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Delft gedicht
Vorige week donderdag was het Gedichtendag. Reden voor de gemeente
om een oproep te plaatsen op Facebook: stuur je gedicht in over Delft. De
redactie van de Stadskrant Delft vond
alle inzendingen erg leuk, en de inzending van Anja Buurman – Delftse
Dingen – kon rekenen op de meeste
bijval. Haar gedicht:

Delftse Dingen
Delftse Dingen
Altijd weer anders
Neem de trein door de tunnel
Of zet je Koe in de Poort
Delftse Dingen
Altijd weer anders
Kennisstad en Kunstsuper
De Bieb is een DOK

Voorstelling over de oorlog
Op 4 mei vindt de locatievoorstelling ‘Lopen in de schaduw van de
oorlog’ plaats. De VAK is hiervoor
op zoek naar mensen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog jong waren
en in Delft woonden.
Theatermakers Alexa van der Velde
en Remko Weijer zoeken ook toneelspelers tussen de 13 en 25 jaar en
mensen die willen helpen bij, voor
en tijdens de theatervoorstelling. De
voorstelling vindt plaats in het centrum van Delft, aansluitend aan de
Dodenherdenking.

4 mei
De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met Theater na de Dam.

Die zet zich elk jaar onder andere in
voor jongerenvoorstellingen op 4 mei.
Jongeren verdiepen zich samen met
theatermakers in de geschiedenis
van hun stad ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog en interviewen ouderen
over hun herinneringen. De gesprekken gebruiken zij als basis voor hun
voorstelling.

Jonge toneelspelers
De VAK zoekt ook jongeren tussen de
13 en 25 jaar die op basis van deze
gesprekken samen met de theaterdocenten en regisseurs de voorstelling
‘Lopen in de schaduw van de oorlog’
willen maken. De repetitiedagen vinden plaats van maandag 30 april tot
en met zaterdag 4 mei.

Oproep
Was u tijdens de Tweede Wereldoorlog jong en woonde u in Delft? Hoe
was het om op te groeien in Delft tijdens de Duitse bezetting en wilt u er
over vertellen? Meldt u zich dan aan
voor de gespreksdag op zaterdag 24
maart van 13.30 tot 15.00 uur bij De
VAK, Westvest 9 in Delft.

Aanmelden

Aanmelden voor een gesprek,
als speler of vrijwilliger kan bij
Remko Weijer. Dat kan per e-mail
via remkoweijer@telfort.nl, of
bel 06 20 39 94 20.

Delftse Dingen
Altijd weer anders
Grandeur aan de grachten
En kansen voor de wijk
Delftse Dingen
Altijd weer anders
Oude blauwe borden
De toekomst is Delfts Groen

Morgen vindt u in de @Delft het
laatste nieuws over Delft. En
van Delftenaren. Zoals het verhaal van Tonneke Vermeer en
Simon Kuipers. Zij wonen al
jaren met veel plezier in Tanthof
– en dankzij de Blijverslening
kunnen ze daar de komende
jaren ook blijven wonen. Hun
verhaal leest u morgen in @Delft.
Gratis abonnement? Zo geregeld
via www.delft.nl/nieuwsbrief.

Klimaatworkshop

Ook dichten?
Anja, bedankt! Wilt u aan de slag met
dichten? In Delft hebben zeven professionele schrijfdocenten zich verenigd in het collectief Schrijven in
Delft. Zij geven ook les in poëzie.
Kijk voor meer informatie op www.
schrijvenindelft.nl.

RAAD IN BEELD

Raad over referendum, bestemmingsplan en handhaven

www.delft.nl

Blijvers

Senioren die voor verlenging
van het rijbewijs medisch moeten worden gekeurd, kunnen
dinsdag 20 februari terecht bij
SportsArt aan de Industriestraat
8. Wel graag op afspraak. U kunt
daarvoor 06 3643 5976 bellen.
De kosten bedragen € 35 – senioren jonger dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen € 55.

Delftse Dingen
Soms ook voorspelbaar
Toeristen op terrassen
Studenten in de stad

Verschillende fracties hebben bij de
bespreking van deze verordening
amendementen aangekondigd. De
SP overweegt een amendement om
de gekwalificeerde meerderheidsdrempel van 25 procent naar 20 procent te verlagen. Onafhankelijk Delft
denkt aan een amendement om digitale referendumaanvragen mogelijk
te maken. Het CDA heeft een amendement aangekondigd om de specifieke
uitzonderingsgrond
voor

Maakt u gebruik van de schoolkostenregeling via de Delftpas
en hebben uw kinderen nog
school- of sportspullen nodig?
Vergeet dan niet uw tegoed te
besteden! Het tegoed voor pasjaar 2017 is nog geldig tot 28 februari 2018. Kijk voor de deelnemende winkels en meer
informatie op www.delftpas.nl.

