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Muziek en 
dementie
Het Alzheimercafé is een tref-
punt voor mensen met demen-
tie en hun naaste omgeving. Het 
eerstvolgende Alzheimercafé, 
op maandag 13 november in 
Hampshire Hotel aan de Koe-
poortplaats 3, gaat over muziek 
en dementie. Een muziekthera-
peute gaat in op de waarde van 
muziek bij dementie. Daarna is 
iedereen welkom om te gaan 
zingen of een instrument te be-
spelen of om alleen te luisteren. 
Inloop is vanaf 19.00 uur, het 
programma begint om 19.30 
uur en eindigt om 21.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig.

Rekenkamer on
derzoekt armoede
Armoedebestrijding in Delft kan 
op onderdelen beter, constateert 
de Delftse Rekenkamer. Door 
bijvoorbeeld meer rekening te 
houden met verschillen in mo-
gelijkheden en behoeften van 
inwoners die ondersteuning van 
de gemeente ontvangen. Wat be-
treft de minimaregelingen en  
het gebruik daarvan, scoort Delft 
gemiddeld – soms beter – dan  
ver gelijkbare gemeenten. De  
Rekenkamer signaleert dat de 
gemeente vooral stuurt op de be-
steding van de budgetten die be-
schikbaar zijn, en minder oog 
heeft voor de verschillen tussen 
inwoners met armoede. Het Re-
kenkamer-rapport is te vinden 
op www.delft.nl/gemeenteraad, 
onder ‘Ingekomen stukken’ – 
zoek op ‘Rekenkamer’.

CloudCuddle  
wint weer
Eerder dit jaar werd de Delftse 
startup CloudCuddle al be-
noemd tot beste studentonder-
nemer. Nu heeft ze met haar 
mobiele bedtent voor kinderen 
met een beperking de TedXAm-
sterdamWomen StartUp Award 
2017 gewonnen. 25 startende 
vrou welijke ondernemers had-
den zich voor deze award opge-
geven. De prijs voor Cloud-
Cuddle: een businesstrip naar 
Hongkong en coaching door 
gerenommeerde bedrijven als 
ABN Amro, Deloitte en Clifford 
Chance. De award is een extra 
boost om zich in te blijven zet-
ten voor zorggezinnen, laat Lot-
te Leufkens van CloudCuddle 
weten. “In eerste instantie rich-
ten we ons op de doorontwikke-
ling van de huidige CloudCud-
dle, daarnaast gaan we komend 
jaar werken aan een CloudCud-
dle voor senioren.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.cloudcuddle.com.

Feniks After School is een ouderinitia-
tief uit het Rode Dorp. Ze organiseren 
in het Rode Dorp naschoolse activi-
teiten. Op de foto de trotse initiatief-
nemers van Feniks After School, vlnr. 
Daidy, Rahimoen, Harmen en Mirjam. 
Wel gehoopt, niet verwacht, zo rea-
geert Harmen op de Awards. “Onze 
kracht? Onze gewoonheid. We wo-
nen zelf in het Rode Dorp, komen de 
kinderen ook tegen, bij de Lidl bij-
voorbeeld, we zijn laagdrempelig. De 
geldprijs van € 6.500 is leuk, maar de 

erkenning is ons veel meer waard.” 
De ouders zijn in mei dit jaar begon-
nen met Feniks After School. “We 
misten hier gewoon naschoolse acti-

Feniks After School wint Innovatie Award

‘Je kunt meer dan je denkt’

De kracht van innoveren?  
Gewoonheid – gewoon, zélf doen!

Museum Prinsenhof is een van de 
winnaars van de tweejaarlijkse prijs 
van de Turing Foundation. Het mu-
seum krijgt de prijs voor de eerste 
Pieter de Hooch-tentoonstelling 
ooit in Nederland.

De Turing Toekenning is een twee-
jaarlijkse prijs voor het beste ten-
toonstellingsplan van een Nederlands 
museum. Eerdere winnaars van de 
prijs waren het Fries Museum (2015) 
en Museum Boijmans Van Beunin-
gen (2013). Museum Prinsenhof ont-
vangt voor de tentoonstelling, die in 
het najaar van 2019 wordt geopend, 
€ 500.000.

