
Nieuwsbrief voor Olofsbuurt en Westerkwartier, nummer 49, mei 2014

Contact met wijkbewoners? http://www.facebook.com/groups/bvowd

Activiteitenkalender

Leuke nieuwsbrief? Lid worden kost 5 euro per jaar. Zie: www.bvowd.nl

T

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,

2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft

Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

14 mei Inloopavond nieuwe speeltuin, zie hierboven 20u De Wending

25 mei Activiteit Fête de la nature met de KNNV 16-20u Wilhelminapark

11 juni Inloopavond uitslag enquête 20u De Wending

De inloopavonden zijn steeds in buurthuis De Wending aan de Raamstraat, er is koffie en thee. U kunt gewoon

aanschuiven en meepraten. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op onze website www.bvowd.nl.

Op woensdagavond 14 mei, organiseert de BVOW,

samen met de gemeente, een informatieavond over de

nieuwe locatie en vorm van de speeltuin in het

Wilhelminapark.

Het kleine speeltuintje in het Wilhelminapark, aan het

Westplantsoen krijgt op verzoek van betrokkenen uit de

buurt, een andere locatie. Wel weer in het park, maar

meer aan de voorkant, zodat het  wat meer centraal ligt.

Het is de bedoeling dat dat dit jaar nog gaat gebeuren

Waar het nieuwe speeltuintje precies komt, welke sfeer

het moet hebben, voor welke leeftijdsgroep, dat zijn

allemaal nog onderwerpen waarover  we elkaar nog

kunnen inspireren. De gemeente heeft de oude

speeltoestellen overigens eerder dan gepland

weggehaald omdat ze mogelijk niet meer veilig waren.

Gebruikers en andere belanghebbenden zijn van harte

welkom in buurthuis De Wending aan de Raamstraat om

met suggesties en ideeën te komen. Om 20.00 uur is er

inloop met koffie en mogelijkheden om uw eventuele

leuke voorbeelden op te hangen. Om 20.15 gaan we aan

de slag.

Wie niet in de gelegenheid is om te komen, maar wel

suggesties en foto's wil  doorgeven, kan dat doen via

secretariaat@bvowd.nl

Janny Gort

Meedenken over speeltuin

Enquête nieuw ingevoerde parkeerbeleid: invullen via www.bvowd.nl

Wordt nu lid!

Persoonlijke gegevens
Postcode:   2613 .......Huisnr. ....

Leeftijd: .......

1. Welke parkeervergunning heeft u?*

0  geen

0  1e vergunning bewoner

0  2e vergunning bewoner

0  1e of 2e vergunning bedrijf

2. Heeft u een bezoekerskaart:

(ja/nee)***

3. Heeft u een auto:

(ja/nee)***

Bloktijden
4. In oktober 2013 zijn de nieuwe

bloktijden ingevoerd van 12.00 tot

24.00 uur. Tot die tijd golden bloktijden

van 16.00 tot 22.00 uur.

Bent u tevreden over de nieuwe tijden?

0   Zeer ontevreden

0   Ontevreden

0   Neutraal

0   Tevreden

0   Zeer tevreden

Parkeren
5. Wat is de gemiddelde zoektijd die u

nodig heeft om een parkeerplek te

vinden, binnen de bloktijden?

..................................  minuten

6. Is de zoektijd korter sinds de invoer

van de nieuwe bloktijden?

0   Ja         0  Neutraal       0  Nee

7. Wat is de gemiddelde afstand van

de plek waar u binnen de bloktijden

kunt parkeren tot uw huis?

..................................  meter

8. Is de afstand verkleind sinds de

invoer van de nieuwe bloktijden?

0   Ja         0  Neutraal       0  Nee

Duurzaamheid
9. Als de gemeente in uw buurt een

greenwheelplek (huur/deelauto, zie

www.greenwheels.nl) creëert, zou u

dan overwegen uw auto weg te doen?

(ja/nee)***

10. En als er meer fietstrommels

(overdekte fietsparkeerplaats) komen?

