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

Duik in zwembad 
stuit op weerstand
De weerstand van ons lichaam is in 
water 780 x hoger dan op land. Dat  
is nog eens aan je conditie werken!

Museumnacht!
Laat u komende zaterdag maar 
meesleuren door een vloedgolf 
aan kunst en cultuur, tijdens de 
Museumnacht Delft! Op 21 lo
caties wordt een gloedvol pro
gramma gepresenteerd, met als 
thema: op Drift. Er zijn lezin
gen, concerten, strandbeesten, 
culturele yurts en nog heel veel 
meer. En zoals altijd is er ook 
een kinderprogramma en bo
vendien de befaamde afterparty 
in de Kromstraat. Kijk voor meer 
info en online kaartverkoop op 
www.museumnachtdelft.nl. 

Lunchconcert
Volgende week dinsdag kunt u 
tussen 12.45 en 13.15 uur weer 
genieten van een gratis lunch
concert bij De VAK, Westvest 9. 
Pianist Daniël van der Hoeven 
speelt werk van Johann Sebas
tian Bach (Toccata in g klein 
BWV 915), Ludwig van Beet
hoven (Sonate no 8 opus 13 in 
c klein ‘Pathétique’) en Frédé
ric Chopin (Etude op. 25 no. 11 
in a klein). 
NB: noteer ook vast 20 decem
ber in uw agenda; dan is het 
volgende lunchconcert gepland. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vakdelft.nl. 

Column van Jouke
Nieuws over de stad en de  
gemeente, een overzicht van 
leuke uitjes in Delft: u vindt 
het allemaal in de gratis digi
tale nieuwsbrief @Delft die 
elke donderdag verschijnt. 
Maar weet u dat er daarnaast 
altijd iets extra’s te beleven is in  
@Delft? Morgen is dat een  
persoonlijke column van de 
Delftse cabaretier Pieter Jouke. 
Mis ’m niet en word vandaag 
nog abonnee! In een paar 
muisklikken geregeld via www.
delft.nl/nieuwsbrief.
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In zijn vergadering van 10 november 
ging de gemeenteraad akkoord met 
het Gemeentelijk Rioleringsplan 
2017-2021. Waar gaat dat plan over? 

Kort gezegd: in het Gemeentelijk  
Rioleringsplan (GRP) staat hoe de 
gemeente haar wettelijke zorgplicht 
voor afvalwater, hemelwater en 
grondwater uitvoert. Dit alles met het 
oog op onze gezondheid, droge voe
ten en bescherming van het milieu. 
En Delft doet dat niet alleen, maar in 
samenwerking met twaalf andere ge
meenten in de regio en het Hoog
heemraadschap binnen het Netwerk 
Afvalwaterketen Delfland.

Geen verhoging
Voor benodigde maatregelen in de 
periode 20172020 trekt Delft een be
drag van € 60 miljoen uit. Dit leidt 
niet tot verhoging van de rioolhef

Art doet zelf ook mee. En biedt als 
enige fitnesscentrum in Delft  de mo
gelijkheid om stroom op te wekken 
tijdens het fitnessen. We hebben hier 
een green system, zoals dat wordt  
genoemd. Kun je fietsen, crosstrainen, 
en de energie die je daarmee opwekt, 
wordt opgeslagen. En als je 1.000 Watt 
hebt opgewekt, krijg je – tijdens je 
deze tweede ronde van de Energy  
Battle – koffie en een cadeautje.”  

Battle motiveert
De Vries is altijd al zuinig geweest 
met haar energieverbruik. “Dus het 
is voor mij wel de vraag waar ik nog 
op kan besparen. Maar de nieuwe 
wasmachine is in elk geval gewel
dig. En dankzij de Wattcher, een 
handig apparaat waarop je precies 
kan zien hoeveel elektra je ver
bruikt, weet ik nu dat de stofzuiger 

ook ontzettend veel elektricitéit 
zuigt. Dus dat wordt minder – ga ik 
wel meer wissen. Vorige week be
gon onze ronde tijdens deze battle. 
Op de eerste dag had ik 58 procent 
bespaard, vergeleken met een jaar 
geleden. Dat motiveert wel.”

