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

Delftse Dagen 
Iedereen die iets in Delft voor 
Delftenaren wil organiseren,  
kan zich laten inspireren tijdens 
de Delftse Dagen: dinsdag 15, 
woensdag 16 en donderdag 17 
november. Er worden dan work
shops en lezingen georganiseerd 
in De Ruimte aan de Mercurius
weg 1, van 19.00 tot 22.00 uur. De 
Delftse Dagen zijn bedoeld om 
vrijwilligers van maatschappelij
ke organisaties en nieuwe (bur
ger)initiatieven te helpen bij het 
realiseren van hun plannen. 
Sprekers geven tips en trucs over 
het vitaal houden en maken van 
een (vrijwilligers)organisatie. Er 
is volop gelegenheid om te net
werken en er is een breed aan
bod aan workshops om aan deel 
te nemen. Deelname aan de 
Delftse Dagen is gratis. Kijk voor 
meer informatie over aanmel
den en het programma op www.
delftvoorelkaar.nl.

Van Hasseltlezing
Op 23 

novem
ber 

vindt de 
tweede 

Van 
Hasselt

lezing  
plaats.  

De Van 
Hasseltlezingen – vernoemd 
naar de Delftse student Frans 
van Hasselt die in 1940 in verzet 
kwam tegen gedwongen schor
sing van joodse hoogleraren van 
de TU Delft – staan altijd in het 
teken van ethiek, techniek, vre
de en gerechtigheid. Professor 
John Tasiouslas van het Londen
se King’s College gaat het heb
ben over ‘The dynamics of big 
data and human rights: the case 
of scientific research’. Aanslui
tend wordt de Mekel Award uit
gereikt aan het beste studenten
project op het gebied van sociaal 
verantwoord innoveren. De le
zing (Engelstalig) wordt gehou
den in de Van der Mandelezaal 
in Museum Prinsenhof, ingang 
Oude Delft 185, en begint om 
20.00 uur. Gratis entree, wel 
graag tevoren aanmelden via 
vanhasseltsg@tudelft.nl. 

Hartelijk 
gefeliciteerd!
Het diplomazwemmen (A, B en C) 
was weer een feestje. Alle kinderen 
zijn geslaagd!
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Delft kort

Raad in beeld

Onderhoudende stad

Als het gaat sneeuwen of vriezen, 
gaan gemeentelijke medewerkers 
de wegen en fietspaden op om 
gladheid te bestrijden. Vanaf 14 
november staan zij paraat – welis-
waar niet 24/7, maar wel 19/7. 
Want tussen 23.00 en 4.00 uur 
wordt niet gestrooid.

Staan de strooiwagens klaar om uit te 
rukken? Check. Is er voldoende 
strooizout? Check. Staan voldoende 
mensen paraat? Check. Delft is klaar 
voor winterse taferelen, de gladheid
bestrijders van de gemeente staan 
gereed om bij gladheid in actie te  
komen. Tien strooiwagens, zo’n zes
honderdvijftig ton zout en vijftig  
medewerkers kunnen worden inge
zet tegen de gladheid. 

220 kilometer bestrooien
Wat gebeurt er als het gaat sneeu
wen of vriezen? Dan worden be
langrijke hoofdwegen, ontsluitings
wegen, open baar vervoersroutes, 
regionale (hoofd)fietspaden, wegen 
naar openbare gebouwen zoals zie
kenhuizen, scholen, verzorgings
tehuizen en stations bestrooid. In  
totaal wordt bij een strooiactie zo’n 
220 km aan wegen en fietspaden be
strooid – per strooiwagen gemid
deld ruim 20 kilometer. 

Verschillende strooiroutes
Delft is opgedeeld in verschillende 
strooiroutes om de gladheid zo goed 
mogelijk te bestrijden. Voor de 
hoofdwegen en grote ontsluitings
wegen worden vier grote strooiwa
gens ingezet. En vijf strooiwagens 
om de kleine ontsluitingswegen en 

tingsvoorstellen van het college be
handeld in drie raadscommissies. 
Ook is gesproken over de Meedenk
begroting 2017 van de fracties van 
CDA, ChristenUnie en Stadsbelan
gen; een plan met achttien ideeën 
om enkele belastingen en eigen bij
drages te verminderen en extra inzet
ten te plegen op diverse beleids
terreinen. 
Bijna alle fracties hebben moties en 
amendementen aangekondigd. In de 
raadsvergadering van morgen zal 
blijken in hoeverre de fracties via 
deze moties en amendementen wij
zigingen in de begroting willen aan
brengen en welke opdrachten het 
college krijgt om onderdelen van de 
begroting verder of anders uit te  
werken. 