Rijbewijskeuringen

Delftse Dingen
Altijd weer anders
Muziek in de Musea
Cultuur is een VAK

Morgen behandelt de gemeenteraad onder meer het voorstel om de
Referendumverordening Delft aan
te passen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom als toehoorder – de
vergadering is ook live te volgen via
de webcast.

Maak óp,
dat tegoed!

kwetsbare groepen te vervangen
door een algemene uitzonderingsgrond.

Bestemmingplan

belangen Delft overweegt een motie
in te dienen bij het onderwerp afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen-Doelenplein.

Belangstellenden kunnen de vergadering in
de raadszaal in het stadhuis op de Markt bijwonen of thuis rechtstreeks bekijken via de
webcast via www.delft.nl/gemeenteraad.

Hoewel er bij het voorstel om het bestemmingsplan Partiële herziening
Van Leeuwenhoekkwartier Noord
door fracties geen moties zijn aangekondigd, heeft de SP om agendering
gevraagd. Diverse fracties zijn tegen
het voorstel. Om die reden vroeg de
SP om de mogelijkheid het voorstel
te bespreken.

Hoogwaardig handhaven
D66 heeft aangekondigd een motie
te willen indienen bij het beleidsplan
Hoogwaardig Handhaven 2017-2020
en jaarverslagen Handhaven Sociale
Zekerheid 2015 en 2016. Stads
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De gemeente doet onderzoek
naar de gevolgen van klimaatverandering in Delft – welke mogelijkheden zijn er om Delft meer
‘klimaatbestendig’ te maken? Ze
organiseert daarover op 13 februari een klimaatworkshop van
18.45 tot 21.00 uur, in het Stadskantoor aan het Stationsplein 1.
Het klimaat verandert, het weer
wordt extremer: felle regenbuien
en meer water, maar ook meer
periodes van droogte en hitte.
De gemeente gaat de komende
tijd aan de slag met de riolering
in de Hof van Delft, om die aan
te passen aan de klimaatverandering. Ook als bewoner kunt u
een bijdrage leveren, door bijvoorbeeld uw eigen tuin klimaatbestendiger te maken: met meer
groen en minder tegels. In de
klimaatworkshop worden deze
en andere mogelijkheden voor
een klimaatbestendig(er) Delft
besproken. Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.delft.nl/klimaat.

Vrijwilligers maken van Delft
een Gouden Gemeente!
Sociaal Werk Nederland heeft Delft uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente. Omdat sociaal werk en partners in de stad nauw samenwerken
om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Delft is ook een Gouden Sociale Gemeente dankzij tal van vrijwilligers. Zij maken het verschil, zij maken
Delft zo’n leuke stad om in te wonen, zoals wethouder Raimond de Prez het formuleert. Op deze pagina vindt u daar voorbeelden van.

‘Jongeren zélf hun droom laten waarmaken’
De gemeente is er voor alle Delftenaren. Ook voor die groepen Delftenaren
die het vertrouwen hebben verloren in instanties. Gelukkig zijn er partijen
in Delft die deze ‘onbereikbare’ Delftenaren weten te bereiken. Zoals
CANIDREAM (CID), dat zich inzet voor jonge Delftenaren van 12-18 jaar.
In 2016 kwam tv-reporter Danny
Ghosen voor zijn programma Danny
Zoekt Problemen naar Buitenhof. “Ik
heb hem toen rondgeleid door de
wijk”, zegt Derrick Leeuwin, CID-jongerenbegeleider. “Met mijn kameraden Glenn Weisz jr. (ondernemer en
docent, red.) en Dwight Lont (IT-projectmanager, red.) bekeek ik de uitzending – allemaal waren we opgegroeid in Buitenhof. Wij waren geen

lieverdjes in onze jonge jaren, maar
vergeleken met de jongeren die zich
nu moeten zien te redden in deze
wijk, waren we koorknaapjes. We zagen jongeren die het vertrouwen in
de gemeente en welzijnsinstanties
verloren. We besloten iets te doen,
droomden ervan deze jongeren aan
hun toekomst te laten werken.”
CANIDREAM was geboren.

