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

Onderhoudende stad

BOA in 
het nieuw
Vanaf 13 maart  
dragen alle Delftse 
buitengewone op
sporingsambtena
ren (BOA’s) een 
nieuw uniform, 
geheel volgens de 
richtlijnen van de 
VNG, de Vereniging Nederland
se Gemeenten. Delft is één van  
de voorlopers; in 2020 dragen 
alle BOA’s ditzelfde landelijke 
uniform. Naast betere herken
baarheid voor de burgers, heeft 
een landelijk uniform als bij
komend voordeel dat BOA’s  
gemakkelijker kunnen samen
werken met andere gemeenten. 
Gemeentelijke BOA’s houden 
toezicht in de openbare ruimte. 
Ze hebben ook de bevoegdheid 
om te bekeuren. 

Hoogbegaafd
Komende zondag wordt bij 
Boekhandel Huyser aan de 
Choorstraat om 14.00 uur het 
boek ‘Hoogbegaafde volwasse
nen, zet je gave intelligent en 
positief in’ gepresenteerd. Wet
houder Aletta Hekker neemt 
het boek in ontvangst. De pre
sentatie valt in de Week van  
de Hoogbegaafdheid, die loopt 
van 11 tot en met 18 maart. Het 
boek is geschreven door vijf au
teurs, onder wie de Delftenaren 
Noks Nauta en Anna Geburtig. 
Ze zijn actief voor kennisinsti
tuut IHBV en vertellen tijdens 
de presentatie over hun boek  
en over hoogbegaafdheid in het 
algemeen. Toegang gratis. 

Duurzame blik
Volgende week stemt Neder
land. Met welke blik bekijkt u  
de plannen van de politieke 
partijen? Duurzaamheidsam
bassadeur Jorine Koster onder
zoekt deze plannen met het oog 
op duurzaamheid. Verder vindt 
u natuurlijk het laatste Delftse 
nieuws – én het uitgebreide  
Te Doen in Delftoverzicht – in 
deze gratis digitale nieuwsbrief. 
Gratis abonnement? Zo geregeld: 
www.delft.nl/nieuwsbrief. 

Meerdere banen 
combineren
Dat gaat prima. Overdag een  
baan bij ‘de baas’ en ’s avonds een 
paar baantjes in het zwembad.   
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Het wordt voorjaar – de grote 
schoonmaak! Op 25 maart is de 
Landelijke Opschoondag ook in 
Delft. Dan kan iedereen meehelpen 
om met elkaar zwerfafval te ruimen. 
Wie niet tot 25 maart wil wachten: 
aanstaande vrijdag, 10 maart, is het 
NL Doet! Ook dan mag iedereen de 
handen uit de mouwen steken voor 
de samenleving. Doet u mee?

Er zijn inmiddels 16 Delftse initiatie
ven aangemeld voor de Landelijke 
Opschoondag. Zo gaan medewer
kers van AH | Brabantse Turfmarkt  
de buurt in om te kijken of mensen 
nog handjes nodig hebben om iets 
schoon te maken, wat eigenlijk altijd 
vergeten wordt. De Papaver is van  
de partij en gaat aan de slag in de 
Delftse Hout, samen met de Delftse 
Natuurwacht. In Voorhof gaat de  
Marokkaanse Vereniging (zoals elk 
jaar!) op pad – burgemeester Marja 
van Bijsterveldt komt langs bij de  
aftrap. ’s Middags is er een groot  
OpschoonFeest in PoptahofNoord.  
Er wordt onder meer een afvalspel  
gespeeld. En in BuitenhofZuid orga
niseren Thijs (8 jaar) en Jeroen (10) 

samen met hun moeder Judith de 
Vreede een opschoonactie vanaf  
de speeltuin aan de Van Walsumhof. 

Delft Doet
Wie niet tot 25 maart wil wachten om 
de handen uit de mouwen te steken, 
kan zich aanstaande vrijdag en zater
dag ook inzetten. Dan is het NL Doet, 
en die wordt ook in Delft gehouden. 

Op dit moment zijn er zo’n vijftig 
Delftse klussen aangemeld bij NL 
Doet – van het opknappen van de en
treehal van een voetbalclub tot het 
verzorgen van een high tea voor  
se nioren, van het onderhoud van 
muurschilderingen tot – en daar zijn 
heel veel helpende handen bij nodig 
– het opknappen van De Papaver, in 
één dag. De tuinhekken moeten ge
schilderd, waterafvoer moet worden 
verbeterd, het magazijn opgeruimd. 