De raadsvergadering kan donderdag  
10 november vanaf 19.30 uur rechtstreeks 
bekeken worden via de webcast op  
www.delft.nl/gemeenteraad – klik op ‘Raad 
in beeld webcast’.

Voorbereid op sneeuw en vorst
het regionale (hoofd)fietspadennet 
te bestrooien. Eén strooiwagen be
strooit de knelpunten, de moeilijk te 
bereiken (voet)bruggen en tunnels. 

Voorafgaand aan de spits
Het streven is de verschillende rou
tes binnen 4 uur bestrooid te heb
ben. In de regel wordt er niet ge
strooid tussen 23.00 en 4.00 uur. 
Mocht het in de ochtend glad zijn of 
worden, dan begint de strooiactie 
om 4.00 uur; voordat de ochtend
spits begint, zijn de wegen en fiets
paden bestrooid.

Meehelpen?
De gemeente neemt 220 km aan 
wegen en fietspaden voor haar re
kening. U kunt uzelf natuurlijk ook 
voorbereiden op gladheid. Bijvoor
beeld door op de hoogte te blijven 
van de weersverwachtingen, en uw 
reis– en rijgedrag aan te passen aan 
de weersomstandigheden. U kunt 
ook voorzorgsmaatregelen treffen, 
door bijvoorbeeld strooizout (ver
krijgbaar bij de bouwmarkt en ijzer
handel), winterbanden en voet
ijzers in te slaan. En meehelpen  
om stoepen sneeuw en gladvrij te  
maken en te houden. 

Meld gladheid
U kunt gladde wegen/fietspaden 
ook melden bij het Klant Contact 
Centrum, telefoon 14015. Hier kunt 
u ook terecht voor meer informatie. 
Verder kunt u via www.delft.nl/ 
melding uw melding doorgeven.  

Op www.delft.nl/gladheid vind u meer  
informatie, onder meer over de strooiroutes.

10 strooiwagens,  
650 ton zout,  
50 gladheidbestrijders 
– Delft is klaar voor  
de winter

Raad maakt zich op voor begroting Nieuw: Club Delft
Voor wie zich bezig houdt  
met (amateur)kunst: join the 
club. Club Delft, om precies te 
zijn, een nieuw online plat
form voor (amateur)kunste
naars. Iedereen die op dit vlak 
iets aan te bieden heeft – van 
koren, dans en muziekgroe
pen, beeldend kunstenaars tot  
docenten – kan een profiel
pagina aanmaken en zijn of 
haar activiteiten en evene
menten plaatsen. Zo wordt het 
hele veld zichtbaar voor een 
breed publiek. Op 26 novem
ber, de eerste Club Delft Dag 
met workshops van professio
nals, van 11.0017.30 uur in De 
VAK aan de Westvest, wordt de 
Club Delftsite gelanceerd. 
Kijk voor meer informatie of 
inschrijven voor de workshops 
op www.rietveldtheater.nl of 
www.maanvisproducties.nl.
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maken voor nieuwe investeringsop
gaven. De resterende overschotten 
worden gereserveerd in de algemene 
reserve. Verder wordt de eerste uit
voeringsagenda Nieuw Elan gepre
senteerd, dat als de verbindende 
schakel in de begroting wordt gezien. 
Die agenda vormt onderdeel van een 
meerjarig programma dat zich uit
strekt tot 2025.
De afgelopen weken zijn de begro

De gemeenteraad neemt morgen  
tijdens de raadsvergadering een be
sluit over de Programmabegroting 
20172020, de Belastingverordenin
gen 2017 en de Najaarsrapportage 
2016. In de begeleidende brief bij de 
begroting zet het college onder meer 
uiteen dat de financiële ruimte, die 
in deze begroting meerjarig zicht
baar is, wordt gebruikt om het Parel
fonds te vullen en om ruimte te  
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En de verwarming omlaag! We gaan 

lekker met een dikke trui en een 

dekentje op de bank zitten.”