(ja/nee)***

11. Als er meer gelegenheid voor

opladen van elektrische voertuigen zou

komen, zou u dan overwegen een

elektrisch voertuig aan te schaffen?

0   Ja         0  Neutraal       0  Nee

Prijs
De gemeente heeft de

kostendekkendheid van het

bewonersparkeren losgelaten. Dat wil

zeggen dat er winst op het parkeren

mag worden gemaakt. Deze extra

inkomsten kunnen gebruikt worden voor

andere doelen dan het parkeren.

12. Gaat u ermee akkoord dat er winst

gemaakt wordt op het

bewonersparkeren?

0   Ja         0  Neutraal       0  Nee

13. Welk bedrag bent u maximaal bereid

te betalen voor uw 1e vergunning

(huidige vergunning 68,40** euro)?

0   1-24 euro

0   25-49 euro

0   50-99 euro

0   100-149 euro

0   150 euro of meer

14. Welk bedrag bent u maximaal bereid

te betalen voor uw bezoekerskaart?

(prijs huidige kaart 29,40** euro)

0   1-9 euro

0   10-19 euro

0   20-29 euro

0   30-39 euro

0   40 euro of meer

Bezoekerskaart
15. De gemeente Delft overweegt de

bezoekerskaart te vervangen door een

digitale bezoekerskaart. Wilt u dat de

huidige bezoekerskaart wordt

vervangen?

0   Ja, graag digitaal

0   Ja, naast digitaal behoud oude kaart

0   Neutraal

0   Nee

16. Hoeveel uur per week maakt u

gebruik van de huidige bezoekerskaart

(binnen bloktijden)?

.......... uur per week

17. En hoeveel keer per week ontvangt u

overdag bezoek (binnen bloktijden)?

.......... keer per week

18. Hoe vaak leent u een bezoekers-

kaart van anderen, bijvoorbeeld buren?

.......... keer per maand

.......... uur per maand

19. Zou u gebruik maken van de

mogelijkheid om extra

bezoekerskaarten te bestellen om

meerdere bezoekers tegelijk te kunnen

ontvangen?

(ja/nee)***

Spoorzone
Als het viaduct is afgebroken

verdwijnen de parkeerplaatsen

daaronder. De gemeente heeft een

aantal parkeerplaatsen in de nieuwe

parkeergarage op deze plaats

gereserveerd voor bewoners.

20. Heeft u belangstelling om tegen

betaling een parkeerplek in de nieuwe

parkeergarage onder de Spoorsingel te

huren of kopen  (ingang voor auto’s

aan de zijde Kampveldweg. Voor

voetgangers zijn er twee

hoofdentrees).

0   Ja         0  Neutraal       0  Nee

21. Zo ja, tegen welk tarief?

0   68,40 euro/ jaar (prijs vergunning

om nu mee onder het viaduct te staan)

0   100 euro/ jaar huur

0   500 euro/ jaar huur

0   1000 euro/ jaar huur

0   5000 euro/ jaar of meer huur

0   30.000 euro eenmalig (koop tegen

kostprijs)

* meerdere antwoorden mogelijk

** U betaalt daarnaast leges bij

aanschaf van de vergunning of

bezoekerskaart

*** doorhalen wat niet van toepassing

is

Eventuele toelichting/ opmerking:

Beste wijkbewoners,

De nieuwe Participatiewet - die in het kort neerkomt op: meedoen mogelijk maken - was voor mij een extra stimulans

om me in te zetten als voorzitter van de belangenvereniging. Ik wil graag samen met u, de gemeente en organisaties de

kansen die deze nieuwe wet biedt, voor onze wijk aangrijpen. Meedoen kan deze maand ook op 14 en op 25 mei. Op 14

mei organiseren we samen met de gemeente een inspiratieavond om met u, met de wijk ideeen uit te wisselen over de

invulling en locatie van de nieuwe speeltuin in het Wilhelminapark. Ook organiseren we met de KNNV Delft en met

andere organisaties uit de wijk op 25 mei het 'Fête de la Nature' in het Wilhelminapark. Op de binnenzijde van deze

nieuwsbrief vindt u daarover het programma op een poster - die u natuurlijk achter uw raam mag ophangen.

