec
ten en sjieke projecten in de regio.
Zoals altijd hebben we weer veel al
ternatieven die we met Delftenaren
besproken hebben: van meer zorg
vergoeden tot het aanvallen van de
armoede tot meer inspraak voor in
woners. Delft is van ons allemaal en
het is tijd dat de gemeente daar naar
gaat handelen!”

“Het gaat weer
beter met Delft.
De gemeentelij
ke financiën zijn
weer in balans,
de
financiële
ruimte voor de
lange
termijn
wordt zichtbaar.
Daar zijn wij blij
mee! Wij vinden dat we hier alle
maal de vruchten van moeten
kunnen plukken.”
“De afgelopen jaren hebben de be
zuinigingen en veel andere maatre
gelen veel geëist van onze inwoners,
onze bedrijven en het maatschappe
lijk middenveld. Delft is in 2016 de
duurste gemeente van Nederland ge
worden qua woonlasten, subsidies
aan maatschappelijke organisaties en
verenigingen zijn verlaagd of gestopt,
initiatieven uit de stad als Nieuw Nu
santara kregen geen kans, er is bezui
nigd op groen en openbare ruimte in

bepaalde wijken, de overlast in wij
ken als Buitenhof is toegenomen en
er is te weinig gehandhaafd als het
gaat om bijvoorbeeld geluidsoverlast
bij evenementen en alcoholcontroles
onder minderjarigen. Dit alles heeft
de tweedeling binnen Delft vergroot.
Het CDA wil zich ervoor inzetten de
kloof te verkleinen en te zorgen dat
Delft een aantrekkelijker plek wordt
om te wonen. De woonlasten moeten
wat ons betreft bijvoorbeeld al in
2017 omlaag in plaats van omhoog.”
“Het college zegt dat samenwerking
essentieel is om verder te werken aan
de transformatie van Delft. Dat zijn
wij helemaal met het college eens,
maar dat houdt wat ons betreft ook in
dat iedereen meeprofiteert van het
financieel herstel. Álle inwoners, wij
ken en verenigingen. Iedereen moet
bijvoorbeeld een woning kunnen
vinden in onze gemeente. Er moet
dus niet uitsluitend gebouwd worden
voor studenten, maar ook voor ande
re Delftse jongeren. Ook is het
hard nodig dat er meer levens
loopbestendige woningen komen
voor ouderen.”
“Omzien naar elkaar blijft een be
langrijke kernwaarde voor het CDA.
Wij willen een gemeente waarin ie
dereen zich thuisvoelt. We willen een
vuist maken tegen eenzaamheid,
zorgen dat kinderen zorg krijgen die
ze nodig hebben, dat mensen zonder
overlast in rust kunnen wonen, dat
verenigingen een centrale rol in de
stad blijven houden. Met die vragen
wil het CDA, samen met de inwo
ners, bedrijven en het maatschappe
lijk middenveld, aan de slag om tot
gedragen oplossingen te komen die
Delft tot een stad maken waar je met
plezier woont, werkt en uitgaat. Want
samen kunnen we meer.”

