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

Nog twee weken
dan kan het grote genieten 
weer beginnen... Extra  
recreatieve zwem tijden  
tijdens de voorjaarsvakantie.

Ik zie, 
ik zie...
Wie denkt alles wel al gezien te 
hebben, kan zich zondagmid-
dag laten verrassen in De Papa-
ver. In een microscopeer-work-
shop van 14.00 tot 16.30 uur 
kunnen jong & oud (vanaf 8+) 
plantenstengels in ultradunne 
plakjes snijden en bewerken 
met speciale vloeistoffen – en 
onder de microscoop bekijken. 
Meedoen kost € 3,50 per prepa-
raat, vooraf aanmelden is niet 
nodig. Kijk voor meer informa-
tie op www.papaverdelft.nl.

Ik hoor, ik hoor... 
Komend weekend: bluesfestival! 
Met meer dan 70 optredens op 
30 locaties. Filmhuis Lumen 
trapt morgen af, met de film 
Leadbelly; aansluitend spelen 
Henk Koorn (Hallo Venray),  
Ferdinand Bakker (Alquin) en 
Henk de Kat (Les Chats Cadiens) 
Leadbelly-songs. Andere festi-
valbijzonderheden: onder meer 
een workshop blues op de 
mondharmonica en een drum-
clinic met Cesar Zuiderwijk.  
Kijk voor meer informatie op 
www.delftblues.nl.

Ik hoor, ik lunch... 
Dinsdag 21 februari van 12.45 tot 
13.15 uur spelen VAK-docent en 
gitarist Michael Samson en Jos 
Groot jazz, standards, bossa en 
samba tijdens het lunchpauze-
concert in De VAK aan de West-
vest 9. Het duo speelt bekende 
en minder bekende jazz en Bra-
ziliaanse nummers – maar dan 
een tintje ruiger dan gebruike-
lijk. Entree is gratis.

Ik lees, ik lees...
…het laatste nieuws over Delft 
natuurlijk in de @Delft, de gra-
tis wekelijkse digitale nieuws-
brief. Met morgen een bijzon-
dere filmbijdrage van Opa. En u 
vindt er ook het uitgebreide Te 
Doen in Delft-overzicht. Gratis 
abonnement? Zo gepiept via 
www.delft.nl/nieuwsbrief.
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Raad in beeld

Hoe kan de Metropoolregio Rotter-
dam Den Haag zich het best voorbe-
reiden op, en economisch profiteren 
van toekomstige ontwikkelingen? 
De Amerikaanse econoom en poli-
tiek adviseur Jeremy Rifkin kreeg 

De SP wil het geld terug en Groen-
Links zei erg enthousiast te zijn. De 
Roadmap Next Economy die vorige 
week donderdag in de overlegverga-
dering van de commissie Economie, 
Financiën en Bestuur werd bespro-
ken, riep uiteenlopende reacties bij 
de fracties op.

Roadmap Next Economy

Energy Battle: Delft wordt vierde!

Lees verder op pagina 2 >

De Reinier de Graafweg wordt op-
nieuw ingericht en komt verder 
van de woningen af te liggen, op 
gemiddeld 8,5 meter van de erf-
grens. Meer afstand tussen de weg 
en de woningen, dat was ook de 
wens van bewoners. Daarvoor is 
wel een nieuw bestemmingsplan 
nodig.

De artist impression geeft aan hoe de 
Reinier de Graafweg eruit komt te 
zien. Met een vrijliggend fietspad, rij-
banen voor het autoverkeer en een 
aparte baan voor het openbaar ver-
voer. De verschillende verkeersstro-
men worden van elkaar gescheiden 
met bermen, voorzien van bomen. 

Nieuwe inrichting Reinier de Graafweg 
Om het verkeer goed af te kunnen 
wikkelen, komen er op kruispunten 
verkeersregelinstallaties.
 
Overleg
Op dit moment geldt het bestem-
mingsplan uit 2008. Dit bestem-

mingsplan maakt de aanleg van de 
weg mogelijk, maar niet met de ge-

wenste extra afstand tussen de wo-
ningen en de weg. In de afgelopen 
twee jaar is intensief overleg ge-
weest met de bewoners langs de 
weg om te komen tot de optimale 
inrichting. Bewoners willen graag 
dat er meer afstand komt tussen de 
woningen en de weg, vanwege het 
geluid en de veiligheid. Om dat mo-
gelijk te maken, moet het bestem-
mingsplan worden aangepast.