Eerste
Directeur van Museum Prinsenhof 
Janelle Moerman: “De Turing Toe-
kenning 2017 maakt het voor ons 
mogelijk om bijzondere bruiklenen 
vanuit de hele wereld naar Delft te 
halen en in 2019 de eerste Pieter de 
Hooch-tentoonstelling in Nederland 
te realiseren. Het is natuurlijk fantas-

tisch dat het allermooiste werk van 
De Hooch eindelijk terugkomt naar 
de stad waar het geschilderd is. Met 
deze tentoonstelling krijgt Pieter de 
Hooch de aandacht die hij verdient.”

Ambitieus
Het juryrapport spreekt van ‘een zeer 
ambitieus en moedig project van 
Museum Prinsenhof’ en heeft lof 
voor de inventieve presentatie van de 
aanvraag en voor het overweldigen-
de randprogramma, waar de hele 
stad Delft bij betrokken zal worden. 

Uitzonderlijk
De Turing Toekenning wordt ter be-
schikking gesteld door de Turing 
Foundation van oprichters Pieter en 

Half miljoen voor Museum Prinsenhof

Bij de uitreiking van de Innovatie Awards werden 
de initiatieven de Week van de Psychiatrie – om 
taboes rond psychiatrie te doorbreken en mensen 
meer bekend te maken met leven met psychiatri-
sche problemen – en een doe-activiteit van 
Werkwaardig respectievelijk tweede en derde. 
Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/
keerpunt. 

Françoise Geelen. Met deze prijs wil 
de stichting musea helpen hun am-
bitieniveau te verhogen en in een 
vroeg stadium de beslissende bijdra-
ge leveren aan een uitzonderlijke ex-
positie over het gebied van oude, 
moderne of hedendaagse beeldende 
kunst.

Najaar 2019
De tentoonstelling ‘Pieter de Hooch, 
Delftse Meester van de Gouden 
Eeuw’ is te zien van 11 oktober 2019 
tot en met 16 februari 2020 in Museum 
Prinsenhof. Pieter de Hooch wordt 
samen met Johannes Vermeer gere-
kend tot de belangrijkste Delftse 
meesters uit de Gouden Eeuw.

Feniks After School heeft vorige week de Innovatie Award gewonnen op 
het Keerpuntfestival voor professionals in de zorg – van zowel de  jury als 
van de aanwezige professionals. 

viteiten voor onze kinderen”, zegt Ra-
himoen. “Die waren er vroeger wel, 
met de brede school, maar die heeft 
de gemeente wegbezuinigd. Nou, 

dan organiseren we die activiteiten 
toch gewoon zelf? Zo gezegd, zo ge-
daan.” En dan blijkt dat je meer van 
de grond kunt krijgen dan je mis-
schien vooraf had gedacht, stelt Mir-
jam. “Als je iets signaleert of iets in je 
buurt mist, ga dan niet lopen klagen, 
ga er gewoon zélf mee aan de slag! 
Wacht niet op anderen, maar steek 
zélf de handen uit je mouwen, voor je 
buurt, voor de kinderen uit je buurt 
– voor je éigen kinderen.”

Kijk voor meer informatie op  
www.rode- feniks.nl of op Facebook –  
zoek op ‘stichting rode feniks’.

In drie raadscommissies werd 
de afgelopen week uitvoerig 
gediscussieerd over de begro-
ting 2018-2021. Morgen debat-
teert de raad en nemen de 
fracties een besluit over de be-
groting.

In de commissie Economie, Fi-
nanciën en Bestuur werd uitvoe-
rig stilgestaan bij de vraag hoe de 
gemeente moet omgaan met de 
ruimte die de begroting voor de 
komende vier jaar laat zien. Na 
jaren van bezuinigingen en krap-
te konden de fracties dit jaar de-
batteren over de vraag wat er met 
het geld moet gebeuren.