Kicken
En ze weet ook anderen te motive
ren. “Dat is het leuke van de battle, ik 
ben er continu mee bezig, steek an
deren ook aan. Bijvoorbeeld als ik bij 
mijn moeder ben – ‘Ma, ik trek de 
stekker even uit het stopcontact hoor, 
dat scheelt’. Of op de school van mijn 
kinderen – ‘Waarom hebben jullie zo 
veel lampen aan staan?’ Kicken als 
ma de stekker de volgende keer zelf 
uit het stopcontact heeft gehaald, of 

bij de gemeente. “Maar als dat achter 
de rug is, hebben we een hele tijd 
juist minder uitgaven. Op de langere 
termijn middelt zich dat uit.” 

Vijftig jaar
De reden dat er meer kilometers ri
ool vervangen of gerenoveerd moe
ten worden dan normaal, is de leef
tijd van de stad, aldus De Dood. “Een 
rioolstelsel gaat gemiddeld vijftig 
jaar mee – de leeftijd van Buitenhof 
en Voorhof dus. Ook Tanthof, wel iets 
jonger, is aan vernieuwing toe.” Of dit 
betekent dat alle straten open moe
ten, kan De Dood nog niet zeggen. 
“Het kan ook zijn dat we de buizen 
aan de binnenkant opnieuw bekle
den – en dat kan zonder grootschalig 
graafwerk. We zijn het nu aan het  
onderzoeken.”

‘Ik ben continu bezig 
met de battle, steek 
anderen ook aan’ 

Tijd voor renovatie van het rioolstelsel

Rioolwerkzaamheden op de Julianalaan.

Susan de Vries en haar zoon Diego, 
twee leden van Team SportsArt:  
‘Ik doe wel mee,’ bromt Diego, 
‘want ik weet dat het nodig is’.

Green System
Hij heeft wel iets bedacht om thuis 
niet horendol te worden van deze 
Energy Battle: “Ik ga zo veel mogelijk 
werken deze maand. En douche daar 
wel. Bij SportsArt.” Maar ook daar ont
komt hij niet aan de battle. “Ja, Sports

Tussenstand na de eerste ronde van 
de Energy Battle: Delft staat op de 
zevende plek. Nog twee rondes te 
gaan. Kan Delfts tweede team, het 
Team SportsArt, de achterstand in-
lopen? ‘Op de eerste dag had ik al  
58 procent bespaard.’

Susan de Vries en haar zoon Diego 
van der Meer zitten in het Team 
SportsArt. “Ik ben gevraagd door 
SportsArt, ben er vaste klant”, zegt De 
Vries. En haar zoon werkt daar – “Dus 

ik mocht ook meedoen”, bromt hij. 
“Op een schaal van 1 tot 10 ligt mijn 
motivatie rond de 6, 7 – mijn moeder 
staat op 10.” Dat blijkt wel: nieuwe su
perzuinige wasmachine aangeschaft, 
gordijnen opgehangen tegen de tocht, 
minder stofzuigen en meer wissen, na 
gebruik van apparaten de stekker uit 
het stopcontact. “Ik word er soms gek 
van, maar ik doe wel mee, want ik 
weet dat het nodig is”, zegt zoon Diego.

Energy Battle – tweede ronde!
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> Vervolg Onderhoudende stad 

> Vervolg Energy Battle – tweede ronde!

10-01-2017 een bezwaarschrift tegen het 
besluit indienen bij het college van b&w, 
postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding 
van bezwaarschrift.

VASTSTELLING RIOLERINGSPLAN 
Op 10-11-2016 heeft de gemeenteraad van 
Delft het Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 
2017-2021 vastgesteld. De gemeente heeft 
de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, 
hemelwater en grondwater. In het gemeen-
telijk rioleringsplan formuleert de gemeente 
hoe zij deze zorgplicht invult en bekostigt. U 
kunt het GRP op afspraak inzien bij het KCC. 
Ook vindt u het op www.delft.nl – zoek op 
‘Rioleringsplan’.