Toekomst
Het is ook nodig de Reinier de Graaf-
weg anders in te richten: in de toe-
komst gaat meer autoverkeer van de 
weg gebruikmaken. De Reinier de 
Graafweg is aangewezen als door-

Bewoners willen graag 
meer afstand tussen 

weg en woning

gaande weg tussen Delft-West en 
Delft-Centrum. De gemeente Mid-
den-Delfland legt de nieuwe Zuid-
hoornseweg aan, die in het verleng-
de komt te liggen van de Reinier de 
Graafweg. Hierdoor ontstaat een ver-
binding naar de A4. Dit vraagt om 
een inrichting van de Reinier de 
Graafweg die veilig is voor alle ver-
keersdeelnemers en die het ver-
keersaanbod aan kan. De werkzaam-
heden aan de Reinier de Graafweg 
staan gepland in 2018.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de 
Reinier de Graafweg ligt vanaf morgen ter  
inzage. Kijk voor meer informatie op  
pagina 2 van deze Stadskrant.

Op vrijdag 10 februari, ‘Warme 
Truiendag’, werd de derde ronde 
van de Energy Battle afgesloten 
en werd de winnaar van deze 
energiebespaarwedstrijd bekend 
gemaakt. Van de 19 deelnemende 
gemeenten eindigde Delft op de 
vierde plek. 

Er deden drie Delftse teams mee. 
Het Delftse team dat de meeste 
energie wist te besparen, is het 
team van Club Sports Art Fitness 
(foto). In dit team zaten ook de 
twee meest besparende Delfte-
naren: Suzan de Vries bespaarde 

ruim 42 procent op zowel stroom als 
op gas, Odette Immers bespaarde 
ruim 33 procent op stroom en ruim 
46 procent op gas. De Vries reageert 
verheugd op haar score. “En ik blijf 
besparen, die tic blijft”, lacht ze. “Ik 
heb veel opgestoken tijdens de  
battle. Vooral over hoeveel energie 
sommige apparaten slurpen – de 
stofzuiger, de droger, koffiezetappa-
raat. Die ga ik allemaal anders ge-
bruiken – als ik het kleed even moet 
verleggen, zet ik nu dus wel even de 
stofzuiger uit.”

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

WINTERSPORT? PASPOORTCONTROLE!
Gaat u binnenkort op wintersport? Controleer 
dan vóórdat u de sneeuw opzoekt, of uw reis
documenten nog geldig zijn! Als uw paspoort 
of identiteitskaart bijna zijn verlopen, krijgt u 
van de gemeente een brief thuisgestuurd. 
 
Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij het 
Klant Contact Centrum aan de Phoenixstraat 
16. Maak voordat u langskomt een afspraak 
via www.delft.nl/afspraak. Of u belt met 
14015. Tussen de aanvraag en de uitgifte van 
een paspoort of identiteitskaart zitten vijf 
werkdagen. Wacht hier dus niet te lang mee. 

Het is mogelijk om een paspoort of identiteits
kaart via een spoedprocedure aan te vragen. 
Daarmee kunt u het nieuwe document al na 
twee werkdagen afhalen. Hieraan zijn echter 
wel extra kosten verbonden.

Neem bij de aanvraag al uw reisdocumenten 
mee. Als u een paspoort én een identiteits
kaart heeft, moet u beide meenemen. Verder 
heeft u een recente, goed gelijkende pasfoto 
nodig die recht van voren is gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

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 
REINIER DE GRAAFWEG BEKIJKEN
Voor de Reinier de Graafweg in Delft is een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. De Rei
nier de Graafweg wordt doorgetrokken naar 
de A4 in MiddenDelfland. Hiervoor wordt de 
inrichting van de weg aangepast. Omdat het 
gewenste profiel van de weg breder wordt 
dan op grond van de huidige bestemmings
plannen mogelijk is, is een nieuw bestem
mingsplan gemaakt om de nieuwe inrichting 
van de weg te kunnen realiseren.