Sociaal Domein en Wonen
Ook de leden van de commissie 
Sociaal Domein en Wonen deel-

Begroting

RAAD IN BEELD

‘Wegbezuinigd?  
Dan organiseren we 
het toch gewoon zélf?’

Lees verder op pagina 2.

DELFT KORT

De Hoochs ‘Moedertaak’, nu nog in het Rijksmuseum, in 2019 in Museum  
Prinsenhof  - dankzij de Turing Toekenning.
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GEMEENTEBERICHTEN U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.

Klant Contact Centrum

UITTREKSEL OF AFSCHRIFT BURGER-
LIJKE STAND
Heeft u een uittreksel of afschrift uit de  
Burgerlijke 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 buitenland 
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 | Stationsplein 1 | 
alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak 
of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u 
op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen 
per pin betalen. 

Besluiten

VERKEERSBESLUITEN
Project Spoorzone – definitieve inrichting
2611 AV | Wateringsevest | verkeersmaat-
regelen (kenmerk 2913759)
2611 AV | Wateringsevest/Phoenixstraat | 
parallelweg: instellen 30 km/u zone  
(kenmerk 2913786)
2611 AV | Wateringsevest/Phoenixstraat | 
parallelweg: instellen fietsstraat (kenmerk 
2913784)
2613 BH | Spoorsingel | aanwijzen vrijlig-
gende paden als fietspad (kenmerk: 2913729)
2613 SN | Coenderstraat | aanwijzen vrijlig-
gend pad langs de weg als fietspad (kenmerk 
2913974)

2613 xx | Kampveldweg | instellen fietspaden 
(kenmerk 2912188).

Overig
2635 EV | Kastanjewetering/Laan van  
Bentvelsen | instellen voorrangsregeling 
(kenmerk 3150829).

VUURPLEKKEN JAARWISSELING 
2017- 2018 
Het college heeft voor de jaarwisseling 2017-
2018 de volgende vuurplekken aangewezen: 
•  Tanthof | Amazoneweg thv. kruising met 

de Kalfjeslaan en Abtswoude 
•  Brasserskade | parkeerterrein Brassers-

kade / Castrop Rauxellaan
• Geerweg | grasveld Koningsplein. 

Voorwaarden 
De gemeente stelt voorwaarden. Zo moet 
een betrouwbare organisatie verantwoorde-
lijk zijn voor de organisatie van het vuur en 
moeten er voldoende overige activiteiten in 
de omgeving van de vuurplek zijn. Op 31 
december en 1 januari kan op deze locaties 
niet geparkeerd worden. Op andere locaties 
dan hier genoemd zijn geen Oud & Nieuw-
vuren toegestaan. 

Bezwaar 
Belanghebbenden in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken 
na deze bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders, 
p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder ver-
melding van ‘bezwaarschrift’.

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD
2611 CN | Brabantse Turfmarkt  24 | het  
uitbreiden van de woning op de 1e en 2e ver-
dieping | activiteit: bouw | datum ingediend: 
30-10-2017
2611 KG | Noordeinde 43 | het creëren van 
stadsappartementen in voormalig bedrijfs 
gebouw | activiteiten: bouw, sloop, beschermd 
stadsgezicht SDG | datum ingediend: 2-11-2017
2611 RH | Gasthuissteeg 25 | het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 
van de woning | activiteiten: bouw, strijdig 