Stadsbelangen | Aad meuleman

‘Nieuw elan vraagt
om enige nuance’
“Onder de slo
gan ‘nieuw elan’
presenteert het
college met trots
een sluitende be
groting. Het gaat
de goede kant
op met Delft.
Op zichzelf een
positief bericht,
maar het heeft veel weg van wat het
kabinet met Prinsjesdag de Neder
landse bevolking voorhield. ‘Het gaat
goed met Nederland, maar het is jam
mer dat nog niet iedereen het merkt.’
Hetzelfde geldt ook voor onze Delftse
inwoners. Mooi dat de begroting slui
tend is, maar feitelijk heeft het college
ervoor gezorgd dat de uitgavenkant
even hoog is als de inkomstenkant.
Op papier een mooi resultaat.”
“Maar Delft heeft nog een forse
schuld af te lossen. Vol trots geeft het
college aan dat de OZB niet extra,
behalve met de indexering, wordt
verhoogd. Wat het college niet vertelt,
is dat de OZB nog steeds fors is in ver
gelijking met steden om ons heen.
Delft is een dure stad en blijft dat ook
ondanks deze Programmabegroting.”
“Stadsbelangen Delft vindt dat het
nu tijd is dat onze inwoners in hun
portemonnee merken dat het weer
opwaarts gaat met onze stad. Het zijn
immers onze inwoners die jarenlang
zijn geconfronteerd met noodzake
lijke bezuinigingen.”
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“Wij vinden het belangrijk dat ach
terstallig onderhoud in de stad wordt
gedaan. Schoon, heel en veilig blij
ven voor onze inwoners nog altijd de
belangrijkste elementen in hun leef
omgeving. De situatie rond de Grieg
straat moet nu eindelijk definitief
opgelost worden. Het is zo weer Oud
en Nieuw en eenzelfde situatie als
tijdens de laatste oudejaarsnacht
mag nooit meer voorkomen. Daar
voor moet onze burgemeester af
doende mogelijkheden krijgen van
de gemeenteraad, waarin vooral
linkse partijen, maar ook partijen als
STIP en D66 in onze raad denken dat
met alleen praten alles op te lossen
is. Hoe naïef kun je zijn!”
“Het is goed dat de Programmabe
groting laat zien, dat er weer investe
ringsruimte is. Ook dat heeft Delft
hard nodig! Hierbij is het wel belang
rijk om de juiste balans te vinden.
Stadsbelangen Delft zal tijdens de
Algemene Beschouwingen bij een
aantal onderwerpen andere moge
lijkheden aangeven. Gelukkig lijkt
onze stad uit het dal te klimmen,
maar voorzichtigheid blijft geboden.
Het nieuwe elan vraagt dus om enige
nuance.”

ChristenUnie | Joëlle Gooijer

“Iedereen telt mee’
“Nu er weer
ruimte is in de
begroting, wil de
ChristenUnie
keuzes maken
waaruit blijkt dat
iederéén mee
telt. Investerin
gen in de stad

moeten daarom alle inwoners ten
goede komen, ook de mensen die
buiten de binnenstad wonen of niet
in de kenniseconomie werken. Daar
om willen we onder meer een verbe
tering van het onderhoud van de
openbare ruimte en het openbaar
groen – dat is hard nodig. Ook willen
we extra geld beschikbaar stellen
voor een actieplan voor de Buiten
hof. Verder kiezen we voor meer in
zet op handhaving van bijvoorbeeld
geluidsoverlast.”

voor investeringen, kunnen de lasten
al in 2017 omlaag.

“De afgelopen jaren bleef er in Delft
veel geld over in de Wet maatschappe
lijke ondersteuning. Een wet die be
doeld is om kwetsbare burgers te kun
nen ondersteunen. Wij vinden dat
deze overschotten gebruikt kunnen
worden om de eigen bijdragen voor
bijvoorbeeld trapliften voor mensen
met een modaal inkomen te verlagen.”

Fractie Van Koppen | Jos van Koppen

“De ChristenUnie wil ook investeren
in de toekomst van kinderen. Investe
ringen in schone energie en maatre
gelen voor energiebesparing zijn
hard nodig voor hun toekomst. Daar
naast zetten we ons in voor het be
houd van voorzieningen in onze stad,
zoals bibliotheken, kinderboerderij
en en sportvoorzieningen, zodat het
goed opgroeien is in onze stad. Ver
der willen we dat meer kinderen uit
arme gezinnen lid kunnen worden
van een sportvereniging of kunnen
deelnemen aan een cursus bij De
VAK. Daar is extra geld voor nodig.”
“Wat betreft de ChristenUnie is het
nu tijd om de stijging van de woon
lasten van de afgelopen jaren stap
voor stap terug te brengen. Het col
lege kiest daar nog niet voor. Daar
door blijft Delft een van de duurste
gemeenten van Nederland. Door in
2017 iets minder geld vrij te maken