Winst
“Natuurlijk hopen we dat we gaan 

winnen”, zegt Immers. “In Delft 

natuurlijk, maar we hopen ook dat 

Delft landelijk als nummer één uit 

de bus komt. Ik ben ontzettend 

fanatiek en mijn medeteam-

leden ook, dus we gaan zeker voor 

de eerste plaats. En daarnaast hoop 

ik dat we veel opsteken, zodat we 

echt voor de langere termijn winst 

gaan besparen. Want dat is dan de 

echte winst.”

 De Wattcher 
 Deelnemers Energy Battle van 
 Club SportsArt Fitness.

DELFT WORDT GROEN

In oktober is voor de zesde keer de Klimaatverbond Energy Battle gestart. 
Delft doet mee met drie teams, die de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk 
energie te besparen. Club SportsArt Fitness is er één van.

Toen Odette Immers van Club 

SportsArt Fitness de oproep van 

wethouder Stephan Brandligt in 

de krant las – ‘Wie doet er mee 

met de Energy Battle?’ - begon het 

meteen te kriebelen, vertelt ze. 

“We hebben onze club meteen 

opgegeven en doen mee met 

personeel én leden. Ons fi tness-

centrum staat voor een gezonde 

levensstijl, maar we zijn ook al jaren 

actief met energiebesparing en 

verduurzaming. Met onze cardio-

apparatuur wek je groene energie 

op. Als je op de loopband staat, dan 

vloeit de energie via een omvormer 

terug in ons systeem. En hoe meer 

je je inspant, hoe meer energie je 

opwekt. Go Green noemen we dat. 

Als je een saunaatje pakt, ga je eerst 

even tekeer op de crosstrainer.”

Lampje
“We besparen met onze Go 

Green-apparaten stroom. Naast 

het rendement dat het de club 

oplevert, werken we aan bewust-

zijn bij onze leden”, zegt eigenaar 

Vincent Hoogwerf. “We brengen 

duurzaamheid naar de klant. Het is 

nu eenmaal zo, dat als mensen het 

kunnen betalen, ze minder hun best 

doen om op het energieverbruik 

te letten. Maar hoe meer je er mee 

bezig bent, hoe gewoner het wordt. 

En als ze zien hoeveel hun inspan-

ningen op de apparatuur opleveren, 

vinden ze dat geweldig. En dan nóg. 

Als je zelf altijd het lampje in de wc 

uitdoet als je weggaat, maar de kin-

deren – of je leden laten het lampje 

de hele dag branden, dan schiet het 

niet op. Een automatische verlich-

ting biedt dan uitkomst. Met kleine 

aanpassingen bereik je een hoop.”

Sluipstroom
Ze zijn er klaar voor, zegt Immers. 

“Van 14 november tot en met 

11 december gaan wij thuis en op 

het fi tnesscentrum aan de slag 

met de Wattcher, een apparaat-

je dat je energieverbruik meet. 

We gaan korter douchen, letten 

op sluipstroom – wist je dat de 

stekker van het koffi eapparaat in ’t 

stopcontact laten zitten ook stroom 

verbruikt? – minder stofzuigen en 

wachten tot de wasmachine echt 

vol is, voordat je een wasje draait. 

Lekker met een dikke trui 
en een dekentje op de bank

Delft doet met drie teams mee aan de landelijke Energy Battle. Het team Sportsart Fitness neemt het 
stokje voor na de eerste ronde over het team Delft Energie Coöperatie. Deze tweede ronde loopt 
14 november t/m 11 december. De Energy Battle wordt georganiseerd door het Klimaatverbond. 

kunnen betalen, ze minder hun best 

doen om op het energieverbruik 

te letten. Maar hoe meer je er mee 

bezig bent, hoe gewoner het wordt. 

En als ze zien hoeveel hun inspan-

ningen op de apparatuur opleveren, 

vinden ze dat geweldig. En dan nóg. 

Als je zelf altijd het lampje in de wc 

uitdoet als je weggaat, maar de kin-

deren – of je leden laten het lampje 

de hele dag branden, dan schiet het 

“Van 14 november tot 
en met 11 december gaan wij 
thuis en op het fi tnesscentrum 
aan de slag met de Wattcher, 
een apparaatje dat je energie-

verbruik meet.”
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“hebben we onder 
meer geïnvesteerd in 
waterbesparing en 
thermostaatkranen 

in alle kamers.”

De kosten zijn laag en de opbreng-

sten hoog, zeker met de subsidie 

‘Energiebesparing eigen huis’. En het 

gedoe valt reuze mee. De maat-

regelen zetten we graag voor u op 

een rij. 