Het gebied heeft de volgende plangrenzen: 
•  aan de noordzijde grenst het plangebied 

aan de tuinen van de woningen langs de 
Reinier de Graafweg, de rand van het ter
rein van het Stanislascollege, het Mozart
pad en het water achter de Reinier de 
Graafweg

•  aan de westzijde ligt de plangrens ter plaat
se van de gemeentegrens met Midden
Delfland, de westelijke rand van het terrein 
van het Stanislascollege en Jan Thoméelaan 

•  aan de oostzijde ligt de plangrens ter plaat
se van het kruispunt BuitenhofdreefWest
landsewegReinier de Graafweg

•  aan de zuidzijde grenst het plangebied aan 
het terrein van het Reinier de Graafgasthuis.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder
In het kader van het bestemmingsplan  
worden voor een aantal woningen en andere 
geluid gevoelige gebouwen hogere waarden 
als bedoeld in de Wet geluidhinder vast
gesteld. Het ontwerpbesluit met het bijbeho
rende akoestisch onderzoek wordt samen 
met het ontwerpbestemmingsplan ter  
inzage gelegd.

Inzage van bestemmingsplan en ontwerp-
besluit 
Vanaf 16 februari tot en met 29 maart 2017 
kunt u het ontwerpbestemmingsplan Reinier 
de Graafweg en het ontwerpbesluit hogere 
waarden Wet geluidhinder op de volgende 
wijzen bekijken:
•  op afspraak bij het Klant Contact Centrum 

aan de Phoenixstraat 16, waar u ook een 
exemplaar van het ontwerpbestemmings
plan kunt kopen

•  opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Selecteer ‘een plan bekijken’ en ‘bestem
mingsplannen’. Bij ‘naam’ kan daarna de 
naam van het bestemmingsplan (Reinier de 
Graafweg) worden ingevoerd

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

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 7 maart 2017 wordt een informa
tiebijeenkomst gehouden van 18.3020.00 
uur op het Stanislascollege aan het Reinier 
de Graafpad 1. Tijdens deze avond kunt u  
vragen stellen en mondeling een zienswijze 
indienen.

Reageren 
U kunt reageren op het bestemmingsplan en 
het hogere waardenbesluit. Het zijn namelijk 
ontwerpbesluiten. Dit betekent dat ze kun
nen worden aangepast op basis van de reac
ties die erover binnenkomen. Wilt u reage
ren? Over het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u een brief met uw reactie (zienswijze) 
sturen naar de gemeenteraad 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, post
bus 78, 2600 ME Delft. Vermeld in u duidelijk 
uw naam en adres en geef aan om welk ont
werpbesluit het gaat. U kunt uw reactie van
af 16 februari tot en met 29 maart 2017 
indienen.

Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op het ontwerpbesluit of het ont
werpbestemmingsplan? Dan ontvangt u over 
een aantal maanden een nota waarin alle 
binnengekomen reacties zijn samengevat 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 
het hogere waardenbesluit? 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

VERWIJDEREN VOERTUIG
Het volgende voertuig staat al geruime tijd 
op de volgende locatie aan de openbare weg 
geparkeerd:

2611 RD | Clarenstraat | een motor zonder 
kenteken.

Het is verboden om een defect voertuig op  
de weg te parkeren. De motor is inmiddels 
voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 
22 februari 2017 moet aan deze overtreding 
een eind zijn gemaakt; dan moet de motor 
zijn verwijderd van de openbare weg. 
Gebeurt dit niet, dan is de gemeente genood
zaakt dit te doen. De door de gemeente 
gemaakte kosten worden verhaald op de 
eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u con
tact opnemen met de KCC, telefoon 14015.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen voor 5 april 2017 
een bezwaarschrift tegen het besluit indie
nen bij het college van B&W postbus 78, 
2600 ME Delft onder vermelding van 
bezwaarschrift.

VERKEERSBESLUIT
2611 XV | Nieuwe Plantage thv. nr. 123 | 
verwijderen gehandicaptenparkeerplaats 
(2965030).

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt 
u binnen 6 weken na dagtekening een 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs
orgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u 
dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/
bezwaarschrift.

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD 
2611 DL | Ezelsveldlaan 272 | bouw: veran
deren van brandscheidende wanden en aan
brengen van een ventilatiekanaal | 1122017
2611 RL | Molslaan 139 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: 
intern verbouwen en uitbreiden van woning 
aan achterzijde | 722017
2612 GH | Floresstraat 23 | bouw: realiseren 
van een dakopbouw en dakkapel | 1022017
2613 NZ | Justus v. Schoonhovenstraat 4 | 
bouw: plaatsen van dakkapel | 1222017
2625 PA | Raad van Europalaan | kap: 3 
essen | 622017
2625 PC | Raad van Europalaan 124 | bouw: 
maken van 2laagse aanbouw aan zijgevel | 
1222017

2628 CS | het Berlage veld (Green Village 
terrein) | bouw: realiseren van sustainer 
homes testwoning | 922017
2628 CS | Van der Burghweg 1 | bouw: 
plaatsen van een office lab | 822017.

