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Beste leden en overige wijkbewoners,

De zomer is voorbij. Het begon zonnig, maar eindigde meer nat dan droog. Toch hoop ik dat u een fijne zomer heb

gehad.De jaarlijkse brief van de gemeente om een nieuwe parkeervergunning en/of bezoekerskaart aan te schaffen is

weer in onze brievenbus gevallen. Helaas zijn de kosten weer gestegen en ook de legeskosten stijgen het gemeente-

kantoor schijnbaar uit.

Om de stijging van de parkeerkaart te beperken zijn maatregelen nodig. In de stadskrant kunt u lezen wanneer de

begroting en legeskosten van de gemeente behandeld worden in de Commissie en in de Raadsvergadering. Tijdens de

behandeling in de Commissievergadering kan er ingesproken worden. Als BVOW proberen we te doen wat mogelijk is,

inspreken, brieven sturen, gesprekken met wethouder en ambtenaren, maar de Commissieleden zijn daar aan gewend

geraakt. 'Daar heb je ze weer', hoor je ze dan denken. Misschien zou het een eye opener voor de Commissieleden zijn

als de burgers in een behoorlijk aantal hun mond open komen doen in de vergadering. Dat de kosten voor de parkeer-

vergunning/bezoekerskaart maatschappelijk aanvaardbaar dienen te blijven voor de vergunninghouders is iets dat de

raadsleden zouden moeten steunen en ook daadwerkelijk aan moeten werken. 60 Euro is (en mijn kinderen zeggen vaak

‘laat dat omrekenen toch’) toch 132 gulden. Door Commissieleden van de Commissie  Spoorzone, Verkeer en Ruimte

wordt alleen nog gepraat over welke straat/wijkje het parkeer-regiem ingevoerd of gewijzigd dient te worden.

Het bestuur van de BVOW is uitgebreid met een nieuw kandidaat-bestuurslid, Hannah Koning. Verder in de krant kunt u

d.m.v. een kleine kolom kennis met haar maken. Met Harry is ze naar het Westplantsoen gegaan om daar iets aan het

zwerfvuil te doen en samen met mij gaat ze zich voor het platform Spoor inzetten. Welkom Hannah.

Verder in deze nieuwsbrief kunt u het verslag lezen van ons gesprek met de nieuwe Wethouder voor de Spoorzone,

Verkeer en Ruimte mevrouw Junius.

Veel leesplezier en misschien zie ik u terug op een van onze actieve leden vergaderingen in buurhuis de Wending.

Coby de Koning

Voor meer informatie en lid worden, kijk op: http://www.bvowd.nl, of bel het secretariaat.

Briefkaart van ’n bewoner
“Aandacht van fietsverkeer op de stoep!

In de Van der Heimstraat vanaf 65 naar

lager wordt regelmatig heen en weer over

de stoep gefietst.

Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!Gratis parkeervergunning!
Tijdens de Algemene ledenvergadering werd een aantal

parkeervergunningen verloot. Hieronder ziet u de gelukkige

winnaars van een jaar lang gratis parkeren in schil C:

Goedkoper parkeren
Naast het tarief voor uw vergunning, betaalt u ook leges

(administratiekosten). U kunt onder deze leges uitkomen

als u de parkeervergunning cq bezoekerskaart via de

computer aanvraagt. Heeft u geen computer, vraag uw

kinderen, buren of ga naar het buurthuis. De gemeente

heeft aangegeven dat u daar gebruik van de computers

kunt maken. Een andere mogelijkheid is om naar DOK te

gaan. Ook daar kunt u als burger gebruik maken van de

aanwezige computers.

Even voorstellen Hannah Koning

Sinds 2005 woon ik met veel plezier

in de Olofsbuurt. Spoorzone,

parkeren, verbeteren van het

Wilhelminapark. Voor deze en

andere zaken ga ik mij samen met

de andere bestuursleden inzetten.

Waarom? Ik vind het belangrijk om

actief deel uit te maken van de

maatschappij en dat begint voor mij

hier in deze wijk. Klagen vanaf de

bank kan iedereen. Als je wilt dat iets verbetert, moet je

zelf in actie komen. Namens de vereniging en samen met

u hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan

Olofsbuurt/Westerkwartier.

Hannah Koning    .

Is het te veel moeite om uit huis met de fiets aan de hand

eerst naar de straat te lopen en daar pas op te stappen?

In ieder geval lijkt me een waarschuwing op z'n plaats,

anders kunnen we wachten op een ongeluk. Wie is daar

dan slachtoffer van en wie draait voor de gevolgen op??"



Wilt u iets kwijt over de buurt? Kom dan naar onze bijeenkomsten in buurthuis De Wending en vertel het ons.

