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Spoorzone

Avalex

De afgelopen maanden zijn er diverse presentaties geweest
van bouwinitiatieven in de velden 1 en 5 van de spoorzone,
Twee hotels (veld 5) waarvan één studentenhotel en een wat
algemener hotel, beiden ten zuiden van het huidige busplein.
Het park, 40 meter breed en 600 meter lang, van het busplein
tot aan de Gamma, is heel recent door de landschapsarchitect
gepresenteerd en met lof ontvangen.
T.a.v. het park (Parkspoorloos genoemd) op de fietsenstalling
tussen het oude station en de Coenderstraat en de
herbestemming van het oude station is nog niet genoeg
bekend om hier mededelingen over te doen.
De Delfts Blauwe huisjes (veld 1), aan de noordkant van
het station zijn voor een groot publiek gepresenteerd.
Verbazingwekkend was dat dit plan, wat ons inziens veel te
hoog is, 22 meter, even hoog als het hoogste punt van het
station,, door de vertegenwoordiger van de bewoners van de
Coenderstraat met enthousiasme werd begroet. De BVOWD
heeft hier vorig jaar nog een zienswijze over ingediend in een
poging het plan te verlagen, helaas mislukt.
Alle plannen voorzien in eigen parkeergelegenheid voor auto’s
en/of fietsen.
We zullen de ontwikkeling van de plannen en het ontwerp van
de buitenruimte blijven volgen in het platform spoor en bij
komende openbare presentaties en zo nodig van een kritische
noot blijven voorzien.
Ron Leenheer

De wijken Hof van Delft en de Harnaschpolder zijn vanaf november
2016 geïnformeerd over “HET NIEUWE INZAMELEN’ van Avalex.
Zowel via persberichten in de plaatselijke krant als door middel
van brieven over het inventariseren van minicontainers en de
belangrijke verandering in afvalinzameling.
De nieuwe stijl – het jij en jouw taalgebruik -van de Avalex brieven
viel wel op.

Uitnodiging Algemene -actieve ledenvergadering
op 18 april 2017 in buurthuis de Wending
19:00-20:00 Politiek spreekuur (op initiatief Stadsbelangen)

20:00 aanvang vergadering BVOW
met volgende onderwerpen:

In januari 2017 kregen wij een brief van de gemeente met daarin
een uitnodiging voor een inloopavond ter bepaling van de
aanbiedplekken en de ondergrondse containers. Hoera, onder
de noemer “inloopavond” was er op maandag 30 januari het
ontmoetingsfeest met de medewerkers van Avalex en de gemeente
Delft in de Wending.
De inloopavond begon om 19.30 en duurde maar liefst tot 21.00.
Voor half acht stond er al een grote groep buurtbewoners voor de
deur te trappelen van ongeduld om maar niets te missen van het
spektakel. Precies om half acht konden de bewoners naar binnen.
Er stond een groot scherm klaar en de stoelen werden snel
gepakt om alles maar goed te kunnen zien en horen. Maar dat
was helemaal niet de bedoeling. Er kwam geen verhelderende
presentatie, het was tenslotte een inloopavond. Naar binnen en
dan weer snel naar buiten.
De medewerkers van Avalex en de gemeente Delft konden hun
ogen niet geloven. Hoe was het toch mogelijk dat er zoveel
mensen op afkwamen. Dit had men niet verwacht. Gelukkig lagen
er wel folders klaar voor de bewoners. De medewerkers van Avalex
stonden aan twee kanten van de zaal met twee borden waarop
ingetekend was waar de clusterplekken voor de minicontainers en
de ondergrondse containers kwamen te staan. Ik zelf heb het niet
kunnen volgen, drie rijen dik en het stemgeluid kwam mogelijk niet
verder dan de eerste rij. Koffie of thee dat kon er niet vanaf, als je
daar nog zin had kon je beter naar huis gaan.
Ik had eigenlijk maar 1 belangrijke vraag, waar moet ik thuis
drie containers stallen. Ik heb geen tuin en ik heb ook geen
achteruitgang. Dus de containers moeten het hele huis door naar
een klein plaatsje. Mijn probleem is het probleem van een groot
deel van de bewoners van Westerkwartier en Olofsbuurt.
Uiteindelijk kreeg ik een formulier waarop ik deze vraag kon stellen.
Dit formulier ging in een klein kartonnen doosje. Kortom voor mij
was deze inloopavond een complete aanfluiting.
Als dit een voorbode is voor het nieuwe inzamelen van Avalex
dan vrees ik nu al het ergste. Avalex, er is hiervoor een gezegde
Garbage in is Garbage out.
Harry van Adrichem

- Delft Energie cooperatie in oprichting (voortgang)
- Opvang status houders in de van Bleijswijckstraat
(voortgang)
- Avalex (voortgang door afdeling communicatie)
- Grondwaterproblematiek
- Spoorzone (o.a. vervolg Havenstraat)
- Bewonersparkeren (evaluatie enquête 2016)
- Jaarrekening 2016
- Wisseling bestuur
- Rondvraag
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De Wending