Vliegende start
Leeuwin en zijn kameraden wisten
de jongeren te bereiken. “We spreken
dezelfde taal. En we gingen ze niks
opleggen, vroegen alleen: ‘Wat willen
jullie, wat wil je veranderen?’ Ze wilden wel een voetbaltoernooi met
aansluitend een barbecue. Nou, dan
organiseer je dat toch zelf? We hebben
contacten gelegd met en medewerking gekregen van voetbalvereniging
Delfia, jongeren hebben flyers rondgestuurd en regelden zelf de barbecue
– het was hún feestje, waar ruim 100
jongeren op afkwamen. Daarmee
maakten we een vliegende start. Of
nee: de jóngeren maakten een vliegende start.”

programma’s aan te bieden. We houden daarbij niet alleen contact met
de jongeren, maar ook met hun ouders en met hun school.”

Rap maken (ipv. bonje)
De insteek van CID is: wat willen de
jongeren zélf? Leeuwin: “En als het
moet, vliegen we daarvoor professionals in voor workshops. Twee voorbeelden: Jawed ontdekte dat hij een
kei was in het maken van beats, Yassin
bleek een enorm raptalent te hebben.
Een producer heeft ze een workshop
gegeven in een heuse studio. Als ze
zich nu vervelen maken ze een rap –
als ze zich vroeger verveelden, dan
maakten ze, nou ja, bonje.”

Aansluiting

Podium

In september 2017 sloot socioloog
Ludmilla Skinner zich bij CID aan.
“Wij zijn niet de enigen die dromen
van een mooiere toekomst voor deze
Delftenaren. We hebben daarom aansluiting gezocht en gevonden bij andere initiatieven in de wijk en instanties met wie wij onze droom konden
delen. Om te kijken hoe we met elkaar de talenten van deze jongeren
kunnen aanboren. CID richt zich
daarbij in het bijzonder op talent
ontwikkeling van jongeren tussen 12
en 18 jaar, door op maat gemaakte

Hij wil er maar mee zeggen: ook Buitenhof is een kweekvijver vol talent.
“En niet alleen Buitenhof. Want ook
in andere wijken zijn jongeren met
talenten – op het gebied van sport,
cultuur, bezinning of op welk gebied
dan ook. Daarom gaan we nu stadsbreed. En hun talenten willen we ook
een podium geven: Rode Feniks, die
in november vorig jaar nog de Innovatie Award van de gemeente Delft
won, heeft ons uitgenodigd om samen
met hen op 10 juli een Zomerfestival
in Buitenhof te organiseren. Of ik

moet eigenlijk zeggen: samen met de
jongeren.”

Academie
Dat is volgens Skinner het geheim
van CID: “We bieden jongeren via
onze projecten de mogelijkheid om
zélf hun droom waar te maken. Een
jongen droomt ervan beveiliger te
worden. Mooi, kan hij op zijn eigen
event de beveiliging regelen. Het enige
wat we met CID doen, is de talenten
van jongeren een kans geven. We zijn
daarom in gesprek met meerdere
middelbare scholen om samen te
werken aan de talentontwikkeling
van hun leerlingen. Onze droom:
leerlingen op álle scholen in Delft
een CID-programma aanbieden. We
beschouwen ons als een buitenschoolse academie. Op termijn willen
we met hulp van anderen die onze
droom delen, bijvoorbeeld via een
CID-restaurant waar jongeren kunnen
werken aan horeca-dromen, of een
CID-kledinglijn om mode-dromen te
laten uitkomen, of een CID-muzieklabel enzovoort – zodat jongeren wat
kunnen verdienen met waar ze goed
in blijken. Dat is ónze droom.”

Kijk voor meer informatie op
www.CanIDream.nl.

Budgetmaatjes van ISOFA

‘Alsof je ze weer léven teruggeeft’
Ruim 30 vrijwilligers van ISOFA begeleiden mensen die in financiële problemen zijn geraakt naar een leven zonder schulden. ‘Als vrijwilliger van
ISOFA kun je echt het verschil maken. Dat geeft een kick!’
Wat was het verschil dat ISOFA-vrijwilligers in 2016 maakten? Ze voorkwamen eenentwintig huisuitzettingen. Ze wisten zeven keer afsluiting
van energie of water te voorkomen.
Ook hebben ze zes mensen in staat
gesteld zich te verzekeren om zo een
boete te voorkomen. In totaal hebben
ze ruim tweehonderdvijftig mensen
met schulden geholpen of begeleid
naar een leven zonder schulden.
“Mensen helpen, iets voor ze betekenen, dat is een belangrijke drijfveer
voor onze vrijwilligers”, zegt Co van
der Maas, voorzitter van ISOFA. “Door
mensen in staat te stellen weer schuldenvrij te leven, dat is alsof je ze weer
léven teruggeeft, zoals cliënten het
zelf zeggen. En dat geeft een enorme
kick en maakt het dankbaar werk.”