Verslag kennismaking met wethouder Junius
Begin september maakte het bestuur van de BVOW kennis met mevrouw

Junius, sinds dit jaar wethouder economie, verkeer, spoorzone en cultuur.

Genoeg raakvlakken met onze wijken dus!

Tijdens dit positieve gesprek kwamen onder andere de herinrichting van

de Buitenwatersloot, de verpaupering van het Wilhelminapark (zie

hierboven), de ongemakken rond de spoorzone en de toekomstige

parkeersituatie na verdwijnen van het viaduct aan de orde. De BVOW uitte

de angst dat de nieuwe parkeergarage een bezoekersgarage wordt, maar

de gemeente is van mening dat de mensen die nu onder het viaduct

parkeren straks in de garage moeten kunnen staan. Hoe dat moet

gebeuren, moet nog worden bezien. De zorg van de bewoners ziet de

gemeente in elk geval wel. De wethouder riep ons op om vooral met

plannen en ideeën voor verbetering van onze wijken naar haar te komen.

Kom voor een uitgebreid verslag van ons gesprek met de wethouder naar

onze bijeenkomsten op de tweede dinsdag van de maand.

Last van fietsen?
Staat er al weken een fietswrak in uw

uitzicht? Sinds kort bestaat, mede op ons

verzoek, op de website van de gemeente

Delft onder “melding openbare ruimte” de

mogelijkheid om weesfietsen (meer dan 4

weken niet gebruikt), hinderlijk of gevaar-

lijk geplaatste fietsen of fietswrakken op te

geven via www.gemeentedelft.info

Zo werken we samen met de gemeente

aan een prettige leefomgeving.

Praat met ons mee
De komende bijeenkomsten zijn op

dinsdag 12 oktober (dan wordt onze

bijeenkomst bezocht door de fractie

Stadsbelangen), dinsdag 9 november en

14 december; steeds om 20 uur in een

van de bovenzaaltjes van buurthuis De

Wending, er is koffie en thee.

Stop de verloedering van het Wilhelminapark!
In het Wilhelminapark wordt de laatste tijd steeds vaker zwerfvuil zoals lunchpakketten, pakjes drinken en
blikjes achter gelaten. Banken zijn vernield en prullenbakken beklad. Scooterrijders scheuren er over de
paden of laten diepe sporen achter op het grasveld. Jonge bomen worden afgebroken en takken afgerukt.
Zelfs kapotgeslagen flessen zijn in de speeltuin en de zandbak aangetroffen. Zo weinig groen in Delft en
dan er zo mee omgaan. Dat kan echt niet vindt de BVOW.

Wie komen er in het Wilhelminapark?

Verschillende mensen maken gebruik van het Wilhelminapark zoals de leerlingen van het nabij gelegen Stanislas

College, ouders met (jonge) kinderen en mensen die ter ontspanning een rondje door het park lopen. Fijn natuurlijk dat

zoveel mensen de weg naar het park weten te vinden. Ontstemd zijn wij echter over de wijze waarop een aantal mensen

het park achterlaat.

Wat gaat BVOW doen?

Op aanraden van de wethouder gaan wij de verloedering van het Wilhelminapark binnenkort aankaarten bij de

wijkcoördinator van de gemeente met het dringende verzoek om actie te ondernemen. Daarnaast gaan wij met het

Stanislas College in gesprek om mogelijke oplossingen te bespreken.

U kunt ook iets doen!

Vindt u ook dat het Wilhelminapark weer een mooi en schoon park moet worden waar iedereen prettig kan recreëren en

genieten? Stuur dan een mail/kaartje naar ons waarin u aangeeft onze actie te steunen. Tips en klachten over het park

zijn natuurlijk ook van harte welkom. Verder neemt u natuurlijk zelf uw eigen afval mee als u in het park verblijft. Wij

hopen dat we samen met uw steun een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van dit mooie park.

Historie Wilhelminapark

Het park is aangelegd in 1930-40 als werkverschaffing, naar een ontwerp van O. de Vries, plantsoenopzichter van de

gemeente Delft. Oorspronkelijk geïnspireerd door de Engelse landschapsstijl, heeft het park diverse renovaties

ondergaan waarvan de laatste dateert uit 1995. Meer informatie over de historie vindt u onder andere in ‘Twee parken in

Engelse landschapsstijl gerenoveerd ’ door Jos van de Lindeloof en Rob van Beek (Delf, voorjaar 2010).

Hannah Koning & Harry van Adrichem

2 oktober 2010: Slinger door de Wijk, wilt u meer weten: www.slingerdoordewijk.nl