Dit kunt u doen
• Dakisolatie

• Vloerisolatie- en/of bodemisolatie

• Spouwmuurisolatie

• Isolerend glas 

• Zonnepanelen

• Zonneboiler 

• Warmtepomp

En dit zijn de voordelen
• Direct lagere energiekosten 

• Uw huis wordt meer waard 

• Behaaglijk warm in de winter 

• Aangenaam koel in de zomer 

• Isolatie vaak binnen een halve dag 

geregeld, zonder rommel 

• Goed voor het klimaat, dus voor 

mens en dier

Reimarkt Delft 
Mooi meegenomen! De overheid 

geeft subsidie op energiemaat-

regelen en - advies, ook voor 

VvE’s. Hiervoor kunt u terecht

bij Reimarkt Delft, dat onderdeel 

is van het project Delft wordt 

groen. Zij geven u informatie over 

subsidies voor allerlei duurzame 

oplossingen. Nieuwsgierig? Neem 

een kijkje op reimarkt-delft.nl, 

energiebesparendoejenu.nl 

of neem contact op met

info@reimarkt-delft.nl.

Energie besparen 
is aantrekkelijker 
dan ooit

Like ons op Facebook
In 2050 wil Delft energieneutraal zijn. Delft is hightech- en 
ontwerpstad bij uitstek. Delft werkt aan de toekomst. Wat hier 
vandaag wordt bedacht, wordt morgen toegepast om de wereld 
aangenamer en duurzamer te maken. Juist in deze innovatieve stad 
willen we met elkaar deze energieneutrale ambitie realiseren. We 
dagen daarom alle Delftenaren uit: Delft wordt groen, wat kunt u 
doen? 

Like en volg ons op Facebook voor tips en alles 
wat Delft doet om groener te worden, of kijk 
op www.delftwordtgroen.nl. 

Delft wordt groen. Dat geldt ook voor de Delftse horeca. Dat de ondernemers 
goed bezig zijn, zie je terug in de prijzen die de ondernemers winnen, vertelt 
Rogier Camijn. 

General manager en mede- 

eigenaar van Hampshire Hotel 

Delft Centre is trots op zijn Delftse 

partners. “Veel ondernemers zijn 

goed bezig. Een terras-award, de 

beste koffi e, restaurants die hoog 

aangeschreven staan. Het heeft 

allemaal te maken met het ver-

groenen van de horecabedrijven, 

maar ook met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Zo 

letten bedrijven niet alleen op hun 

energieverbruik, maar kopen ook 

lokaal in - van biologische boeren, 

lokale brouwerijen en onze eigen 

molen. En ook het dierenwelzijn 

telt. Wist je dat bij onze biologische 

boer Duijndam boeren uit Canada 

de kunst komen afkijken?” 

Energieneutraal
Camijn zit ook in het bestuur van 

Koninklijke Horeca Nederland – 

sectie Delft. Die organisatie werkt 

samen met de gemeente om 

horeca ondernemers mee te 

nemen in vergroenen voor de 

lange termijn. “Delft energieneutraal 

2050 is het doel. Aan die ambitie 

zullen we echt allemaal moeten 

bijdragen. Maar naast de urgentie 

van dat grote gezamenlijke doel, 

is er natuurlijk ook vanuit bedrijfs-

economisch oogpunt voor onder-

nemers geen ontkomen meer aan. 

Je moet mee met het verduurza-

men van je bedrijf. Doe je dat niet, 

dan ben je bedrijfsmatig niet goed 

bezig.”

Quickscan
“Ondernemers denken allereerst: 

‘What’s in it for me?’. En het 

mooie is nu dat die twee doelen 

– vergroenen en verdienen – 

Delftse horeca is goed bezig
hand in hand gaan. Daarom sloten 

gemeente en horecaondernemers 

vorig jaar de e-deal Vergroenen en 

verdienen. Ondernemers kregen 

een quickscan aangeboden, zodat 

duidelijk werd wat er gewonnen 

kon worden op besparing van 

energie en water, maar ook op 

mobiliteit, duurzaam inkopen en 

meer.”

Stunt
Toch deden nog onvoldoende 

ondernemers mee, vertelt Camijn. 