Kerken en moskeeën
ISOFA is gelieerd aan het ISF, het Interkerkelijk Sociaal Fonds, dat drie kerken
in 1994 oprichtten om Delftenaren te
helpen als ze in acute financiële pro-

blemen zijn geraakt waar geen overheidsvoorziening in voorziet. “Inmid
dels hebben elf kerken – of geloofs
stromen, want het gaat ook om
moskeeën – zich bij het ISF aangesloten. Het ISF merkte dat het niet altijd
makkelijk is om met geld om te gaan
en begon in 2006 met een handvol
persoonlijk budgetbegeleiders mensen te begeleiden bij het op orde krijgen van hun financiële huishouding.
Dat is ISOFA geworden. Nu werken
er ruim 30 vrijwilligers.”

Goud
Budgetsteun en -begeleiding: in hoeverre kun je dat overlaten aan vrijwilligers? Van der Maas: “Vrijwilligers
zijn ons kapitaal – ons goud. We zorgen ervoor dat ze zich niet vertillen.
Als mensen een traject moeten doorlopen van een wettelijke schuldsanering, doen wij een stap terug; dat is
betaald werk. We kunnen mensen in
zo’n traject wél begeleiden, om ze
wegwijs te maken in het woud van de
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financiële regels en mogelijkheden
en ze te leren omgaan met geld. Dan
fungeren we als budgetmaatje. Ook
is het voor ons een grens als voor de
financiële huishouding de verantwoordelijkheid van de cliënt moet
worden overgenomen; ook dán doen
we een stap terug, dat laten we over
aan professionals.”

Doorverwijzen
ISOFA houdt wekelijks een open
spreekuur in de Vierhovenkerk aan
de Obrechtstraat. “Soms hebben mensen aan één gesprek voldoende om
weer zelf verder te kunnen, soms liggen zaken gecompliceerder en verwijzen we door naar de Financiële
Winkel van de gemeente of maken
we een vervolgafspraak. Ja, ISOFA is
misschien niet zo bekend bij de
meeste Delftenaren – gelukkig! –
maar andere instanties weten wat we
doen en verwijzen mensen graag naar
ons door.”

“Nou, allereerst een hartelijk welkom, want meer vrijwilligers kunnen
we heel goed gebruiken! En als je na
een kennismakingsperiode nog steeds
als vrijwilliger aan de slag wilt, dan
geven we je handvatten om aan de
slag te kunnen: een driedaagse opleiding over de regelingen die er landelijk
en lokaal zijn op financieel gebied, met
gesprekstechnieken en waarin we de
do’s & don’ts van het vrijwilligerswerk
uitleggen. Zoals: neem nóóit de ver-

antwoordelijkheid van je cliënt over,
en respecteer áltijd de privacy van je
cliënt. Als het toch nodig is om de
verantwoordelijkheid over te nemen
of de privacy aan te tasten? Prima,
maar nóoit door ons, maar door beroepskrachten. Want, zoals ik zei: we
willen niet dat ze zich gaan vertillen.”

Kijk op www.isofa.nl voor meer informatie
of voor aanmelden als vrijwilliger of bel
06 – 1900 4038.

Vertillen voorkomen
Vrijwilligers zijn het kapitaal van
ISOFA; wat kun je verwachten als je
vrijwilliger van ISOFA wilt worden?
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Ik zíe je!
Vrijwillig voor anderen iets doen –
dat mag gezien worden! Als wethouder heb ik weinig tijd om er iets naast
te doen als vrijwilliger. Maar in een
vorig leven heb ik onder meer als
vrijwilliger kinderen aikidoles gegeven. Ik vond het leuk om iets aan ze
over te dragen, niet alleen de techniek, maar ook op mentaal vlak – wat
sport van je vraagt als mens. Leuk
wel, als ouders me toevertrouwden
dat hun kind veel makkelijker werd
in de omgang. Nog steeds word ik af
en toe aangesproken op straat, door
oud-leerlingen – terwijl het nu toch
wel zo’n 20 jaar geleden is geweest
dat ik ze les heb gegeven. Zo’n ontmoeting doet me nog steeds veel.
Ik denk, nee, ik weet zeker dat de vrijwilligers van CANIDREAM over 20
jaar ook zullen worden aangesproken over wat ze nú doen voor jonge
Delftenaren. Zelfde verhaal voor de
vrijwilligers van ISOFA. Want als vrijwilliger maak je het verschil. Vrijwilligers maken Delft ook zo’n leuke
stad om in te wonen. Zij maken sport
mogelijk. Ze maken cultuur moge-

