
wanneer: 27 januari 2004
waar:   buurthuis Olofsbuurt
tijd:  20.00 uur

In 2001 is de belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier opgericht om een positief tegenwicht te 
vormen tegen het zonder overleg door de gemeente 
invoeren van het bewonersparkeren in onze wijken. Meer 
dan 80% van onze buurtbewoners was destijds fel tegen 
de invoering van het systeem. De belangrijkste reden om 
dit in te voeren was het autoluw maken van de Delftse 
binnnenstad. Gedurende de jaren is de belangenverenig-
ing zich echter ook gaan inzetten voor allerlei andere 
zaken die onze buurt betreffen. In dit verband is het 
van belang te melden dat juist binnen de gemeenteraad 
positief wordt gereageerd op de betrokkenheid van buurt-
bewoners. Omdat niet alle zaken door het bestuur 
zelf kunnen worden geregeld zijn vanuit de actieve 
leden diverse werkgroepen ontstaan. Deze werkgroepen 
houden zich bezig met:
- Veiligheid    - Bestrating
- Afval    - Spoortunnel
- Groenvoorziening  - Parkeren & Verkeer

De belangenvereniging is nog lang niet klaar met al die 
zaken die de aankomende jaren op onze wijk afkomen 

met name is te noemen de evaluatie van het bewoner-
sparkeren over twee jaar (denk aan de controle en 
de prijs) maar zeker van belang is de aanleg van 
spoortunnel. Wij moeten er met zijn allen voor waken 
dat deze bouwplannen ook onze leefbaarheid ernstig 
gaan bedreigen net zoals  dat gebeurt in de Koepoort-
buurt. Daarom blijft de Belangenvereniging zoeken naar 
mensen die mee willen helpen met allerlei praktische 
zaken zoals het verspreiden van nieuwsbrieven, het 
actueel houden van de website, ondersteuning van de 
secretaris etc.

agenda: o.a.: bestuurswissel, 
  toekomstvisie, 
  jaarverslagen en begroting

Wijktheater Hof van Delft/Voordijkshoorn wordt gemaakt 
en bedacht door bewoners van de wijk en gaat over 
de Hof van Delft/Voordijkshoorn en haar bewoners. 
Ook decors, kleding en muziek worden zelf bedacht en 
gemaakt, onder begeleiding van een regisseur en een 
productieleider van de Vrije Akademie Delft.

Wie kan er meedoen?   
Iedereen van 16 jaar en 
ouder in Hof van Delft/
Voordijkshoorn kan meedoen. 
Zowel degenen met helemaal 
geen ervaring, als ervaren 
spelers zijn van harte welkom. 
Ook mensen die decors willen 
bouwen of de grime, techniek 
en kleding willen 
verzorgen kunnen meedoen. 
Natuurlijk zijn ook dansers, 
muzikanten en zangers van 
harte welkom.

Wijktheater Hof van Delft/Voordijkshoorn

Wanneer, waar en hoe beginnen? 
In januari 2004 beginnen we met drie kennismaking-
srepetities. Daarna beslis je of je door wil gaan. Alle 
repetities zijn op dinsdagavonden van 19.00-22.00 uur. 
De repetities zullen plaatsvinden in de wijk. In novem-
ber 2004 zijn de uitvoeringen.

Informatieavond
Dinsdag 13 januari 2004 om 19.30 uur, buurthuis de 
Wending

Informatie en opgeven
Wouter van den Haak (productieleider), te bereiken via 
de Vrije Akademie Delft, 015-2602840 of mail (of per 
e-mail) wvdhaak@delft.nl     

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
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De beste wensen voor 2004!
Het bestuur en de actieve leden van de 
belangenvereniging wensen u een voorspoedig 2004 toe!
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Uitnodiging: algemene ledenvergadering 27 januari 2004

Dringende oproep -
nieuwe actieve leden gezocht
De belangenvereniging is dringend op zoek naar 
nieuwe actieve leden die zicht in willen zetten 
voor onze wijken in de diverse werkgroepen.
Ook voor het bestuur wordt gezocht naar nieuwe 
mensen. 

Mocht u interesse hebben neemt u dan contact op met
onze secretaris Ernst Damen 015-2124747.
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Nieuwe wijkcoördinator
Goed nieuws over het ingeslapen wijkplatform. De 
gemeente Delft heeft een ervaren en betrokken 
wijkcoördinator aangetrokken voor onze wijken. Zijn naam 
is Robert Aarts. Hij was hiervoor al wijkcoördinator in Tan-
thof, waar hij op een gestructureerde wijze te werk is 
gegaan. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe 
wijken. Samen met hem hopen we veel zaken in onze 
wijken op poten te zetten. De belangenvereniging heeft 
ook actieve leden in het Wijkplatform. Het platform houdt 
zich bezig met zaken als groenvoorziening, speelplaatsjes 
voor kinderen, het zwerfvuil, en veiligheid in de buurt. Ook 
worden themaprogramma besproken en uitgevoerd zoals de 
zogenaamde ‘Fleur Op Aktie’. 

Graag wil ik u vragen of u wilt meehelpen om samen met 
de gemeente de leefbaarheid in onze twee wijken te ver-
beteren. Bezoek eens een van de vergaderingen van het 
wijkplatform. Als u nog ideeën of vragen heeft belt u dan 
eens met Sylvia Ruigrok: 015-2144727.