Gemeenteberichten
Klant Contact Centrum
MIJN LOKET

Een gemakkelijke manier om gemeentelijke
producten en diensten op www.delft.nl aan
te vragen en in te zien, is via ‘Mijn Loket’. Het
is uw persoonlijke internetpagina van de
gemeente Delft.
Via ‘Mijn Loket’ kunt u met uw DigiD allerlei
zaken regelen met de gemeente. Zoals een
uittreksel aanvragen, uw verhuizing doorge
ven, een melding doen of uw uitkerings
specificatie of jaaropgave inzien.
In ‘Mijn Loket’ ziet u verder in een oogopslag
welke zaken u eerder met de gemeente heeft
afgehandeld en welke er nog lopen. Naast
een digitaal loket, is ‘Mijn Loket’ dus ook een
soort persoonlijk digitaal dossier. U komt er
door op www.delft.nl onderaan te klikken op
‘Mijn Loket’.
Met uw persoonlijke DigiD kunt u inloggen
op websites van de overheid om zaken te
regelen. Uw DigiD bestaat uit een gebrui
kersnaam en een wachtwoord. Heeft u nog
geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.
digid.nl.
Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 |
alleen op afspraak, via www.delft.nl/
afspraak of tel. 14015 | actuele openings
tijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij
het KCC alleen per pin betalen.

Politieke agenda
Donderdag 27 oktober, vanaf 19.00 uur:
vergadering gemeenteraad in het stadhuis
aan de Markt. Meer informatie op www.
delft.nl/gemeenteraad.
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Verkeersbesluiten
2611 AW | Wateringsevest thv. nr. 24 | aan
wijzen gehandicaptenparkeerplaats
(2863264)
2612 SV | Willem Naghelstraat | opheffen
van de uitzondering op de geslotenverklaring
voor touringcars en Oude Langendijk | ophef
fen in- en uitstaplocatie autobussen
(2867814)
2622 JN | Aziëlaan thv nr. 272 | verwijderen
gehandicaptenparkeerplaats (2881298).

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
2611 CR | Wijnhaven 9 | wijzigen gevel
begane grond | bouw, rijksmonumenten |
19-10-2016
2611 HN | Hippolytusbuurt 22 | aanpassen
pui begane grond | bouw, rijksmonumenten |
20-10-2016
2611 LC | Vrouwjuttenland 20-22 | asbest
verwijderen | sloop, bestemmingsplan |
17-10-2016
2611 LC | Vrouwjuttenland 20-22 | renove
ren zijgevels, achtergevel, interne verbou
wing en aanbrengen dakterrassen en buiten
trap | bouw, strijdig gebruik gronden/
bouwwerken met RO, rijksmonumenten |
17-10-2016
2612 CA | Brasserskade 1 | westzijde nieuwe
sporthal | kappen boom (wilg) | kap |
18-10-2016
2612 XC | Maria van Oosterwijckstraat 16 |
plaatsen dakkapel aan achterzijde | bouw,
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met
RO | 19-10-2016
2612 XC | Maria van Oosterwijckstraat 18 |

De ChristenUnie kiest dus voor las
tenverlichting vanaf 2017, voor in
vesteren in de hele stad – omdat ie
dereen meetelt – en voor investeren
in de toekomst van kinderen. We zul
len laten zien dat er in Delft andere
keuzes te maken zijn en zullen bij de
begrotingsbehandeling dan ook ko
men met alternatieve voorstellen.”