gebruik gronden/bouwwerken met RO | 
datum ingediend: 30-10-2017
2613 AX | Alexander Fleminglaan 1 | het 
aanpassen van het raccordement; de wijziging 
is de gedeeltelijke verandering van damwand 
naar een l-wand | activiteit: bouw | datum 
ingediend: 2-11-2017
2613 WN | Weteringlaan 1 | het plaatsen 
van een fietsenberging | activiteit: bouw | 
datum ingediend: 30-10-2017
2614 KC | Dijkshoornseweg t/o nr. 165 | het 
slopen van de huidige schuur met asbest dak 
en het nieuw plaatsen van een schuur | acti-
viteit: bouw | datum ingediend: 31-10-2017
2616 AA | Hoflaan 10 | het realiseren van een 
nieuwe gemeentewerf | activiteiten: bouw, 
kap | datum ingediend: 3-11-2017
2624 xx | tussen de Industriestraat en de 
Fabrieksstraat | het aanleggen van een ver-
keersbrug | activiteit: bouw | datum inge-
diend: 2-11-2017
2625 PB | Raad van Europalaan 4 | het 
maken van een dakopbouw aan de achterge-
vel van de woning | activiteit: bouw | datum 
ingediend: 28-10-2017
2627 AA | Nieuwe Gracht, vlakbij Engelse
straat | het aanbrengen van een kadecon-
structie tbv. ontwikkeling Nieuw Delft-zuid | 
activiteit: bouw | datum ingediend: 31-10-2017.

VERLEEND REGULIER
2611 JP | Voorstraat 4 | het aanvragen van 
ontheffing van horeca | activiteit(en): strijdig 
gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum 
verleend: 30-10-2017
2611 SR | Oosteinde 166 | het realiseren  
van een dakkapel | activiteit: bouw | datum 
verleend: 1-11-2017
2611 xx | Bastiaanspoort | het nieuw bouwen 
van 63 appartementen en commerciële ruim-
ten | activiteiten: bouw, strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met RO, uitweg | 
datum verleend: 1-11-2017
2612 CE | Brasserskade 50 | het realiseren 
van 4 zelfstandige woonunits | activiteit: 
bouw | datum verleend: 1-11-2017
2614 xx | Harnaschpolder veld 18 kavel 2 | 
het plaatsen van een vrijstaande woning | 
activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/
bouwwerken met RO | datum verleend:  
3-11-2017

2628 CE | Landbergstraat  15 | het plaatsen 
van nieuwe ventilatiekanalen op het dak | 
activiteit: bouw | datum verleend: 1-11-2017
2629 JE | Rijksstraatweg 145 | het vergroten 
van de bestaande stallen | activiteit: bouw | 
datum verleend: 1-11-2017.

ONTWERPBESCHIKKING 
UITGEBREID
2611 EC | Koornmarkt 65 | het wijzigen van 
de indeling in een hotel | activiteit: brand-
veilig gebruik | voornemen: ter visie leggen 
conceptbeschikking | inzage en zienswijze: 
van 9-11-2017 t/m 20-12-2017.

BUITEN BEHANDELING GESTELD
2611 ML | Kruisstraat 71 | het realiseren van 
een nieuwbouwproject | activiteiten: bouw, 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met 
RO | datum buiten behandeling: 3-11-2017.

VERLENGDE BESLISTERMIJN
2611 HB | Oude Delft 169 | het verbouwen 
van het pand | activiteiten: bouw, rijks-
monumenten | beslistermijn is met maxi-
maal 6 weken verlengd | nieuwe beslis-
datum: 18-12-2017
2611 PA | Paardenmarkt 1A | het plaatsen 
van voorzet ramen, thermisch isoleren, aan-
passen gevelkozijnen, plaatsen van een lift, 
het intern bouwen van een opslagruimte | 
activiteiten: bouw, rijksmonumenten | beslis-
termijn is met maximaal 6 weken verlengd | 
nieuwe beslisdatum: 22-12-2017
2614 xx | Laan van Bentvelsen (Delfts
Water) | het bouwen van 5 woningen Delfts-
Water, Laan van Bentvelsen | activiteit: bouw 
| beslistermijn is met maximaal 6 weken ver-
lengd | nieuwe beslisdatum: 13-11-2017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN
2611 ET | Voldersgracht 1 | het verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 31-10-2017
2611 ML | Kruisstraat 71 | het verwijderen 
van twee ventilatoren met asbesthoudend 
kanaal in herentoiletgroep bouwdeel A | 
datum ingediend: 1-11-2017
2613 WD | Röellstraat 33 | het verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 2-11-2017