De spoortunnel mag zich verheugen in grote belang-
stelling. Iedereen in Delft (en omgeving) heeft het er 
over. Ook bij de belangenvereniging is het een belangrijk 
onderwerp. Nu de bouw van de tunnel toch weer een 
stapje dichterbij is gekomen vindt de vereniging het 
belangrijk om na te denken over dingen die onze wijken 
te wachten staan tijdens de bouw van de tunnel. Het 
bouwen duurt immers 8 jaar. Dit is een lange periode. 
Een periode van overlast en hinder voor onze wijken. De 
belangenvereniging heeft hierover verschillende vragen 
waarop wij graag antwoord zouden krijgen.

- Vooruitlopend op de bouw moeten de woningen in 
de omgeving beoordeeld worden. De schade die zou 
kunnen ontstaan door de bouw moet aantoonbaar zijn

- In het bouwontwerp rekening wordt gehouden met onze  
  wijken. Bouwverkeer door onze straten moet vermeden  
  worden.
- Tijdens de bouw willen wij regelmatig overleg waarin
   problemen rondom de bouw kunnen worden besproken
   en snel worden opgelost.
-  Tijdens de bouw moeten er goede oversteekplaatsen
   over het bouwterrein van onze wijk naar de binnenstad
   zijn. 
- De parkeerplaatsen die tijdens de bouw onbruikbaar zijn 
   moeten elders beschikbaar worden gesteld.

Wij vinden het belangrijk dat de wethouder zijn beloften 
nakomt. Beperkte hinder, een goed ontwerp en geen 
beperking van de parkeergelegenheid.

Parkeren: de stand van zaken

belangrijke informatie en data

Een keer per maand houd de belangenvereniging  in 
buurthuis de Wending een vergadering waarbij aan buurt-
bewoners de mogelijkheid geboden wordt actief deel te 
nemen en eventueel ook zelf onderwerpen in te brengen.
U bent van harte welkom.

Data 2004
13 januari 2004 
27 januari 2004 - ALV
10 februari 2004
9 maart 2004

Aanvang van de vergaderingen is 20.00 uur en vindt 
doorgaans plaats in een van de kleine zalen op de eerste 
verdieping.

Mocht u vragen of reacties hebben dan kunt u tevens altijd 
contact opnemen met:

Harry van Adrichem        015-2123076
Sylvia Ruigrok         015-2144727
mail secratariaat@olofsbuurt-westerkwartier.nl

Sinds 1 oktober jl. is een nieuw vergunningjaar begonnen. 
Helaas is dit niet helemaal vlekkeloos verlopen:
  - De bloktijden bij de vergunning en op de achterkant van    
    de bezoekerspas klopten niet. Dit moet zijn:
    maandag t/m vrijdag van 16.00 t/m 22.00 uur
    zaterdag van 12.00 t/m 22.00 uur.
  - Mensen die vorig vergunningjaar alleen een 
    bezoekerspas hadden, kregen door een fout      
    bij de gemeente pas rond 1 oktober een brief 
    met de vraag of men opnieuw een bezoekerspas (of 
    een vergunning) wilde. 
  - nog steeds zijn niet alle borden in de wijken aangepast    
    aan de nieuwe tijden. En dit betekent dat met name 
    op de zaterdagavond ten onrechte bekeuringen worden 
    uitgedeeld.
De belangenvereniging betreurt deze gang van zaken 
en zal bij de gemeente schriftelijk nogmaals aandringen 
op een goede uitvoering van het parkeerbeleid in het 
Westerkwartier en de Olofsbuurt. 

Voor wat betreft de controle komen er toch weer signalen 
binnen dat er wat minder goed gecontroleerd wordt de 
laatste tijd. Het wankele evenwicht in de parkeersituatie in 
onze wijken, staat of valt met een goede controle. Boven-
dien vormen de controlekosten een groot deel van de 
kosten (en opbrengsten in de vorm van boetes!) van een 
vergunning/bezoekerspas. De Belangenvereniging zal de 
gemeente hierop ook aanspreken, zeker ook in het licht 
van een goede evaluatie in het voorjaar van 2005 van het 
hele parkeergebeuren incl. een goede kostprijsberekening. 

Een andere ontwikkeling is dat de gemeente bij het Laantje 
van Vollering (Westerkwartier) een ink aantal parkeerp-
laatsen heeft aangelegd. Van deze parkeerplaatsen wordt 
echter met name ‘s-avonds nauwelijks gebruik gemaakt. 
Belangrijke redenen hiervoor zijn de slechte bereikbaarheid 
(alleen toegang via Laantje van Vollering) en het gevoel 
van onveiligheid op dit achteraf gelegen terrein. Conform 
eerdere afspraken met de gemeente is er echter wel extra 
verlichting gekomen op deze parkeerplaats. De Belan-
genvereniging zal er bij de gemeente op aandringen 
dat met spoed iets gaat gebeuren met beide andere 
punten: bijvoorbeeld door een betere aanrij-route via de 
Raamstraat/Coenderstraat en verbetering van het toezicht 
eventueel uitgevoerd door de politie. 

Spoortunnel; de bouw en de beloftes
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