‘De ballast ontbreekt
nog!’
“Gelukkig durft
men een beetje
positief naar de
toekomst te kij
ken. De boek
houdkundige
truc met uitsme
ren van het te
kort in de Spoor
zone over tachtig
jaar is gelukt. Voor 2017 zitten we
echter nog steeds met de ‘resultaten’
van optimisme en megalomanie uit
het verleden. Ook zonder de verkla
ring – ‘de crisis’ – zou Delft in zwaar
weer gekomen zijn.”
“Het college wil uiteraard elk jaar de
inwoners cadeautjes geven, maar die
moeten dan wel ook breed als ca
deautje voor iedereen gevoeld wor
den. De begroting gaat ook verder
dan 2017. Ik krijg altijd politieke jeuk
van termen als ‘Nieuw Elan’ (tot
2025) en ‘Parelfonds’ (dit jaar inge
steld). Ik zou dit fonds liever ‘Straat
jesfonds’ noemen en het gebruiken

om het straatbeeld van Delft en het
onderhoud van groen te verbeteren.”
“‘Veel meer dan cijfers vormen de
stad en zijn bewoners het centrale
thema van deze Programmabegro
ting’ staat er. In hoeverre? Bewoners
die reageren zijn meestal, volgens mij,
bewoners die sociaal-economisch in
de hogere regionen verkeren. Partici
patie en meenemen van andere groe
peringen in het beleid moeten een
continu aandachtspunt zijn.”
“De zorg voor mensen die wat verder
van de arbeidsmarkt verkeren, kan in
tensiever. Er zijn veel vrijwilligers
initiatieven. Faciliteer die ruimhartig.
Er zijn leegstaande ruimtes om hulp
te bieden aan voedselbank, kleding
opslag e.d. ‘Het volk wil brood en spe
len’: nu blijkt dat men jarenlang de
sportvoorzieningen heeft verwaar
loosd. Tijd voor een inhaalslag, want
sport wordt heel breed beoefend.
Daarbij moet overgewicht continu
aandacht krijgen, alhoewel een leef
patroon niet gemakkelijk verandert.”
“Delft verkeert economisch nog al
tijd in wankel evenwicht. Het college
roemt vaak de kleine zegeningen in
mooie bewoordingen. Allerlei suc
cesjes komen boven water. De wor
stelingen van een koepelorganisatie
met veel deelorganisaties als Delft
voor Elkaar om iedereen op de rails
te krijgen, spreken mij meer aan. In
vesteer daarin.”

Begroting:
inspreken en
bespreken
Voordat de gemeenteraad op 10
november een besluit neemt over
de begroting, kunt u uw stand
punten over de begroting kenbaar
maken in drie commissievergaderingen, waarin de financiële plannen van het college worden besproken.
Op dinsdag 1 november wordt de
begroting besproken in de commissie Sociaal Domein en Wonen. De
commissie Ruimte en Verkeer doet
dit op woensdag 2 november. Beide
vergaderingen beginnen om 20.00
uur.
De commissie Economie, Financiën
en Bestuur bespreekt de begroting
op donderdag 3 november. Die commissie start om 19.30 uur, omdat in
die vergadering eerst de Najaarsrapportage 2016 wordt behandeld.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u dit van
tevoren melden via griffie@delft.nl
of aan het begin van de vergadering
in de raadszaal bij de voorzitter van
de betreffende commissie.

“De gunstige ontwikkeling van de
Spoorzone boven het maaiveld is
mooi meegenomen. Delft is in rusti
ger vaarwater gekomen, maar de boot
kan snel omslaan. Het beeld van de
ponton in Alphen aan de Rijn en het
omvallende brugdeel is nog steeds
een risico: de ballast ontbreekt!”