2614 xx | Dijkshoornseweg t/o nr. 165 |  
het slopen van de huidige schuur met asbest 
dak | datum ingediend: 31-10-2017
2625 LG | Wilhelminalaan 69 | het verwijderen 
van asbest | datum ingediend: 31-10-2017
2628 AS | Rotterdamseweg 262 | het ver-
wijderen van asbest | datum ingediend: 
3-11-2017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK
2611 HX | Dirklangenstraat 110 | het brand-
veilig gebruiken van het pand | datum inge-
diend: 31-10-2017
2613 XP | Kappeyne van de Coppellostraat 8 | 
het brandveilig gebruiken van het pand | 
datum ingediend: 1-11-2017
2624 CH | Multatuliweg  6 | het brandveilig 
gebruiken van het pand | datum ingediend: 
30-10-2017
2625 PV | Montgomerylaan 236 | het 
brandveilig gebruiken van het pand | datum 
ingediend: 30-10-2017
2625 PX | Foulkeslaan 27 | het brandveilig 
gebruiken van het pand | datum ingediend: 
30-10-2017
2625 RB | Foulkeslaan  87 | het brandveilig 
gebruiken van het pand | datum ingediend: 
30-10-2017
2628 KB | Prof. Oudemansstraat 55 | het 
brandveilig gebruiken van het pand | datum 
ingediend: 31-10-2017
2628 KK | Prof. Henketstraat 25 | het brand-
veilig gebruiken van het pand | datum inge-
diend: 31-10-2017.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen  
verbindende 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. 

Het ondernemersevenement De 
Kracht van Delft richt zich dit jaar 
op netwerken. Wie wordt dé Delftse 
ondernemer die structureel netwerkt 
met aantoonbaar succes? Dat wordt 
op 20 november tijdens De Kracht 
van Delft 2017 bekendgemaakt.

De Kracht van Delft is een jaarlijks 
terugkerend evenement voor en door 
Delftse ondernemers. Een event dat 
ondernemers wil inspireren, verras-
sen en uitdagen. Met een jaarlijks, 
wisselend thema haakt de Kracht 
van Delft aan bij actuele vraagstuk-
ken en trends. De ondernemersver-
kiezing, met de ondernemer van het 
jaar en de publieksprijs, is een be-

langrijk onderdeel van het event. 
Daarnaast is het de perfecte ont-
moetingsplaats voor ondernemend 
Delft om te netwerken.
Succes
En laat dat nou ook het thema zijn 
voor de ondernemersverkiezing van 
De Kracht van Delft 2017: netwer-
ken. Wie is die Delftse ondernemer 
die anderen in de positie brengt om 
contacten te leggen, online of offli-
ne? Die actief is in netwerken naast 
zijn of haar core business en aan-
toonbaar werkt aan het realiseren 
van doelen: voor zichzelf, anderen, 
de keten, een branche of de stad 
Delft? Kortom: wie is dé Delftse on-
dernemer die structureel netwerkt 

De Kracht van Delft: verbinding
den hun wensen met het college. 
Daarbij ging het niet om grote 
begrotingswijzigingen, maar om 
politieke accenten die de fracties 
onder de aandacht wilden bren-
gen. In de commissie klonk ook 
weinig kritiek op de begrotings-
voorstellen op het terrein van het 
sociaal domein en wonen.

Ruimte en Verkeer
In de commissie Ruimte en Ver-
keer werd onder meer positief 
gereageerd op het voornemen 
van het college om meer geld uit 
te trekken voor het onderhoud 
van de openbare ruimte in de 
stad. Over de vraag of het college 
daar voldoende geld voor uit-
trekt, waren de meningen echter 
verdeeld. 

Morgen: besluit
De raad neemt morgen een be-
sluit over de begroting voor 2018-
2021. Met moties en amende-
menten kunnen de fracties 
wijzigingen in de begroting aan-
brengen. De raad neemt donder-
dag ook een besluit over de be-
lastingverordeningen 2018 en de 
najaarsrapportage 2017. De ver-
gadering begint om 20.00 uur. U 
kunt deze vergadering bijwonen 
in de stadhuis aan de Markt. U 
kunt de vergadering ook recht-
streeks volgen via de webcast op 
www.delft.nl/gemeenteraad.