AANWIJSBESLUIT TOEZICHTHOUDER
Op 15-11-2016 heeft het college van b&w van 
Delft besloten 1 medewerker van City 360, 
vallend onder de leiding van het afdelings-
hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 
aan te wijzen als toezichthouder. Dit besluit 
vier weken op afspraak ter inzage bij het KCC.

VERKEERSBESLUITEN
2611 VZ | Anna Boogerd thv. nr. 2 | intrek-
ken gehandicaptenparkeerplaats (2895587)
2614 HT | Antonia Veerstraat thv. nr. 21 | 
intrekken gehandicaptenparkeerplaats 
(2895593)
2622 CT | Nijlhof thv. nr. 58 | intrekken 
gehandicaptenparkeerplaats (2895597)
2623 WV | Vossenlaan thv. nr. 23 | intrekken 
gehandicaptenparkeerplaats (2895591).

OVEREENKOMSTEN CONFORM ART. 
6.24 LID 1 WRO
De gemeente is met onderstaande partijen 
overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 
lid 1 Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 
aangegaan. De gemeente heeft zich bereid 
verklaard de nodige planologische procedu-
res te voeren; de overeenkomsten voorzien in 
afspraken daarover en over de vergoeding 
van de gemeentelijke kosten die daaraan 
verbonden zijn. De zakelijke weergave van 
deze overeenkomsten ligt vanaf  24-11-2016 
6 weken ter inzage bij het KCC. Tegen het 
sluiten van deze overeenkomsten is geen 
bezwaar en beroep mogelijk.

Stichting Zorginstellingen Pieter van 
Foreest (7-11-2016)
De overeenkomst gaat over de bestemmings-

Klant Contact Centrum

UITTREKSEL OF AFSCHRIFT 
BURGERLIJKE STAND
Heeft u een uittreksel of afschrift uit de Bur-
gerlijke Stand nodig? Bijvoorbeeld van uw 
geboorteakte of uw huwelijksakte? Vraag 
deze dan aan via www.delft.nl.

Wat is een uittreksel of afschrift uit de 
Burgerlijke Stand?
Van bepaalde belangrijke levensgebeurtenis-
sen zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding 
en overlijden maakt de gemeente een akte 
op. Deze akten worden opgenomen in de 
registers van de Burgerlijke Stand. Een uit-
treksel of afschrift van deze akten kunt u 
nodig hebben voor een huwelijk in het bui-
tenland of bij gerechtelijke procedures.

Uittreksel aanvragen
Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke 
Stand vraagt u aan in de gemeente waar de 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Is dat in 
Delft, ga hiervoor dan naar www.delft.nl. Na 
uw aanvraag stuurt de gemeente het docu-
ment binnen 1 werkdag via de post naar u toe.

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

VERWIJDEREN BOEDELBAK
Het volgende voertuig staat in elk geval lan-
ger dan 3 dagen op de volgende locatie aan 
de openbare weg geparkeerd:
2613 GN | Westplantsoen thv. nr. 100 | boe-
delbak zonder kenteken.

Het is verboden om een aanhangwagen, trai-
ler of een recreatievoertuig gedurende 3 ach-
tereenvolgende dagen op de weg te parke-
ren. De boedelbak is inmiddels voorzien van 
een waarschuwingssticker. Voor 30-11-2016 
moet de boedelbak zijn verwijderd van de 
openbare weg. Als dat niet gebeurt, is de 
gemeente genoodzaakt dit te doen. De door 
de gemeente gemaakte kosten worden ver-
haald op de eigenaar. Voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met het KCC, tele-
foon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 

wijziging van de Bieslandhof aan de Beuken-
laan 2 en 4 en de Van Miereveltlaan 20. 

Stichting Heelweg (1-11-2016)
De overeenkomst gaat over de bestemmings-
wijziging van de Pastoor Van Arskerk aan 
Kappeyne van de Coppellostraat 4-6.