lijk. Ze maken leuke dingen in Delft
mogelijk. In het diepst van mijn vezels ben ik ervan overtuigd: vrijwilligers máken de stad, ze vormen het
cement van de samenleving. Ze zijn
goud waard, maken van Delft een
gouden gemeente. Ze laten ook zien
dat er méér is dan geld verdienen.
Daarom ondersteunen we vrijwilligersorganisaties graag, door voorzieningen aan te bieden om het vrijwilligerswerk mogelijk te maken, door
de besturen netwerkend verder te
helpen – maar ze moeten wel zelf
voor hun vrijwilligers zorgen. En tegen die vrijwilligers zeg ik: ‘Fijn dat je
dit voor ons, voor de stad, voor de
Delftenaren wilt doen!’ Met enige regelmaat heb ik dat de afgelopen jaren
mogen zeggen tegen vrijwilligers die
zich hebben onderscheiden – ‘Ik zie
wat je hebt gedaan, anderen zien wat
je hebt gedaan, en we waarderen wat
je hebt gedaan.’ Dat zou ik tegen álle
vrijwilligers willen zeggen – ik zíe je!

Raimond de Prez,
Wethouder Zorg

De Delftse Dagen
komen eraan!
Wilt u ook als vrijwilliger het verschil maken? Kom dan naar het
grootste jaarlijkse vrijwilligersevenement. De Delftse Dagen vinden
plaats op 13 en 14 februari bij Scholencombinatie Delfland aan
de Van Bleyswijckstraat 72. Met twee avonden lang inspirerende
activiteiten voor (vrijwilligers)organisaties en burgerinitiatieven.
Van deskundigheidsbevordering in de vorm van workshops tot
lezingen en netwerken. De Delftse Dagen trapt af met een
Vrijwilligersfestival, waar vrijwilligersorganisaties/burgerinitiatieven
zich presenteren en Delftsenaren een leuke vrijwilligersjob
kunnen vinden. Kijk voor meer informatie of aanmelden op
www.delftvoorelkaar.nl/aanmelding-vrijwilligersfestival-2018.
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Aftrap Omgevingsvisie
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving
voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Die wet heeft gevolgen voor
iedereen in Delft – zowel initiatiefrijke Delftenaren en ondernemers die iets in Delft
willen bouwen of organiseren, als ondernemers en bewoners die daarmee te maken
krijgen. De Omgevingswet verplicht gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen
waarin zij op hoofdlijnen haar visie op de toekomst van de stad geeft. Vanaf januari
2018 gaat de gemeente dat samen met de stad doen met Delfts Doen, de Delftse
Participatieaanpak. Iedereen kan daarover meedenken – van oud tot jong. De gemeente
gaat binnenkort over de Omgevingsvisie in gesprek met jongeren tussen 11 en 25 jaar.
‘Wat spreekt jou nou aan in je omgeving als
het gaat om leuke dingen doen in Delft? Wat
zie je in andere steden wat je ook in Delft zou
willen zien?’ Zomaar een paar vragen waar
zo’n twintig studenten van Delftse hogescholen
en de TU-Delft eerder deze maand het hoofd
over breken tijdens een interactieve kick-off
van het project Omgevingsvisie Delft. Ze
waren uitgenodigd om mee te denken over
de Omgevingsvisie: hoe kun je kinderen en
jongeren hierbij betrekken? Dat gebeurde op
basis van drie voor jongeren aansprekende
thema’s: Buiten zijn, Vervoer en Leuke dingen
doen in de stad.
Op scholen
Het doel van de kick-off is de studenten nader
kennis te laten maken met de Omgevingswet
en de Omgevingsvisie – en ze vervolgens
enthousiast te maken om mee te doen met
zogenoemde co-creatiesessies op verschillende
scholen in Delft. James Smith van communicatiebureau Youngworks, dat dit traject begeleidt:
“Met deze brainstorm laten we studenten
kennismaken met de thema’s en we laten hen
ervaren waar we kinderen en andere jongeren
straks tijdens de co-creatiesessies mee willen
uitdagen. Tegelijk geeft de uitkomst een eerste
doorkijkje in waar jongeren aan denken als het
gaat om het vormgeven van Delft.”
Afwegingen
De studenten maakten aan de hand van het
‘Omgevingsvisiespel’ kennis met de Omgevingswet. Het spel – ontwikkeld door studenten van
de TU-Delft – laat de samenhang zien tussen
keuzes die gemaakt kunnen worden op het
gebied van ruimtelijke ordening.