RAAD IN BEELD vervolg

De Staalweg 1 krijgt een nieuwe  
bestemming. De gemeente wil de 
locatie en de omliggende openbare 
ruimte laten herontwikkelen en 
heeft markt partijen gevraagd om 
een plan te maken voor een nieuwe 
invulling van het gebied. 

In september heeft de gemeente drie 
partijen bekendgemaakt die moge-
lijk een nieuwe invulling kunnen 
gaan ge ven aan het gebied: de drie 
visies heten Delft Made, De Staal en 
De Poort van Delft en zijn kort in 
beeld gebracht. De filmpjes vindt  

u op het You Tube-kanaal van de ge-
meente Delft: www.youtube.com/
gemeentedelft.

Het plan moet passen bij wat de stad 
nodig heeft, én ervoor zorgen dat er 
een aantrekkelijke en verbeterde en-
tree tot de stad komt die bezoekers 
verwelkomt in Delft. In de eerste fase 
van de selectieprocedure zijn inmid-
dels de drie bovenstaande plannen 
geselecteerd. Een van deze plannen 
wordt mogelijk de nieuwe invulling 
voor De Staalweg 1.

De Staal in beeld

Op 21 maart 2018 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Om u te helpen bij uw keuze, 
wordt MijnStem samengesteld, 
een digitale stemhulp. En… 
daarvoor wil MijnStem graag 
weten wat ú belangrijk vindt.

Voor het eerst wordt bij het sa-
menstellen van deze stemhulp 
niet alleen de partijen om hun 
standpunten gevraagd. Ook u 
kunt als Delftenaar aangeven 
wat u de komende jaren belang-
rijk vindt voor Delft. MijnStem 
wil u daarmee helpen om úw 
stem nóg beter te bepalen. Wat 
zijn voor u de belangrijkste the-
ma’s voor de komende  gemeen-
teraadsverkiezingen? Waar moet 
de politiek in Delft volgens u 
mee aan de slag? En waarover 
wilt u meer weten van de partij-
en?

Uw ideeën
U kunt uw ideeën over de poli-
tiek in Delft aangeven in een on-
line-onderzoek, via www.delft.
nl/ mijnstem. Uw input wordt 
gebruikt voor de stemhulp. Ook 
kunt u uw e-mailadres achterla-
ten om op de hoogte gehouden 
te worden over de verkiezingen.
Laat het MijnStem weten!

MijnStem zoekt 
úw stemen verbindt met aantoonbaar succes? 

Drie Delftenaren zijn daarvoor geno-
mineerd: Sephine Laros van Albedo 
Communicatie, René Kluft van Festo 
en Judith van Nieuwpoort van Hap-
py KidsCare. Zij maken kans op de 
publieksprijs; iedereen kan op hen 
stemmen via www.delftverbindt.nl/
stemmen. Op 20 november wordt de 
uitslag bekendgemaakt tijdens de 
Kracht van Delft 2017 in Theater de 
Veste! En daarvoor en daarna is er 
natuurlijk alle gelegenheid om te... 
netwerken en te verbinden.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op 
www.delftverbindt.nl.

De locatie die beschikbaar komt, ligt 
aan de Staalweg, bij de afrit Delft aan 
de A13, en maakt deel uit van bedrij-
ven- en kantorenterrein Delftse Poort. 
De locatie wordt begrensd door de 
Oostpoortweg aan de zuidkant en de 
afrit van de snelweg aan de oostkant. 
In het noorden en westen grenst het 
terrein aan de woonbuurt Heilige 
Land, onderdeel van de wijk Vrijen-
ban. Ten westen van de locatie ligt 
een mogelijke waterverbinding naar 
de Schie.

Meer informatie: www.delft.nl/destaal.