Inter IKEA Systems BV (7-11-2016)
De overeenkomst gaat over de bestemmings-
wijziging van de bovengrondse parkeergara-
ge, expeditie-  en milieustraat aan de Olof 
Palmestraat 1.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd 
2611 MA | Paradijspoort 15A | bouw, recla-
me: handelsreclame wijzigen | 14-11-2016
2611 WE | Schuttersveld 6 | bouw: aanbouw 
plaatsen | 18-11-2016
2612 HJ | Haagweg, Oostsingel, Kanaal-
weg, Scheepmakerij | kap: 11 bomen, voor 
vervanging oeverconstructies langs vaarweg-
traject Delftse Schie | 14-11-2016
2613 RR | Van Bleyswijckstraat 93 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: kantoorruimte wijzigen naar onzelfstan-
dige woningen | 16-11-2016
2616 LE | Baden Powellpad 1 | bouw, strij-
dig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 
paardenstalling en koetsstalling realiseren | 
15-11-2016
2616 LS | Olof Palmestraat 24 | bouw, recla-
me: huidige twee verlichte naamsbeduidin-
gen verwijderen en twee ledschermen op 
dak installeren | 14-11-2016
2624 LD | complex tussen Aart van der 
Leeuwlaan 36, Gerrit Achterbergpad | kap: 
canadese populier kappen wegens overlast, 
en vervangen | 10-11-2016
2625 AE | Griegstraat 14 | bouw: voormalige 
kegelhuis herbestemmen en verbouwen tot 
11 studio’s | 17-11-2016
2626 NC | Abtswoude 19E | bouw: ouder-
kindwoning realiseren | 17-11-2016
2628 XE | Van Mourik Broekmanweg 6 | 
bouw: inbouwpakket aanpassen en achter-
ingang vergroten | 15-11-2016
2628 XK | Computerlaan 15 | bouw: stikstof-
tank plaatsen | 18-11-2016
2628 ZE | Bakemastraat (Schoemakerplan-
tage) | bouw, strijdig gebruik gronden/
bouwwerken met RO: tijdelijke schaatsbaan 
aanleggen | 8-11-2016.

Verleend regulier
2611 EX | Vlouw 10 | bouw: zonnepanelen op 
nieuwe dakopbouw plaatsen | 18-11-2016
2611 NK | Verwersdijk 4A | strijdig gebruik: 
winkelfunctie wijzigen naar kantoorfunctie | 
16-11-2016 (beslissing op bezwaar) 
2612 xx | tussen Vrijenbanselaan en Cura-
çaostraat | kap: 30 populieren | 14-11-2016
2616 LS | Olof Palmestraat 24 | bouw, recla-
me: huidige twee verlichte naamsbeduidin-
gen verwijderen en twee ledschermen op 
dak installeren | 18-11-2016
2616 LV | Middelweg 7 | strijdig gebruik: 
garage naast huis bouwen | 17-11-2016 
(herzieningsbesluit) 
2623 JL | Pelikaansingel 122 | bouw: dakop-
bouw plaatsen | 17-11-2016
2625 xx | Strausspad | kap: 24 bomen deels 
wegens het vervangingsplan en deel nav. 
aanleg van natuurvriendelijke oevers | 
16-11-2016.

Ontheffing geluid
2624 xx | Martinus Nijhofflaan, project AH-
locatie eerste fase | nieuwbouw van winkel-
ruimten, een inpandige parkeergarage en 
appartementen | ontheffing aangevraagd 
voor het afronden van vlinderwerkzaamhe-
den tbv. een monoliet afgewerkte beton-
vloer, op 2 werkdagen per week (ma t/m vr) 
tussen 19.00 uur en 23.00 uur | ontheffing 
geluidshinder artikel 8.3 eerste lid bouwbe-
sluit 2012 | periode: 21-11 t/m 23-12-2016, 
niet op zon- en feestdagen | 17-11-2016.

Vergunningvrij
2624 LD | Aart van der Leeuwlaan 36 | kap | 
18-11-2016.

Verlengde beslistermijn
2611 PK | Asvest 20 | bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: woongebouw 
met zes studiowoningen realiseren | nieuwe 
beslisdatum: 4-01-2017.