“Daarom zijn we dit jaar bezig met 

een tweede versie van Vergroenen 

en verdienen. Koninklijke Horeca 

Nederland Delft heeft 160 actieve 

leden. Die willen we betrekken bij 

makkelijk door te voeren verande-

ringen. Zoals de Delft City Shuttle, 

die langs toeristische trekpleisters 

in de stad rijdt. Nu al doen er veel 

horecaondernemers mee, maar dat 

kunnen er veel meer worden. Een 

tweede voorbeeld is het gezamen-

lijk inkopen en kritisch kijken naar 

nieuwe apparatuur, maar ook het 

gunnen van een tweede leven 

van je meubilair via Stichting Stunt 

en het gescheiden inzamelen van 

afval.” 

Afval
Camijn: “Bewustwording is het 

kernwoord. Niet alleen bij de 

ondernemers zelf, maar ook bij zijn 

medewerkers. Ook in onze keuken 

staan alle neuzen dezelfde kant op. 

Zo werken we in Restaurant Swing 

met lokale, biologische producten, 

maar letten ook op ons voedsel-

afval. Dat kan minder. Serveer je 

vis? Zorg dan dat je van de graten 

en kop meteen een lekkere vis-

bouillon maakt.” 

Goud
De inspanningen van Hampshire 

Hotel Delft Centre worden 

binnen kort mogelijk beloond met 

een gouden Greenkey. “Dit jaar 

kregen we een zilveren Greenkey”, 

vertelt Camijn. “Daar zijn we heel 

trots op. Maar we gaan voor goud. 

Daarvoor hebben we onder meer 

geïnvesteerd in waterbesparing en 

thermostaatkranen in alle kamers. 

En we proberen onze gasten 

bewust te maken, door ze te 

vragen: ‘Hoe groen bent u?’.

 Rogier Camijn

Heeft u een goede tip?
Bent u ondernemer en
heeft u goede ideeën om 
te besparen, te vergroenen, 
te verduurzamen? Deel ze 
dan op onze Facebookpagina/
Delftwordtgroen, zodat ook 
andere horecaondernemers 
ervan kunnen profi teren.



Gemeenteberichten
U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.
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Klant Contact Centrum

AFSPRAAK WIJZIGEN OF ANNULEREN
Bezoekt u binnenkort het Klant Contact Cen
trum van de gemeente aan de Phoenixstraat 
16? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart? Maak 
dan voordat u langskomt eerst een afspraak. 

Heeft u een afspraak gemaakt, maar komt de 
dag of het tijdstip u toch niet goed uit? Ver
geet dan niet om uw afspraak te wijzigen of 
te annuleren. Dit regelt u via www.delft.nl/
afspraak. Of klik onderaan de pagina op Mijn 
Loket en log in op uw persoonlijke internet
pagina. Hier vindt u een overzicht van uw 
afspraken en kunt u direct een gemaakte 
afspraak verwijderen. Heeft u geen internet? 
Dan kunt u uw afspraak ook wijzigen of 
annuleren via het telefoonnummer 14015.

Wist u dat u veel producten en diensten 
online kunt aanvragen? U hoeft dan hele
maal niet naar het Klant Contact Centrum te 
komen. Kijk op www.delft.nl of dit ook voor 
uw product geldt.

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.

Bestemmingsplan

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
NOORDOOST 2017
De gemeente heeft een bestemmingsplan 
ontworpen voor het gebied dat nu is vervat 
in bestemmingsplan Noordoost en bestem
mingsplan Delftse Poort Zuid. In deze 
bestemmingsplannen zijn de wijk Vrijenban 
en het IKEAgebied opgenomen. Een nieuw 
bestemmingsplan is nodig omdat de vige
rende bestemmingsplannen bijna 10 jaar 
oud zijn. Het doel van dit bestemmingsplan 
is het bieden van een actueel juridisch

plano logisch kader. Het bestemmingsplan is 
grotendeels conserverend van aard, maar 
biedt ook ruimte voor enkele ontwikkelingen.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN 
WET GELUIDHINDER
In het kader van het bestemmingsplan moe
ten hogere waarden als bedoeld in de Wet 
geluidhinder worden vastgesteld voor een 
aantal nieuwe woningen en andere geluids
gevoelige gebouwen in het plangebied. Het 
ontwerpbesluit hogere waarden ligt, met het 
bijbehorende akoestisch onderzoek, gelijk
tijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage.