U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.
vervangen/vergroten dakkapel aan achterzij
de | bouw, strijdig gebruik gronden/bouw
werken met RO | 19-10-2016
2612 xx | tussen Vrijenbanselaan en
Curaçaostraat | kappen 30 populieren | kap |
18-10-2016
2616 xx | Oostpoortweg | kappen 18 popu
lieren | kap | 18-10-2016
2624 ES | Martinus Nijhofflaan 4D | ver
plaatsen bestaande winkelunit (schoen
maker) | bouw | 17-10-2016
2624 LD | thv. parkeerplaatsen voor Aart
van der Leeuwlaan 16-206 | kappen vijf
bomen | kap | 18-10-2016
2625 xx | Strausspad | kappen 24 bomen,
deels wegens vervangingsplan, deels ivm.
aanleg natuurvriendelijke oevers | kap |
18-10-2016
2627xx | hoek Engelsestraat/Westlandseweg | bouwen van keermuur en trap tbv.
inrichting openbare ruimte Engelsestraat
(SSD532) | bouw | 17-10-2016
2628 CC | Mekelweg 5 | bouwen van
paviljoen | bouw | 19-10-2016
2628 CK | Stieltjesweg 226 | plaatsen gevel
reclame aan west- en oostgevel | bouw |
20-10-2016
2628 xx | Professor Schoemaker Plantage |
wijzigen gebruik bestaande portiersloge
naar horeca | strijdig gebruik gronden/bouw
werken met RO | 20-10-2016.
Verleend regulier
2611 PK | Asvest 28A t/m C | bouwen 3
appartementen | besluit hogere grens
waarden | 17-10-2016
2611 PK | Asvest 28A t/m C | bouwen 3
appartementen | bouw, strijdig gebruik |
21-10-2016

2614 xx | Harnaschpolder veld 17 fase 2 |
plaatsen 30 nieuwbouwwoningen project
Superklavertje | bouw | 20-10-2016
2625 xx | Prinses Beatrixlaan | vervangen
bestaande brug door nieuwe | bouw, aanleg |
20-10-2016
2628 CD | Mekelweg 8 | vervangen lucht
behandelingskasten tbv. hal 3 en 4 sport
centrum | bouw | 17-10-2016.
Geweigerd regulier
2613 EH | Sint Olofslaan 13 | verhogen nok |
bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken
met RO | 17-10-2016.
Buiten behandeling gesteld
2623 AX | Vlinderweg 2 | aanleggen brand
meldinstallatie en ontruimingsinstallatie |
alarminstallatie | 17-10-2016.
Verlengde beslistermijn
2628 xx | Schoemakerstraat | kappen 7
bomen | kap | nieuwe beslisdatum:
07-12-2016.

2625 AN | Griegstraat 275A | verwijderen
van asbest uit middenspanningsruimte |
18-10-2016
2625 EE | Pijperring 48 | verwijderen asbest
houdend vloerzeil | 18-10-2016
2625 RZ | Händellaan 77 | saneren asbest |
19-10-2016.
Meldingen brandveilig gebruik
2622 HA | Derde Werelddreef 1 | brandveilig
gebruiken pand | 12-10-2016
2628 RX | Mijnbouwstraat 120 | melding
brandveilig gebruik | 20-10-2016.
Melding brandveilig gebruik, niet akkoord
2611 ER | Kromstraat 20/20A, met nr. 14 |
melding brandveilig gebruik | 28-09-2016
2611 EB | Koornmarkt 35 en 35A | brand
veilig gebruiken pand | 16-10-2016
2622 HA | Derde Werelddreef 1 | brandveilig
gebruiken pand | 12-10-2016.
Bouwmelding
2612 EC | Molukkenstraat 16 | kozijnwijzi
ging, kozijnvervanging of gevelwijziging |
17-10-2016.

Meldingen
Sloopmeldingen
2611 GW | Markt 80 | verwijderen oude
installaties | 19-10-2016
2613 VX | Michiel ten Hovestraat 4 | verwij
deren asbest | 20-10-2016
2614 KG | Laan van Groenewegen 12 | ver
wijderen asbesthoudende materialen |
19-10-2016
2623 CT | Veldmuizenpad 3 | verwijderen
asbestplaat aan zolderplafond | 18-10-2016
2624 LT | Aart van der Leeuwlaan 868 | ver
wijderen asbest | 21-10-2016
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Formele publicatie
De formele publicatie van algemeen verbin
dende voorschriften (verordeningen) en ken
nisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeen
teblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u
directe links naar deze bekendmakingen van
de gemeente Delft, en hoe u beroep en
bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of
omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan
via www.omgevingsloket.nl.