Meldingen

Sloopmeldingen
2611 RR | Nieuwelaan 49 | spoedsanering 
asbest | 16-11-2016
2612 ST | Maria Duystlaan 44 | asbest ver-
wijderen | 14-11-2016
2613 MT | Saaiwerkerstraat 30 | asbest ver-
wijderen | 14-11-2016
2613 TS | Jan de Wittstraat 52 | asbest sane-

ren | 17-11-2016
2613 XC | Van Tienhovenstraat 13 | asbest 
verwijderen | 14-11-2016
2614 CG | Van Foreestweg 147 | asbest ver-
wijderen | 15-11-2016
2624 JZ | J.J. Slauerhofflaan 153 | asbest 
verwijderen | 16-11-2016
2625 GG | Eisenhowerlaan 55 | asbest ver-
wijderen | 14-11-2016
2625 XD | Diepenbrockstraat 286 | asbest 
verwijderen | 16-11-2016
2628 CK | Stieltjesweg 1 | asbesthoudende 
mantelbuizen in de vloer veiligstellen en 2 
asbesthoudende plafonds verwijderen | 
15-11-2016
2628 CK | Stieltjesweg 1 | gevelkozijnen en 
gevelglas die voorzien zijn van asbesthou-
dend kit verwijderen | 15-11-2016
2628 CN | Stevinweg 1 | asbesthoudende 
vloerdoorvoeringen veiligstellen | 15-11-2016
2628 CN | Stevinweg 1 | ruiten met asbest-
houdende kitten saneren | 15-11-2016
2628 CS | Van der Burghweg 1 | asbesthou-
dende vloerdoorvoeringen veiligstellen | 
15-11-2016
2628 CS | Van der Burghweg 1 | ruit met 
asbesthoudende kit vervangen | 15-11-2016.

Meldingen brandveilig gebruik
2628 BX | Jaffalaan 9 | 18-11-2016
2628 CD | Mekelweg 2 | 18-11-2016
2628 CM | Cornelis Drebbelweg 5 |  
18-11-2016
2629 HS | Kluyverweg 5 | 18-11-2016.

Melding brandveilig gebruik, níet akkoord
2612 XT | Van Bronckhorststraat 29 | datum 
brief niet akkoord: 16-11-2016.

Bouwmelding
2623 EE | Marterstraat 6 | dakkapel |  
14-11-2016.

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. 

tewet biedt meer mogelijkheden 
voor de burgemeester om camera
toezicht in te zetten. Door de APV 
aan te passen aan deze wijziging, kan 
de burgemeester indien nodig ge
richt (flexibel) cameratoezicht inzet
ten bij situaties van ernstige overlast.
Burgemeester Marja van Bijsterveldt 
stelde de commissie gerust dat ze 
twee weken voor een besluit over het 
gebruik van camera’s wordt genomen, 
de raad hierover informeert. In het 
stappenplan stond dat nog niet con
creet vermeld, dit wordt gecorrigeerd.
De burgemeester nam de suggestie 

Alle fracties reageerden afgelopen 
donderdag in de commissie Be
stuur, Financiën en Economie te
vreden op het afwegingskader ca
meratoezicht, dat het college van 
b&w op verzoek van de commissie 
had opgesteld. Het college be
schrijft daarin de richtlijnen en 
afwegingen die worden gemaakt 
voordat cameratoezicht wordt 
toegepast. De commissie had hier 
vorige maand om gevraagd toen 
de aanpassing van de Algemene 
Plaatselijke Verordening werd be
sproken. De gewijzigde Gemeen

van STIP over om in het afwe
gingskader ook op te nemen dat 
het toezicht geldt voor een maxi
male periode. Daarna wordt het 
opnieuw bezien en wordt besloten 
over eventuele verlenging. Van 
Bijsterveldt beloofde dat in de eva
luatie onder meer wordt gekeken 
naar objectieve en subjectieve vei
ligheid en samenhang met andere 
veiligheidsmaatregelen. 