10 en 11 maart NL Doet; 25 maart  Landelijke Opschoon Dag (LOD)

Bijna lente – tijd voor grote schoonmaak!

 ‘Dankbaar voor  
iedereen die schoon 
support’

“Het zou perfect zijn als we met een 
ploeg binnen een paar uur De Pa
paver weer kunnen laten glimmen”, 
zegt Thea Rengers van De Papaver.  
Wie meedoet aan deze Papaveruit
daging, kan rekenen op een heerlijke 
biologische lunch. 

Een opvallend bewonersinitiatief is 
het opknappen van de hoek Nassau
laan met de Amalia van Solmslaan. 
Deze hoek nabij de Coöp is nu erg 
smoezelig, mede door de plakzuil  
en de afvalcontainers (zie foto). Be
woners gaan vrijdag aan de slag met  
het planten van een haag rondom  
de afvalcontainers; ze betalen die 
haag zelf. De gemeente faciliteert 
met graven en compostgrond en ver
wijdert de plakzuil. Kinderen mogen  
het middenpad tussen de containers  
opfleuren.    

Meedoen aan de Opschoondag, of zelf  
met een opschooninitiatief komen?  
Kan allebei; meld u(w  initiatief ) aan via 
www.suppor tervanschoon.nl. En neem  
gerust buren, vrienden en familie mee! En 
dat kan ook tijdens NL Doet, aanstaande  
vrijdag en zaterdag. Meld u aan via www. 
nldoet.nl.  Voor ondersteuning van uw actie 
of het lenen van opruimmate rialen, kunt  
u contact opnemen met De Papaver, kijk  
op www.papaverdelft.nl. 

Ook college stroopt de mouwen op
Ook leden van het college van b&w doen mee aan NL Doet. Burgemeester  
Marja van Bijsterveldt en wethouder Lennart Harpe steken vrijdag de handen uit 
de mouwen in De Bieslandhof, wethouder Stephan Brandligt is op vrijdag te vinden 
in De Papaver en op zaterdag in het Hertenkamp. Wethouder Ferrie Förster gaat 
klussen in Speeltuin Westerhonk, en wethouder Raimond de Prez helpt een handje 
mee met het bewonersinitiatief aan de Nassaulaan.

Zwerfvuil – daar gaat de  
gemeente toch over?
Zwerfvuil in de openbare ruimte be
strijden; dat is toch een klus voor de 
gemeente? “Dat klopt,” meldt Martin 
Lenferink, beheerder Gebiedsbeheer 
en Leefbaarheid van de gemeente. 
“Daarom zijn er al dagelijks rondes 
‘zwerfvuil opruimen’ door de hele 
stad. Medewerkers van Werkse! zet
ten zich daar dagelijks voor in. Als 
gemeente zorgen wij ervoor dat Delft 
schoon is op een bepaald niveau. 
Daarbij moet de binnenstad gemid
deld schoner zijn dan de rest van de 
stad. De prullenbakken in de auto
luwe binnenstad en het stations
gebied worden dagelijks – op zater
dag  zelfs twee keer – geleegd. Als er 
markt is geweest, volgt een extra 
veegronde, en in de zomer zetten we 
ons extra in om zwerfafval te verwij
deren rond speelplekken, in parken 
en rond het strand in de Delftse Hout. 

Als je mee wilt helpen om Delft schoon 
te houden: graag! We zijn erg dank
baar voor de hulp van Delftenaren, 
zoals de vijfhonderd Supporters van 
Schoon vanuit De Papaver, en voor alle 
initiatieven die er nu zijn voor de Lan
delijkse Opschoondag en NL Doet.”

Aanstaande vrijdag knappen bewoners deze plek aan de Nassaulaan/Amalia van Solmslaan op. Ook wethouder Raimond de Prez helpt een handje mee.  
Dit is een van de circa vijftig Delftse klussen tijdens NL Doet.

Delft kort
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Vandaag is het 8 maart: Inter - 
na tionale Vrouwendag. Afgelo-
pen vrijdag reikte de jury van het  
8 maart Comité Delft een Power 
Award uit aan bijzondere vrouwen. 