Inzage
Vanaf 10 november tot en met 21 december 
2016 kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
Noordoost 2017 en het ontwerpbesluit  
hogere waarden Wet geluidhinder  
op de volgende wijzen bekijken:

•  op afspraak bij het Klant Contact Centrum 
aan de Phoenixstraat 16. U kunt bij het 
Klant Contact Centrum ook een exemplaar 
van het bestemmingsplan kopen

•  opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Selecteer ‘geavanceerd zoeken’. Voer daarna 
bij ‘naam’ van het plan de naam (exact) in

•  op www.delft.nl/bestemmingsplannen en 
klik door naar Plannen ter inzage.

Informatieavond
Op 21 november wordt in het stadhuis aan 
de Markt 87 een informatieavond gehouden 
over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt 
binnenlopen tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 
U kunt het plan dan bekijken en daarover 
vragen stellen. 

Reactie
U kunt reageren op het bestemmingsplan. 
Het is namelijk een ontwerpplan. Het kan 
aangepast worden op basis van de reacties 
die erop komen. Wilt u reageren? Stuur dan 
een brief met uw reactie (zienswijze) op het 
bestemmingsplan naar de gemeenteraad 

van Delft, postbus 78, 2600 ME Delft. 
Op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder kunnen belanghebbenden  
reageren door een brief met een reactie 
(zienswijze) te sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van Delft,  
postbus 78, 2600 ME Delft.
Vermeld in uw zienswijze duidelijk uw naam 
en adres en geef aan om welk ontwerp
besluit het gaat. U kunt uw reactie indienen 
vanaf 10 november tot en met 21 december 
2016. 

Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op het ontwerpbestemmings
plan? Dan ontvangt u later een nota waarin 
alle binnengekomen reacties zijn samenge
vat en beantwoord. Deze Nota zienswijzen en 
het bestemmingsplan worden daarna aan de 
gemeenteraad aangeboden. Het college van 
burgemeester en wethouders beslist over het 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Vragen?
Hebt u vragen over het bestemmingsplan?  
Of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld 
de procedure? Neem dan contact op via het 
Klant Contact Centrum. U kunt ook altijd  
kijken op www.delft.nl.

Besluiten

TOEPASSING WRO-COÖRDINATIE-
REGELING ‘LIDL GRIEGSTRAAT’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016, 
ingevolge artikel 3.30 Wet ruimtelijke orde
ning (Wro) ingestemd heeft met het verzoek 
van de Lidl Nederland GmbH tot de coördina
tie van het bestemmingsplan (artikel 3.1 
Wro) en de benodigde besluiten op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevings
recht. 
De coördinatieregeling, volgens artikel 3.30 
Wro, is één procedure voor de totstandko
ming van zowel het bestemmingsplan ‘Lidl
Griegstraat’ als besluiten op grond van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Inzage
Het besluit tot coördinatie kunt u vanaf  
10 november tot en met 21 december 2016 
inzien op de volgende wijze:
•  op afspraak bij het Klant Contact Centrum 

aan de Phoenixstraat 16;
•  via www.delft.nl/bestemmingsplannen  

klik door naar Plannen ter inzage.

Tegen het besluit tot coördinatie staat geen 
bezwaar of beroep open, omdat het op de 
zogenoemde negatieve lijst staat, zie artikel 
8:5 en bijlage II behorende bij de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpbe
stemmingsplan en ontwerp van de omge
vingsvergunning liggen nog niet ter inzage. 

Hoe gaat het nu verder?
De kern van de Wrocoördinatieregeling is 
dat de voorbereiding, bekendmaking en 
vaststelling van de besluiten worden gebun
deld. In plaats van verschillende procedures 
wordt één gecombineerde procedure door
lopen. De terinzagelegging van de ontwerp
besluiten wordt te zijner tijd op de gebruike
lijke wijze bekendgemaakt. Tegen de 
vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd 
als één geheel beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. U moet dan wel tijdig een ziens
wijze tegen de ontwerpbesluiten hebben 
ingediend. 

