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Alain Clark,
Vengeance,
Mala Vita en

Claw Boys Claw
op Westerpop!

Nieuws: Spoortunnel
Afgelopen woensdag 9 juli werd in het platform spoor nog
altijd niet bekend gemaakt wie de aannemer van de
spoortunnel zou moeten worden. Echter wel werd bekend
gemaakt dat de eerder gemaakte afspraken met de
ministeries van VROM en VWS op diezelfde dag waren
beklonken met een handtekening. Deze afspraken zorgen
ervoor dat Delft niet langer volledig het projectrisico draagt
voor de spoortunnel (let wel alleen het infrastructurele
gedeelte), maar dat dit risico is gemaximaliseerd tot 5
miljoen euro. Hiermee heeft het rijk duidelijk aangegeven
dat de spoortunnel van een nationaal belang is. Vanuit de
gemeente werd toegezegd dat ondanks veranderde
verhoudingen in de risicoverdeling er nog steeds één loket
voor de burger komt om eventuele (plan)schade te
verhalen. De planning is nu dat na de zomer (bouwvak)
van 2009 kan worden begonnen met de werkelijke
uitvoering van de bouw.

Teun Willemsen  .

Beste buurtbewoners,
Deze keer is er op parkeergebied weinig te melden. De gemeente heeft in een deel van de wijk een enquête verspreid
om het vergunningsysteem te evalueren; over de vragen hebben de Delftse belangenverenigingen meegedacht. Het is
belangrijk dat u deze enquête invult en terugstuurt. Vóór de komende ledenvergadering in september willen we graag
met de gemeente overleggen over wat openstaande punten, waaronder alle mogelijkheden voor nieuwe parkeerplaatsen
die jullie ons hebben toegestuurd! Ik wens jullie namens het bestuur een fijne zomervakantie toe!

Guido van der Wedden, secretaris

Vergaderdata
Wilt u uw bijdrage leveren aan het oplossen van parkeer-
problemen in uw wijk? Wilt u meepraten over de plannen
voor de spoortunnel en de impact op de wijken? Kom dan
eens langs bij onze maandelijkse overleggen. Deze worden
elke 2e maandag van de maand om 20 uur gehouden in
buurthuis De Wending op de Raamstraat.

De komende actieve leden overleggen zullen zijn op:
maandag 8 sepember, 13 oktober, 10 november en maan-
dag 8 december 2008.

Bericht van de penningmeester
Beste leden,
De jaarrekening 2007, goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering in april, is inmiddels verstuurd naar de
gemeente. Ook is het verzoek om uw contributie voor
het jaar 2008 over te maken in juli verzonden. Ik hoop
uiteraard dat u de belangenvereniging ook dit jaar weer
blijft steunen en wij beloven dat wij ons best blijven doen
om goed voor uw belangen op te komen. Voldoende
parkeerplaatsen, een goede controle en een acceptabel
tarief.
Zonder uw steun verliest de belangenvereniging zijn
kracht als vertegenwoordiger van de wijken Hof van Delft
en het Westerkwartier. Vul dus het strookje hiernaast
in, lever het in bij het secretariaat en wordt lid!
Mocht u trouwens in december 2007 of begin 2008 een
betaling gedaan hebben dan is dat vermoedelijk bedoeld
geweest voor de bijdrage 2007. Dit verzoek was namelijk
pas verzonden op 15 november 2007.

Harry van Adrichem, penningmeester

Dit jaar zal op 29 en 30 augustus 2008, de 19e editie van
het altijd gratis toegankelijke Westerpop plaatsvinden.
Dit popfestival is één van de gezelligste festivals van
Nederland, jaarlijks bezocht door ruim 15.000 enthou-
siaste bezoekers. Uit 48 inzendingen zijn 5 bands
geselecteerd voor de Peter Tetteroo Bokaal op 29 augus-
tus: L' Chaim, Stud Muffins, Flying Tygers, Ghostrock en
Blended Culture.
Voor zaterdag 30 augustus kunnen de bezoekers gaan
genieten van een inter(nationale) programmering, met
o.a: F, Agua de Annique, Alain Clark, Vengeance, Mala
Vita, Grand Avenue (Dk), Claw Boys Claw en Miss
Platnum (Ger). Uiteraard is er op deze zaterdag ook
kleurrijk straattheater en een festivalmarkt.
Kijk voor meer informatie op http://www.westerpop.nl/

Ja, ik steun de BVOW en maak 5 euro over op bankreke-
ning 31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam,
postcode en huisnummer.

Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail adres :
Handtekening :

O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid



3 augustus 2008

Programma Buitenwaterslootfeest
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1    De Bolk: 13u Damsimultaan

Hovenierstraat: leukste straat van Delft

Handboogstraat

KrakeelpolderwegWestplantsoen

Schimmelpenninckstraat

Antonie Heinsiusstraat

v. Slingelandstraat

Coenderstraat

25   Rima / Louise: laat je verrassen!
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133   Stoffig pakhuis: cadeautjes, koffie
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Parkethuys: Pink Floyd expo  28
Platen- en cd-beurs      .
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Rommelmarkt
Orgelman
Gemeente Delft,
Stads en Wijkzaken,
Politie Haaglanden (maak
kennis met de wijkagent)
Varend Bloemencorso
met DJ Tiësto

17   Stars & Bars: 12u30 Pink Floyd cover

  12u Percussiegroep “Slagerij”

v. Bleyswijckstraat - 14u Indo Rockband

Meezingkoor Maassluis

Graswinckelstraat - 13u30 zingende tuinman

Muziek

Verder:

Poot & Schotel: eten!   210

   8     Pizzeria Antonio: Italiaanse hapjes

   2     Slagerij Lander: BBQ
139   Popcorn kraam

Kokkerie: workshop en lunch  42

Eten/hapjes

65   12u Schmincken voor kids
Clown

35   Poppedijn: straatspelen voor kids

Springkussen - Warmoezierstraat
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131  THE SLOOT GOT TALENT:
          Show je talenten, zie posters

T = toilet
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