Nushaba Mirzazade, Bionda Hee r
 inga, Milena TrajkovikMarinovik, 
Miriam Plato en Tonia Tzortzi  
zetten zich achtereenvolgens  
in voor vrouwen in Poptahof, 
vluchte lingen, moeders die willen 
her intreden in de arbeidsmarkt, 
een positief beeld en ver binding 
in het Rode dorp, en in zamelacties 

Internationale Vrouwendag
voor vluchtelingen in Grieken
land. Stuk voor stuk vrouwen die 
zich inzetten voor meer solida
riteit en integratie, met name voor 
vrouwen. 

Tot en met 12 maart vinden er  
rondom Internationale Vrouwen
dag activiteiten plaats in Delft. 
Kijk voor meer informatie op 
www.internationalevrouwendag
delft.nl of www.facebook.com/In
ternationaleVrouwendagDelft.

Boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven 
bestaat dertig jaar. Op 7 maart 1987 
richtte Trude Gerritsma de boekhandel  
op en ze vindt het nog altijd veel te leuk 
om ermee te stoppen. “Hoelang ik nog 
doorga? Tot ik er bij neerval, denk ik.  
Ik ben nu 66, krijg zelfs AOW. Maar ja  
66 jaar, dat is toch de nieuwe vijftiger?  
Zolang ik het kan doen, ga ik door.”

Het jubileum wordt gevierd met een feest 
op zondag 12 maart in De VAK én met  
de verschijning van een boek, getiteld 
‘Succes met uw enthousiasme’. Het boek 
beschrijft dertig jaar wel en wee van de 

boekhandel, geestige brieven van  
be kende schrijvers en opmerkelijke  
voor vallen rond de Literaire Salons  
die in de afgelopen dertig jaar werden  
georganiseerd, aangevuld met foto’s  
uit het rijke archief van de boekhandel.
En wat verklaart nou het succes van  
De Omslag? Gerritsma: “Liefde voor  
het vak en plezier in je werk!”

Lees morgen het uitgebreide interview 
met Trude Gerritsma in @Delft, de digitale 
nieuwsbrief van de gemeente. Gratis 
abonnement: ga naar www.delft.nl/
nieuwsbrief. 

De Omslag 30 jaar

Nieuwe voorzitter 
Avalex 
Avalex heeft een nieuwe voor
zitter: de Delftse wethouder 
Stephan Brandligt. Hij volgt Jan 
Hoekema op, die terugtreedt als 
burgemeester van Wassenaar. 
Brandligt gaat zich onder meer 
richten op de invoering van  
het Nieuwe Inzamelen en een 
verdere verduurzaming van de 
regio. Avalex verzorgt voor zes 
gemeenten – waaronder Delft –  
de inzameling in verwerking 
van afval. 

Klant Contact Centrum

TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Heeft u een laag inkomen of ontvangt u een 
uitkering? En heeft u schoolgaande kinderen 
van 4 t/m 17 jaar? Dan kunt u een tegemoet
koming aanvragen om schoolkosten en 
schoolspullen mee te betalen. Het bedrag  
dat u kunt krijgen is € 50 voor een kind van  
4 t/m 11 jaar  en € 150 voor een kind van  
12 t/m 17 jaar.

De tegemoetkoming loopt via de Delftpas  
en is er voor (eenouder)gezinnen met een 
gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan  
€ 1.545 per maand. Als u hieraan voldoet, 
kunt u voor € 5 een Delftpas kopen. Uw 
inwonende kinderen krijgen dan ieder een 
gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis 
Delftpas hebben, krijgen de tegemoetko
ming op hun pas bijgeschreven. Hiermee 
kunt u een deel van de ouderbijdrage op 
school betalen en bij deelnemende winkels 
schoolspullen aanschaffen.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft  
u nog geen Delftpas? Vraag dan voor € 5  
een Delftpas aan via www.delftpas.nl. De 
Delftpas is ook te koop bij de vestigingen van 
DOK en op afspraak bij het Klant Contact  
Centrum van de gemeente. Kijk voor meer 
informatie op www.delftpas.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. 

Besluiten

CONCEPTBESLUIT 
TERRASVERGUNNING
2611 LB | Vrouwjuttenland 11 | Mehkong 
ThaiLao Restaurant.