Politiek spreekuur
Inloopuur BVOWd

Parkeren
In oktober 2016 heeft de BVOW een
enquête parkeren in de twee wijken
uitgezet. Van de 350 leden hebben we
bijna 150 reacties gehad wat neer komt
op bijna 40%. De BVOW wilt u allen
bedanken voor het invullen van de
enquête.
Hier volgen de belangrijkste concusies
die uit de antwoorden getrokken
kunnen worden. In tegenstelling tot
de verwachting worden de nieuwe
bloktijden gemiddeld niet als negatief
ervaren. Toch was 33% van de leden
ontevreden tot zeer ontevreden.
Daarom is de BVOWd van mening dat
de gemeente nogmaals goed moet
gaan kijken of met deze aanpassing
het gewenste resultaat wordt
behaald. Aangezien er tot 16:00 geen
parkeerplaatstekort herkend wordt
door de bewoners. Daarnaast is 30%
van de ondervraagden van mening dat
de zoektijd naar een parkeerplek sinds
de invoering juist langer is geworden.
Over de prijs van het parkeren
is men verdeeld. 25% wil liever
een lager bedrag betalen voor de
parkeervergunning. En 80% vindt dat
de gemeente geen winst mag maken
op bewonersparkeren, zoals ook
is overeengekomen met de BVOW
ten tijden van de invoering van de
parkeervergunning.

deel van de gebruikers ruimschoots
voldoende. Maar juist voor een kleine
en afhankelijke groep is deze niet
afdoende. De BVOW is dan ook van
mening dat het aantal uren omhoog
moet of de mogelijkheid geboden moet
worden om extra uren bij te kopen
tegen een gelijk of gereduceerd tarief
voor de personen die deze uren nodig
hebben.
Parkeren in de nieuwe garage wordt
niet onder een groot deel gedragen.
Maar juist wel bij bewoners die relatief
dicht bij de Spoorsingel wonen. 25%
heeft interessse en is bereid gemiddeld
150€ te betalen voor een plek in de
garage. Indien deze auto’s uit de wijk
de garage in zouden gaan, zal met
alle waarschijnlijkheid het zoeken
naar een parkeerplek tot het verleden
behoren. De BVOW adviseert de
gemeente daarom nogmaals zeer goed
te kijken naar de kosten voor een vaste
parkeerplaats in de nieuwe garage.
Hiermee kunnen de verloren plaatsen
onder de spoorbrug gecompenseerd
worden aan de bewoners van de wijk!
David van Prooijen

Datum
18 april
18 april

Tijd
19:00
20:00

Politiek spreekuur
De fractie Stadsbelangen wil samen
met de Belangenverereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier een politiek
spreekuur organiseren.
Waarom? Omdat Stadsbelangen het
belangrijk vindt om een goed contact
te onderhouden met de Delftse
bevolking. Natuurlijk komt u niet alleen
mensen van Stadsbelangen tegen.
Stadsbelangen nodigt alle Delftse
politieke partijen uit om hierbij aanwezig
te zijn.
U kunt over allerlei onderwerpen vragen
stellen, of dat nu gaat over het slechte
onderhoud in uw straat, de tarieven
van de gemeentelijke belastingen,
herinrichting Havenstraat, overlast
studenten, Alvalex. Kortom in principe
is alles bespreekbaar.
Of de Delftse politiek direct een
antwoord voor u heeft dat kan ik niet
garanderen. Het belangrijkste is dat wij
op de hoogte zijn van wat er speelt in
de wijken.
Het politiek spreekuur is van 19.00
tot 20.00 net voor de actieve
ledenvergadering op dinsdag 18 april
2017.
De BVOW vergadert altijd in Buurthuis
de Wending Raamstraat.
Harry van Adrichem
Bestuurders gezocht

De beschikbare uren van de
bezoekerspas is bij een overgroot
Lid worden ?
De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan door vrijwilligers en we werken zo
prijsbewust mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor
draagkracht en financiële armslag. Wilt u dat wij ons blijven inzetten en wilt u deze
nieuwsbrief blijven ontvangen? Word dan dan nu lid!
Ja, ik word lid van de BVOV en maak 5 euro over op bankrekening NL16 RABO 0319
4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam,
postcode en huisnummer.
Dit strookje inleveren bij het secretariaat:
Verlengde Singelstraat 73 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website
http://www.bvowd.nl/

Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Wij van het bestuur van de BVOW zijn altijd
op zoek naar actieve leden en personen die
deel willen nemen aan het dagelijks bestuur
van de BVOW. Heeft u een initiatief dat u
wilt uitvoeren, wellicht zijn er via de BVOW
mogelijkheden. Heeft u interesse, neemt u
dan contact op met secretariaat@bwovd.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Martine Venema (voorzitter),
Harry van Adrichem (penningmeester),
Wijnand Renden (secretaris),
Ron Leenheer,
David van Prooijen
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Contact secretariaat:
t.a.v. W. Renden, Verlengde Singelstraat 73, 2613ET
Delft
secretariaat@bvowd.nl,
Oplage nieuwsbrief 3.200.
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.
Opmaak: David van Prooijen
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