VERLEEND REGULIER
2611 CA | Korte Geer 1 | aanleg, sloop/
beschermd stadsgezicht SDG: slopen van het 
grijze gebouw | 822017
2611 xx | nabij station Delft | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: plaat
sen van tijdelijke mast telecommunicatie | 
722017
2612 xx | Aan ’t Verlaat | kap: 11 bomen, 
wegens buitengewoon onderhoud | 722017
2613 JW | Coendersbuurt, CB036 | bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: realiseren van nieuwbouwwoning |  
1022017
2613 RN | Hovenierstraat 2 | bouw: vergro
ten van bestaande aanbouw en kapverdie
ping | 1022017
2614 KH | Laan van Bentvelsen 46, La  
Douce Delft | bouw: realiseren van woning | 
922017
2614 ML | Harnaschpolder veld 13 (Hoef-
slagendreef) | bouw, uitweg: realiseren van 
26 eengezinswoningen Harnaschpolder veld 
13 | 922017
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: aan
passen van overkapping op voorterrein |  
722017
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: plaat
sen van zonwering aan westgevel | 922017
2624 xx | Industriestraat | kap: 3 bomen in 
een bosplantsoen | 1022017
2628 AA | Scheepmakerij 6 | bouw: doorbre
ken van draagmuur op drie posities om van 
woning één geheel te maken | 1022017
2628 CE | Landbergstraat 15 | kap: 1 boom, 
op het plein van industrieel ontwerp, wegens 
herinrichting | 1022017.

VERLENGDE BESLISTERMIJN 
2613 ZS | Wallerstraat 26 | bouw, rijksmo
numenten: woning intern verbouwen | 
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver
lengd, nieuwe beslisdatum: 2032017 
2628 CE | Leeghwaterstraat, Cornelis  
Drebbelweg en Balthasar van der Polweg | 
aanleg, gemeentelijke of provinciale Verorde
ning, uitweg, kap: aanleggen van fietsstraat 
en reconstructie infra | beslistermijn is met 
maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslis
datum: 2332017
2628 EB | Kanaalweg 3 | bouw, rijksmonu
menten: realiseren van noodtrappenhuis | 
beslistermijn is met maximaal 6 weken ver
lengd, nieuwe beslisdatum: 142017
2629 JB | Mekelweg 15 | bouw: bouwen van 
kelder en koppelen van bestaande kopgevel 
aan nieuwbouw | beslistermijn is met maxi
maal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 
2332017.

INGETROKKEN AANVRAGEN
2611 PK | Asvest 22-28 | bouw: bouwen van 
33 huurwoningen | 822017
2624 xx | Dichtersweg, ter hoogte van  

station | kap: verplaatsen van drie bomen | 
922017.

VERGUNNINGVRIJ
2613 HG | Isaak Hoornbeekstraat 53 | kap: 
een boom in achtertuin | 1022017.

BUITEN BEHANDELING GESTELD
2611 LK | Rietveld 195 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: uit
breiden en maken van dakterras | 722017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN
2611 RL | Molslaan 139 | intern verbouwen 
en uitbreiden van woning aan achterzijde | 
722017
2612 CJ | Brasserskade 176 | verwijderen 
van asbesthoudende materialen | 722017
2614 AG | Meermanstraat 33 | saneren van 
asbest | 722017
2625 VB | Schubertlaan 57 | verwijderen van 
asbest | 722017
2628 AR | Rotterdamseweg 196 | verwijde
ren van asbest gecombineerd met lopende 
restauratie van gevels | 722017
2628 HS | Cohen Stuartstraat 26 | verwijde
ren van asbesthoudende materialen |  
1022017
2628 JW | Prof. Krausstraat 188 | verwijde
ren van asbesthoudende materialen |  
1122017
2629 HG | Rotterdamseweg 370 A15, A16 
en A17 | slopen van panden wegens nieuw
bouwplan Schiekade Delft | 622017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK
2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 129 | 
1022017
2624 LB | A.M. de Jonglaan 43 | woning met 
studentenkamers | 822017
2625 PZ | Foulkeslaan 53 | 922017
2628 EM | Delfgauwseweg 177 | 822017.