Uiteraard vergeten we ook de reden van onze oprichting, het parkeerbeleid, niet. Wij willen iedereen die te maken heeft

met het parkeerbeleid, uitnodigen bijgaande enquête in te vullen. De resultaten bieden we de gemeente aan voor de

evaluatie van het veranderende parkeerbeleid. U kunt de enquête digitaal invullen of de papieren versie inleveren bij onze

adressen die we in deze nieuwsbrief hebben genoemd. En bewaar deze adressen gerust. Want ook als u ideeën heeft

die de gezelligheid, veiligheid en onderlinge contacten ten goede komen, horen we dat graag van u.

Janny Gort

Tussen de stenen en straten van de spoorzone in Delft

ontstaat iets moois: de Delftse PROEFtuin. Stichting

Groenkracht gaat hier samen met bewoners biologische

groenten, kruiden, (fruitbomen) en bloemen verbouwen.

Er komt onder meer een stadsakker met pluktuin, een

bomenkwekerij en leer- en werkplekken voor mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt.

De grond wordt voor 5 jaar ter beschikking gesteld door de

gemeente Delft.

Groene oase in Delftse Spoorzone

Doe mee met de crowdfunding en help mee om de

PROEFtuin te realiseren! Voor 10 euro krijg je al een bos

zonnebloemen. Maar je kunt ook kiezen voor een

plukabonnement of een fruitboom. Steun dit project via

www.delftseproeftuin.nl. De crowdfundactie loopt tot 15 juni,

dus wees er snel bij!

Esther Sprangers

Deze enquête invullen via onze website www.bvowd.nl

of dit formulier voor 1 juni 2014 inleveren bij:

Westerkwartier: Hovenierstraat 27 of Buitenwatersloot 131

Olofsbuurt: Westplantsoen 152 of Willemstraat 12.



Vier de natuur!

Zondag 25 mei, van 12 - 16 uur

Wilhelminapark Delft
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland

(KNNV) & belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW)

Programma

Meditatie 12:00 - 12:30 meditatieworkshop, een heerlijke geleide meditatie (in English)

Excursie 12:00 - 12:30 Vogels

Dru yoga 13:00 - 13:30 Met  zachte, vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling, naast  sierlijk, ook goed tegen stress.

Excursie 13:30 - 14:00 Vogels

Excursie 14:00 - 14:30 Geschiedenis van het park en planten

Excursie 14:00 - 14:30 Langs monumentale bomen en heesters in het park

Meditatie 14:00 - 14:30 meditatieworkshop, een heerlijke geleide meditatie (in English)

Groene spelen 14:00 - 14:30 Niet om te winnen maar om samen te werken

Excursie 14:30 - 15:00 Slakken

Speurtocht 15:00 - 15:30 Langs monumentale bomen en heesters in het park

Dru yoga 15:00 - 15:30 Met  zachte, vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling, naast  sierlijk, ook goed tegen stress.

Excursie 15:30 - 16:00 Insecten

Doorlopend:

Hondentraining Bezoekers krijgen een korte training met hun hond

Picknick Een picknick met producten die in de supermarkt niet meer te verkopen zijn wegens 'een plekje', over de datum o.i.d.

maar die nog van goede kwaliteit zijn. Er wordt Fairtrade thee, koffie en sap geschonken.

Zangoptreden Samen akoestische muziek maken. U kunt uw eigen instrument meenemen, zingen of een percussie

instrument pakken om mee te doen. Repertoire en liedjesteksten + gitaarakkoorden zijn aanwezig.

Kanoën Vijf kano’s in vijver (wel wegblijven uit de natuurvriendelijke oevers en van broedende vogels!)

Haiku’s Haiku’smaken onder begeleiding van Delftse dichters

Schaken Onder leiding van een Nederlands nummer 2 en gepassioneerd schaker

Elke activiteit is maximaal 30 minuten.De toegang is gratis, wandel dus gezellig even langs en vier de natuur mee. U vindt het

park bij het Westplantsoen. Het is een activiteit in het kader van een Duurzaam Delft

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland.

.