Wil je meer ruimte voor parken? Dan blijft
er minder ruimte over voor woningen. Wil je
meer bedrijven? Dan moet je rekening houden
met meer luchtvervuiling. Hoe maak je die
afwegingen? Duidelijk wordt dat het gesprek,
samenwerken en het gezamenlijk doel voor
ogen houden, belangrijk is.
Ruimtegebrek
Bas, Tijmen en Tom zijn derdejaars studenten
bij Hogeschool Inholland. Ze volgen de studie
Landscape and Environmental Management.
Ze voelen zich helemaal op hun plek op deze
bijeenkomst, want de studie richt zich op
natuur en landschap en pakt problemen aan
rond ruimtegebruik en milieu in de stad.
Daarom zijn er ook veel studenten van deze
studierichting. Tijmen: “De meesten krijgen
na hun studie in hun werk te maken met de
Omgevingswet.”
Verschillen ontdekken
Alle drie hebben ze stage gelopen: Tom en
Tijmen bij een gemeente, Bas bij de Provincie
Zuid-Holland. Hier hebben ze al kennisgemaakt
met de Omgevingswet. Hun bijdrage aan het
project Omgevingsvisie Delft zien ze als nuttig
en leerzaam.
Bas: “De provincie Zuid-Holland gaat op een
andere manier om met de Omgevingswet
dan een gemeente. Voor mij is het heel
interessant om die verschillen te ontdekken.”
Ook Tom is enthousiast: “Natuurlijk hebben
we in onze studie ook al te maken gehad
met de Omgevingswet. Maar hoe gaat een
gemeente zo’n wet implementeren? Dat is
voor ons het erg boeiend.”

De gemeente vindt participatie van alle inwoners belangrijk. Er is in dit traject extra aandacht
voor het meedenken van laaggeletterden, ouderen en jongeren. Deze aftrap is de eerste van
een reeks bijeenkomsten om Delftenaren te betrekken bij het opstellen van een Omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/omgevingsvisie en www.delft.nl/delftsdoen.
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GEMEENTEBERICHTEN
Mijn loket
Een makkelijke manier om gemeentelijke
producten en diensten op www.delft.nl aan
te vragen en in te zien, is via ‘Mijn Loket’.
Het is uw persoonlijke internetpagina van de
gemeente Delft.
Via ‘Mijn Loket’ kunt u met uw DigiD allerlei
zaken regelen met de gemeente. Zoals een
uittreksel aanvragen, uw verhuizing door
geven, een melding doen of uw uitkeringsspecificatie of jaaropgave inzien.
In ‘Mijn Loket’ ziet u verder in een oogopslag
welke zaken u eerder met de gemeente heeft
afgehandeld en welke er nog lopen. Naast
een digitaal loket, is ‘Mijn Loket’ dus ook een
soort persoonlijk digitaal dossier. U komt er
door op www.delft.nl onderaan te klikken op
‘Mijn Loket’.
Met uw persoonlijke DigiD kunt u inloggen
op websites van de overheid om zaken te
regelen. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Heeft u nog geen
DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl.
Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op
afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel.
14015 | actuele openingstijden vindt u op
www.delft.nl. U kunt bij de gemeente alleen
per pin betalen.

Besluiten
EVENEMENTEN VERGUNNINGEN

7 t/m 12 februari | carnaval in het Kabbelgat
(aangevraagd)
16-18 februari | Affligem Bluesfestival.
Op www.delft.nl/evenementenkalender
vindt u alle evenementen die bij de gemeente
zijn aangevraagd. U ziet hier ook de status
van de vergunningaanvraag.

VERKEERSBESLUITEN

2612 CB | Brasserskade thv. nr. 89 | verwijderen gehandicaptenparkeerplaats
(3608667)
2612 EG | Balistraat | aanwijzen parkeer
gelegenheid voor opladen elektrische v
oertuigen (3602618)
2622 AM | Cubalaan | aanwijzen parkeer
gelegenheid voor opladen elektrische
voertuigen (3602670)
2623 HL | Buizerdlaan | aanwijzen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen (3602635)
2624 BZ | Minervaweg | intrekken verkeersbesluit (3602677)
2625 TG | Chopinlaan thv. nr. 117 | aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats (3608679)
2625 XM | Diepenbrockstraat | intrekken
verkeersbesluit (3602681)
Uitbreiding parkeerverbodszone in parkeergebied C, Hof van Delft/Voordijkshoorn
(3610374), D, Hof van Delft/Voordijkshoorn
(3610405), E, Vrijenban (3610417).

U vindt de gemeenteberichten ook op www.delft.nl/bekendmakingen.

VERLEEND UITGEBREID

weg 201 | bouw: vrijstaande nieuwbouw
woning bouwen | 22-01-2018.