Inzage en zienswijze
U kunt het conceptbesluit inzien vanaf 8 
maart 2017 bij het KCC aan Phoenixstraat 16, 
op afspraak. Een afspraak maakt u via inter
net of telefonisch (bereikbaar op werkdagen 
van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 14015).

U kunt uw schriftelijke zienswijze over het 
conceptbesluit kenbaar maken aan de burge
meester van Delft, uiterlijk tot 19 april 2017. 
Stuur uw brief naar de burgemeester van 
Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME 
Delft.   

22E UITVOERINGSBESLUIT APV
Het college van burgemeester & wethouders 
heeft een nieuw 22e APVuitvoeringsbesluit 
vastgesteld. 

Korte toelichting
Voor kortdurende bezoeken door fietsers  
aan het station, zoals aan winkeltjes en in de 
toekomst het gemeenteloket in het nieuwe 
stadskantoor, zijn de reguliere bovengrondse 
en ondergrondse fietsenstalling qua loop
afstand ver verwijderd. Om tegemoet te 
komen aan de wens de fiets voor een kort 
bezoek aan het stationsgebouw kort te par
keren, worden kortparkeervakken in het 
leven geroepen. Daarin zal een aanmerkelijk 
kortere maximale stallingsduur gelden dan 
de reguliere termijn van 28 dagen. Om  
deze situatie te bekrachtigen en te kunnen  
handhaven, kan het college middels dit  
uitvoeringsbesluit in het Spoorzonegebied 
op basis van art. 5:10 lid 3 sub a APV zones 
creëren waar een stallingsduur van 30, 60,  
90 of 120 minuten geldt.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuurs
recht gedurende zes weken na de datum  
van deze bekendmaking schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt bij burgemeester en wet
houders van Delft, postbus 78, 2600 ME Delft.

Inzage
De volledige tekst van dit uitvoeringsbesluit ligt 
op afspraak kosteloos ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum  aan de Phoenixstraat 16.

VERKEERSBESLUITEN
2613 MA | Letland thv. nr. 4 | aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats (2976732)
2614 GL | Henry Dunantlaan thv. nr. 89 | 
verwijderen gehandicaptenparkeerplaats 
(2981530)
2625 SJ | Händellaan thv. nr. 295 | ver
wijderen gehandicaptenparkeerplaats 
(2981604).

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD
2611 BE | Oude Delft 111 | alarminstallatie: 
pand brandveilig gebruiken | 132017
2611 CC | Oude Delft 12 | bouw: opbouw 
aanpassen aan de eisen van de gemeente 
Delft | 432017
2611 LP | Rietveld 124, voormalige berging | 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: kleinschalige tropische keverhouderij 
starten op een woonbestemming | 332017
2611 TH | Donkerstraat 32 | bouw: dakterras 
uitbreiden op dak van bestaande garage | 
2822017
2612 CH | Brasserskade 116 | bouw: 
bestaande aanbouw legaliseren | 2722017
2614 XE | Van der Dussenweg 4 | bouw: 
(indeling van) 2 voorgevelkozijnen vervangen 
en wijzigen | 132017
2624 BJ | Hendrik Tollenstraat 114 | kap: 
bomen kappen en snoeien na stormschade 
flatgebouw | 2822017
2625 TD | Chopinlaan 13, voormalige volks
tuin achter het parkeerterrein | kap: 22 bomen 
wegens het realiseren van 20 woningen | 
2822017
2627 AP | Energieweg 15 | bouw: nood
stroomaggregaat 150 kv plaatsen tbv. station 
Delft | 332017
2628 CD | Mekelweg 8 | kap: boom kappen 
tbv. de toegankelijkheid van nood en hulp
diensten op het terrein van sport en cultuur  
| 132017
2628 ED | Botaniestraat 32 | bouw: dragende 
wand op 1e verdieping doorbreken | 2822017
2628 VH | Schoemakerstraat 1 | monumen
ten gemeentelijke verordening: entreekozijn 
van Immanuelkerk vervangen | 332017.