Kijk voor uitgebreide verslagen van de 
commissies op www.delft.nl/
gemeenteraad. 

daar natuurlijk ook op, zegt hij. “Zo is 
het slim om op bepaalde plaatsen 
een straat wat hoger aan te leggen 
dan de trottoirs en – vooral – de berm 
ernaast. Regenwater stroomt dan 
vanzelf naar de zijkant, waar het in 
de bodem kan zakken. Dit heeft een 
vertragende werking op de wateraf
voer. Een voordeel, want dan lopen 
de sloten niet zo snel vol. Het princi
pe lijkt op hoe het vroeger in de bin
nenstad bedacht is: een straat met 
een lagere gracht ernaast. Je geeft het 
water vertraagd terug aan het opper
vlaktesysteem. Zo kun je meer water 
opvangen.”

Doekjes en vet
Het staat niet letterlijk in het GRP, 
maar ligt wel in het verlengde: de 
hygiënische doekjes die mensen 
nog altijd op grote schaal door het 
toilet spoelen, zijn een enorm zorg
punt. “Het veroorzaakt pompversto
ringen en het kost enorm veel geld 
om die weer te repareren. Dat geldt 
ook voor frituurvet en olie: je moet 
het echt niet door de wc spoelen. 
Het zijn de grote boosdoeners als 
het om hoge onderhoudskosten 
gaat.”

De volledige versie van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan vindt u op www.delft.nl,  
zoek op ‘Rioleringsplan’.

Gescheiden afvoer
In het GRP staat verder dat de ge
meente, waar mogelijk, zal kiezen 
voor gescheiden afvoer van regenwa
ter en afvalwater. In dat geval ver
dwijnt regenwater niet samen met 
afvalwater het riool in, maar wordt 
het apart opgevangen. De Dood: 
“Daarvoor heb je voldoende open 
water nodig, om het regenwater naar
toe te leiden. Je ziet dat bijvoorbeeld 
in Harnaschpolder. Het is bij nieuw
bouw verplicht om te zorgen voor 
voldoende opvangmogelijkheden.”

Tegels eruit 
Het is niet alleen een gemeentetaak , 
ook perceeleigenaren hebben daar 
een eigen verantwoordelijkheid in, 
benadrukt De Dood. “Het water 
moet zoveel mogelijk op zijn eigen 
plek blijven. De tuinprogramma’s 
waarin complete tuinen worden be
tegeld, vind ik dan ook een gruwel. Ik 
zeg juist: mensen, haal die tegels uit 
je tuin! Door de klimaatverandering 
hebben we steeds meer natte, maar 
ook droge perioden. Het is heel be
langrijk dat water in de bodem kan 
zakken.”

Vertragende werking
Bij nieuwe plannen let de gemeente 

Raad in beeld

Commissie blij met afwegingskader cameratoezicht

er op school minder lampen gebruikt 
worden. Je sleept mensen mee.” 

Meegesleept worden?  
Verplicht stellen!
Zoon Diego zucht. “Ik weet het best 
wel, het is een goede zaak, een  
nodige zaak. Maar elektriciteit biedt 
ook veel gemak – en ik ben graag  
gemakkelijk. Maar van mij mag er  
wel een wet komen die iedereen ver

plicht om duurzaam om te gaan met 
elektriciteit. Ik wil niet meegesleept 
worden, ik wil verplicht worden.  
Dat iedereen verplicht wordt. Want 
dat we anders met onze energie 
moeten omgaan, daar is iedereen het 
wel over eens. Nou ja, bijna iedereen 
dan – we moeten hier geen Ameri
kaanse toestanden hebben.” De Vries 
lacht. “Ik hoor het, wij hebben hier 
nog wel een battle te voeren. En ik 

heb thuis nóg twee kinderen die 
meegesleept, pardon, verplicht moe
ten worden.”

Team SportsArt is het tweede Delftse team 
dat meedoet aan de Energy Battle. De twee-
de ronde duurt nog tot 11 december.  
Kijk op www.delftwordtgroen.nl of op de 
Facebookpagina Delftwordtgroen om de 
Delftse teams te volgen – en voor tips over 
energiebesparing.