Vragen? 
Hebt u vragen over het bestemmingsplan? Of 
wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de 
procedure? Neem dan contact op via het 
Klant Contact Centrum via 14015. U kunt ook 
altijd kijken op www.delft.nl. 
 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 AL | Phoenixstraat 4C | bouw, monu
menten gemeentelijke Verordening: 

bestaand restaurant verbouwen tot eetcafé/
grandcafé | 4112016
2611 AW | Wateringsevest thv. nr. 24 | aan
leg, kap: 2 bomen kappen en voetpad aan
leggen | 2112016
2611 GG | Burgwal 45 | bouw, rijksmonu
menten: nieuw rookkanaal plaatsen wegens 
brand | 31102016
2611 GV | Markt 44 | bouw, rijksmonumen
ten: pand intern verbouwen | 2112016
2611 LB | Vrouwjuttenland 25 | bouw, strij
dig gebruik gronden/bouwwerken met RO, 
monumenten gemeentelijke Verordening: 
keuken uitbreiden en dakkapel plaatsen | 
31102016
2613 AL | Heemskerkstraat 28 | bouw, sloop 
/ beschermd stadsgezicht SDG: dakopbouw 
plaatsen | 4112016
2622 NA | Abtswoude 32A | bouw: woning 
uitbreiden met een dakkapel aan de noord
zijde | 4112016
2625 BB | Debussystraat 29 | kap: 5 plata
nen, voor herinrichting parkeerterrein |  
3112016
2628 xx | Kloosterkade en Keurenaerstraat 
| aanleg, gemeentelijke of provinciale Veror
dening: riool vervangen, waarbij grondwater
onttrekking benodigd is | 4112016.

Verleend regulier
2611 xx | Speeltuin Geerweg | kap: 6 bomen 
wegens slechte gezondheid en 3 bomen 
knotten | 2112016
2613 AN | Van Houtenstraat 4 | bouw: dak
kapel plaatsen | 3112016
2616 xx | Baden Powellpad | kap: 12 bomen 
(vervangingsplan) | 4112016
2625 xx | de brug aan het Zweerspad | 
bouw: brug vervangen | 3112016
2627 AP | Energieweg 15 | bouw: haspel
loods gedeeltelijk vernieuwen | 4112016
2629 JG | Heertjeslaan 2 | bouw: kantoor en 
bedrijfsruimte uitbreiden | 3112016.

Buiten behandeling gesteld
2611 NB | Cellebroerstraat 61 | bouw: 
woning verbouwen | 2112016
2628 XK | Computerlaan 15 | aanleg: 
opslagtank plaatsen buiten het pand |  
3112016.

Verlengde beslistermijn
2613 EB | Van der Heimstraat 24 | bouw: 
dakkapel plaatsen | nieuwe beslisdatum: 
15122016.

Meldingen

Sloopmelding
2614 BW | Hoogenhouckstraat 8 | asbest 
saneren | 3112016.

Melding brandveilig gebruik
2611 AM | Phoenixstraat 54 | 31102016.

Melding brandveilig gebruik, níet akkoord
2611 EP | Kromstraat 23-25 | 3112016.

Melding bomenkap
Voor de onderstaande kap is volgens de 
Delftse Bomenverordening geen omgevings
vergunning nodig; bezwaar maken is niet 
mogelijk.

2612 CJ | Bankastraat naast Brasserskade 
158 | 1 sorbus, die binnen twee meter van 
een gevel staat.

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. 

Afvalrubriek

Betere opvang  
verwarde personen 
De gemeente Delft heeft met politie 
en GGZDelfland afspraken gemaakt 
over opvang en vervoer van verwarde 
personen die met de politie in aanra
king komen. Is er sprake van verward 
gedrag zonder strafbare feiten, dan 
kiest Delft voor de opvang verwarde 
personen van GGZDelfland, niet 
voor de opvang verwarde personen 
op het hoofdbureau van politie in 
Den Haag. 
GGZDelfland biedt een cliëntvrien
delijke opvang voor deze doelgroep, 
er kan direct een opname of behan
deling worden ingezet en er is directe 
aansluiting met de zorgketens in de 
regio. Daarbij zijn veel cliënten al be
kend bij GGZDelfland. Met de poli
tie zijn afspraken gemaakt over het 
vervoer naar de opvang verwarde 
personen van GGZDelfland. 

In de nota ‘Sluitende aanpak verwar
de personen Delft’ staan ook afspra
ken over een persoonsgerichte aan
pak wanneer sprake is van escalatie 
van zorgproblematiek, en afspraken 
over vroeg signaleren en creëren  
van vangnetvoorzieningen in de 
wijk. Met deze integrale aanpak is 
Delft voorloper in Nederland. 
Psychisch kwetsbare mensen wonen 
steeds vaker zelfstandig in plaats van 
binnen een instelling. De kans op 
verward gedrag, zonder dat dit bij
tijds wordt gesignaleerd, neemt 
daarmee toe. 