MELDINGEN BRANDVEILIG 
GEBRUIK, NÍET AKKOORD
2611 GC | Beestenmarkt 26 | 722017
2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 129 | 
1022017
2623 AX | Vlinderweg 2 | 922017
2625 PZ | Foulkeslaan 53 | 922017
2628 CN | Stevinweg 1 | 1022017.

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. 

Motie
De wethouder zei ervan overtuigd te 
zijn dat de investering in de roadmap 
zichzelf ruimschoots zal terugverdie-
nen en dat ook Delftse bedrijven en 
kennisinstellingen daarvan profite-
ren. Daarmee wist hij de SP niet te 
overtuigen. Die fractie kondigde een 
motie aan met de titel Niet goed, geld 
terug. De wethouder liet op voorhand 
weten dat hij zo’n motie ontraadt, 
maar de SP gaf aan de motie tijdens 
de raadsvergadering op donderdag 
23 februari wel in te dienen.

Lees het volledige verslag op www.delft.nl/
gemeenteraad. U kunt er ook het rapport 
vinden, bij de vergaderkalender, als verga
derstuk van de commissie Economie, 
Financiën en Bestuur van 9 februari. 

gina daarmee € 13.000 kost. Rifkin 
heeft volgens de SP met een rapport 
vol open deuren zijn omstredenheid 
alle eer aangedaan.

Uitwerken
In zijn toelichting zei wethouder Fer-
rie Förster dat de volgende stap een 
uitwerking is naar concrete projec-
ten. De Metropoolregio heeft daar-
voor een bestuurlijk Investment 
Board opgericht, waarin de Delftse 
wethouder tot lid is verkozen. Samen 
met kennisinstellingen en bedrijven 
moet deze de lijst met projecten gaan 
prioriteren en de juiste partijen bij 
elkaar brengen. Om de projecten van 
de grond te krijgen, wordt geld ge-
zocht bij het Rijk en de Europese 
Unie.

nieuwsgierig naar wat het Delft gaat 
opleveren en gaat kosten. De PvdA 
was positief dat er een gezamenlijke 
strategie is vastgelegd. De fractie gaf 
aan het van groot belang te vinden 
dat in deze tijd vooruit gedacht 
wordt.

Niets nieuws, vol open deuren
Onafhankelijk Delft was niet enthou-
siast. Die fractie las niks nieuws in 
het plan. Volgens Onafhankelijk 
Delft moet de Metropoolregio zich 
niet bemoeien met het stimuleren 
van de economie, maar moet de 
overheid dat overlaten aan het be-
drijfsleven. De SP had becijferd dat 
de eindversie van het rapport 60  
pagina’s telt, dat het onderzoek 
€ 775.000 had gekost en dat elke pa-

ten waar dit plan over gaat en moet 
het jargon vertaald worden naar be-
grijpelijk Nederlands.

Bevestiging
Het CDA was kritisch over de kosten, 
maar tegelijk sprak die fractie over 
een lezenswaardig rapport dat voor-
al bevestigt wat de fractie al dacht. 
De VVD reageerde tevreden op het 
rapport, maar was ook benieuwd 
wat er voor Delft in het vat zit als  
er tot actie wordt overgegaan. De 
ChristenUnie stelde vast dat het 
vooral een rapport is waar niemand 
tegen kan zijn. Volgens de fractie had 
het rapport ook voor andere regio’s 
in het land geschreven kunnen zijn. 
Stadsbelangen Delft had het over 
een lijvig rapport. Ook die fractie was 

ruim een jaar geleden van de Metro-
poolregio de opdracht om een stap-
penplan daarvoor op te stellen.

Samenhangend
Een mooi samenhangend pakket dat 
helemaal Delft is, zo omschreef 
GroenLinks het rapport. De fractie 
constateerde dat de agenda van Rif-
kin heel erg Delft uitstraalt. Ook STIP 
zei blij te zijn met het document en 
sprak de hoop uit dat de vele kansen 
verzilverd worden. Net als Groen-
Links wees STIP op het belang van de 
vertaling naar concrete acties. D66 
voegde daaraan toe dat het rapport 
ook begrijpelijk moet zijn. Wat D66 
betreft moeten alle Delftenaren we-

> Vervolg Raad in beeld