VERLEEND REGULIER

2611 EC | Koornmarkt 65 | brandveilig
gebruik: hotelindeling wijzigen | 23-01-2018.

2611 HD | Oude Delft 223 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO, Rijksmonumenten: hekje om dakterras realiseren |
23-01-2018
2611 HR | Sint Agathaplein 4 | bouw, Rijksmonumenten: het winnende ontwerp voor
een kunstobject aan de gevel uitvoeren |
23-01-2018
2611 KG | Noordeinde 35 | bouw, sloop/
beschermd stadsgezicht SDG, Monumenten
Gemeentelijke Verordening: begane grond
bij woning betrekken | 22-01-2018
2611 XE | Koningsplein 71 | kap: een populier |
23-01-2018
2612 xx | Oostplantsoen | kap: 5 populieren
ingrijpend snoeien | 23-01-2018
2613 GS | Westplantsoen 192 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO: twee
dakkapellen aan voorzijde plaatsen | 25-01-2018
2614 NB | Laan van Lansbergen 18 kavel 9 |
bouw: nieuwbouwwoning realiseren |
26-01-2018
2616 AA | Hoflaan 10 | kap: meerdere
bomen | 26-01-2018
2616 AA | Hoflaan 10 | bouw, aanleg, kap:
nieuwe gemeentewerf realiseren | 23-01-2018
2624 JV | J.J. Slauerhofflaan 1 – 191 | kap:
een esdoorn | 25-01-2018
2624 xx | tussen de Industriestraat en
de Fabrieksstraat | bouw, strijdig gebruik
gronden/bouwwerken met RO: aanleg
verkeersbrug | 22-01-2018
2628 xx | Klinkerbuurt fase 3 | milieu:
75 bodemenergiesystemen realiseren |
25-01-2018
2629 HH | Rotterdamseweg 434 | bouw,
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met
RO: balkon, dakopbouw en nieuw zijgevel
kozijn realiseren | 23-01-2018.

VERGUNNINGVRIJ

2611 AL | Phoenixstraat 30 | bouw: fietsenstalling plaatsen op Sint Agathaplein |
23-01-2018
2614 GR | Buitenwatersloot 346 | bouw:
hek vernieuwen/verbeteren | 23-01-2018.

INGETROKKEN AANVRAAG

2611 AL | Phoenixstraat 30 | Rijksmonumenten: rolluik aan voorzijde studenten
discotheek plaatsen | 23-01-2018.

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2613 GK | Westplantsoen 71 | strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO:
pop-evenement organiseren | nieuwe
beslisdatum: 07-03-2018
2613 XP | Kappeyne v.d. Coppellostraat 6A
| kap: 13 bomen wegens bouwplan | nieuwe
beslisdatum: 06-03-2018
2625 EN | Pijperring 172 | kap: 8 populieren
| nieuwe beslisdatum: 07-03-2018.

BUITEN BEHANDELING GESTELD

2625 XP | Duke Ellingtonstraat 201 | bouw,
strijdig gebruik gronden/bouwwerken met
RO: 3 vlaggenmasten van 6 meter hoog op
eigen erf plaatsen | 26-01-2018.

GEWEIGERD REGULIER

2616 LK | Sportring 2 | kap: een es | 24-01-2018.

Meldingen
BOUWMELDING

2625 NV | Burgemeestersrand 33 | kozijnwijziging, kozijnvervanging of gevelwijziging
| 23-01-2018.

SLOOPMELDINGEN

2612 SP | Clara van Sparwoudestraat 1 |
asbest verwijderen | 24-01-2018
2613 MT | Saaiwerkerstraat 21 | asbest
verwijderen | 24-01-2018
2613 MV | Staalmeesterstraat 6 | asbest
verwijderen | 24-01-2018
2613 NN | Frank van Borselenstraat 122 |
asbest verwijderen | 24-01-2018
2613 XP | Kappeyne vd Coppellostr 6A |
Arskerk en pastoriewoning slopen | 25-01-2018
2624 CV | Arthur van Schendelplein 135 |
asbest verwijderen | 23-01-2018
2627 AR | Schieweg 104 | asbestverdachte
componenten uit middenspanningsruimte
verwijderen | 26-01-2018
2628 CJ | Lorentzweg 1 | asbest verwijderen |
22-01-2018
2628 CN | Stevinweg 1 | asbest verwijderen |
22-01-2018
2629 HD | Rotterdamseweg 191l | bijgebouw
slopen | 22-01-2018.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2612 BH | Ternatestraat 70 | 22-01-2018
2613 GV | Caspar Fagelstraat 51 | 22-01-2018
2624 LJ | Aart van der Leeuwlaan 332 |
23-01-2018
2628 SN | Willem de Zwijgerstraat 13 |
26-01-2018.

MELDINGEN BRANDVEILIG
GEBRUIK, NIET AKKOORD

2611 AL | Phoenixstraat 30 | Rijksmonumenten: rolluik aan voorzijde van studentendiscotheek plaatsen | melding niet akkoord:
25-01-2018
2613 VB | Hugo de Grootstraat 264 | melding
niet akkoord: 25-01-2018.