VERLEEND REGULIER
2611 AK | Phoenixstraat 85 | strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO: escaperoom 
inrichten en exploiteren | 2722017
2611 JG | Choorstraat 32 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO,  
rijksmonumenten, sloop / beschermd stads
gezicht SDG, monumenten gemeentelijke 
verordening: panden verbouwen tot studen
tenhuisvesting en winkelruimte | 132017
2613 WJ | Mackaystraat 27 | bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO: dak
opbouw maken | 132017
2614 JH | Mina Krusemanstraat 40 | bouw, 

strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO: 14 appartementen realiseren in voor
malige sportschool | 332017
2614 MN | Harnaschpolder, veld 17 (fase 2) 
| bouw: vergunning 201606944 / 2340383 
wijzigen | 2822017
2614 SJ | Glaskloksingel 42-52 en Een - 
ruiter 4-34 | bouw: 22 tweeondereenkap
woningen bouwen | 2722017
2616 LJ | Korftlaan 3A | bouw: dakkapel 
plaatsen op de boerderij | 2722017
2628 CB | Leeghwaterstraat 39 | bouw:  
stalen schil realiseren rondom het binnen
terrein | 2722017.

VERLENGDE BESLISTERMIJN 
2628 ZS | Klinkerbuurt 2 |  bouw, strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO:  
30 eengezinswoningen realiseren (bouw
nummer 27 t/m 56) | beslistermijn is  
met maximaal 6 weken verlengd | nieuwe  
beslisdatum: 1142017
2629 JB | Mekelweg 15, binnen het RID 
terrein | bouw: een koude bron realiseren 
(CNS) vanwege het Oyster project | beslis
termijn is met maximaal 6 weken verlengd | 
nieuwe beslisdatum: 1242017.

VERGUNNINGVRIJ
2612 JZ | Bieslandsekade 70-204 | bouw, 
monumenten gemeentelijke verordening, 
handelingen met gevolgen voor habitats: 
gebouwonderhoud aan flatgebouw ‘Die  
Delfgaauwse Weye’ | 132017.

BUITEN BEHANDELING GESTELD
2628 ZE | Van Embdenstraat 2, schoolplein 
| kap: een boom wegens slechte gezondheid | 
2722017
2624 LB | A.M. de Jonglaan 31 | bouw:  
balkon uitbreiden | 2822017.

ONTHEFFING GELUIDSHINDER 
(VERLENGD)
Ontheffing geluidshinder artikel 8.3 tweede 
lid bouwbesluit 2012 |  ontheffing heeft 
betrekking op de sloop van een bestaande 
bebouwing tbv. het project ‘De Marlot’ aan 
de Henry Dunantlaan. Het gaat om sloop
werkzaamheden, bijvoorbeeld het breken 
van muren. Ook wordt gebruik gemaakt van 
materieel (sloophamers, betonver gruizer) 
tbv. de sloop. Deze zullen een geluidsbelas
ting veroorzaken op de omgeving | periode: 

13 februari t/m 24 maart 2017 (verlenging 1 
week), van 7.30 tot 18.00 uur, met uitzonde
ring van zon en feestdagen | 332017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN
2612 XW | Tweemolentjeskade  2 | asbest
houdende cementrestanten saneren en 
afvoeren | 232017
2628 BL | Julianalaan 136 | twee asbesthou
dende pakkingen in verwarmingsinstallatie 
met spoed verwijderen | 332017
2628 CJ | Lorentzweg 1 | asbest verwijderen 
| 332017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK
2613 TW | Hugo de Grootstraat 86 | 
2722017
2612 CR | Haagweg 129 | 132017
2611 BE | Oude Delft 111 | 132017
2611 JG | Choorstraat 32 en 34 | melding 
ivm. kamergewijze verhuur aan 8 huurders | 
332017.

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK, 
NIET AKKOORD
2625 PZ | Foulkeslaan 53 | 922017.

MELDINGEN BOMENKAP
Voor de kap van de volgende bomen is  
conform de Delftse Bomenverordening  
geen omgevingsvergunning nodig; bezwaar 
maken is niet mogelijk.

2624 SH | groenstrook achter Troelstralaan 
537 | 4 populieren, ihkv. een dunning.
2625 xx | groenstrook tussen Handëllaan 
227-333 en Beethovelaan 153-259 | 5 
vleugelnoten, ihkv. een dunning

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen ver
bindende voorschriften (verordeningen)  
en kennisgevingen gebeurt digitaal in een 
Gemeenteblad op www.officielebekend
makingen.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. 
 