Informatiemarkt
zaterdag 3 februari
11.00 – 16.00 uur
Stadskantoor *

Omgevingsvergunningen
AANGEVRAAGD

2611 BE | Oude Delft 123 | alarminstallatie:
ontruimingsalarminstallatie aanleggen |
25-01-2018
2611 CR | Wijnhaven 9 | strijdig gebruik
gronden/bouwwerken met RO: ontheffing
van bestemmingsplan aanvragen voor de
tuin | 24-01-2018
2611 WG | Vesteplein 18 | bouw, strijdig
gebruik gronden/bouwwerken met RO:
kantoorruimte transformeren naar woningruimte | 19-01-2018
2612 HT | Koepoortstraat 10 | bouw: panden
10 en 12 samenvoegen | 23-01-2018
2613 xx | Ada van Hollandstraat en de
Nieuwe Gracht | aanleg: twee voetgangersbruggen en één bioloop in de gracht plaatsen |
23-01-2018
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw:
gevelwijziging realiseren | 25-01-2018
2622 GW | Omanstraat 31 | bouw: dakopbouw aan achterzijde plaatsen | 23-01-2018
2625 LS | Gerbrandylaan 48 | kap: Oostenrijkse den | 27-01-2018
2628 CN | Stevinweg 1 | bouw, Monumenten
Gemeentelijke Verordening: koelinstallatie
en transformator plaatsen | 26-01-2018
2629 xx | Delfts Buiten aan de Rotterdamse-

Vignet dementievriendelijke regio
De gemeenten Delft, MiddenDelfland, Rijswijk en Westland
en zorgverzekeraar DSW hebben het vignet Dementievriendelijke regio gekregen voor hun
gezamenlijke inspanningen voor
mensen met dementie. De vijf
partijen werken samen op het
gebied van zorg en ondersteuning. Dit is de eerste regio in
Nederland die dit predicaat mag
voeren.

Bewustwording
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. We worden steeds ouder;
in 2040 zal dat aantal naar verwachting zijn toegenomen tot
550.000 zijn. In 2017 spraken de
bestuurders van Delft, MiddenDelfland, Rijswijk en Westland
de ambitie uit om als regio dementievriendelijk te worden. Dat
betekent dat ze bij het maken
van beleid en in de uitvoering
rekening houden met inwoners
met dementie. Daarnaast willen
ze de bewustwording en de ken
nis over dementie onder inwoners vergroten.

Opsteker
Het vignet is ook een opsteker
voor de zorgpartners. Zij bieden
mensen met dementie en hun
mantelzorgers veel ondersteunende voorzieningen en activiteiten aan – denk aan de Alzheimercafés en de ontmoetingscentra, aan individuele begeleiding
en dagbesteding vanuit de zorg
instellingen, mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde, waar inwoners
met dementie met of zonder
hun mantelzorger tijdelijk een
paar dagen kunnen verblijven.
Ook Zorgorganisatie Eerste Lijn
(ZEL), die eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, apothekers, psychologen, fysiotherapeuten ondersteunt, heeft bijgedragen aan het behalen van
het vignet. Hetzelfde geldt voor
het geriatrienetwerk, waarin de
zorgorganisaties, GGZ, welzijns
organisaties, ZEL en de gemeenten samenwerken om een samenhangend woon-, welzijn-,
zorg- en behandelaanbod te ontwikkelen dat is afgestemd op de
individuele behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.

Geen eindpunt

Presenteert
Delft bouwt in het spoorzonegebied aan de toekomst van de
stad: Nieuw Delft. Een nieuw stadsgebied naast de historische
binnenstad. Een (internationale) ontmoetingsplek voor iedereen die
wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in de dynamiek
van het hart van Delft. Maak kennis met dit unieke stadsgebied.
* Stationsplein 1, ingang aan de Coenderstraat

www.nieuwdelft.nl
4

In 2018 staan weer allerlei activiteiten op stapel. Zo opent Rijswijk bijvoorbeeld ontmoetingscentra, krijgt Westland een
inlooppunt voor mantelzorgers
en start Delft de pilot ‘Je passie
vergeet je niet, waarbij een sociaal makelaar inwoners met
dementie stimuleert zo lang
mogelijk mee te doen in de samenleving door hun passie of
talent uit te lichten. Uiteindelijk
doel is het taboe op dementie in
de regio helemaal te laten verdwijnen, zodat er een gemeenschap ontstaat waarin dementie
volledig geaccepteerd is. Dat is
volgens de gemeenten en DSW
ook nodig, want het is een ziekte die veel mensen treft.
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