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Beste leden en overige wijkbewoners,

in de algemene ledenvergadering vorige maand ben ik als nieuwe voorzitter van de belangenvereniging gekozen. Ik heb

er zin in om op een positieve, constructieve wijze uw belangen als bewoners te behartigen.

De vorige nieuwsbrief stond in het teken van het winterfeest en de vele ondernemers die bij ons in de wijk actief zijn. In

deze nieuwsbrief komt een andere groep wijkbewoners aan bod, studenten en scholieren. Ik wens u veel leesplezier!

Hannah Koning

Beste belangenvereniging,

Regelmatig is er grote overlast van vuilnis in de A.

Heinsiusstraat.Dat wil zeggen dat er rond de onder-

grondse afvalberging de nodige vuilnis(zakken) wordt

gedumpt als die ondergrondse container vol is.

Dit als gevolg van het feit dat niet alleen de bewoners uit

dit wijkdeel, waarvoor deze berging bedoeld is, maar ook

bewoners van andere wijken (lees Westerkartier) hier hun

afval kwijt willen.

Zo zie je regelmatig ouders uit het Westerkwartier, die

hun kinderen hier naar school brengen, ook gelijk hun

vuilniszak meenemen.En soms ook een verdwaalde

penningmeester van de BVOW, die z'n hondje hier uitlaat.

E-mail uit de wijk: vuilnis
Nieuw bestuur belangenvereniging

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft Coby de Koning

na 8 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW). De vergade-

ring koos Hannah Koning als opvolger. Zij houdt zich nu al

bezig met de spoorzone en de verbinding van wijkbewoners

met bedrijven in de wijk. Daarnaast is zij de drijvende

kracht achter het actieplan om het Wilhelminapark ook in

de toekomst mooi en schoon te houden.

Marc Wiese is als nieuw bestuurslid toegetreden. Hij gaat

zich met name richten op de sociale veiligheid in onze wijk.

De secretaris en penningmeester  werden herbenoemd.

Delft Next Park Make-over

Van advies- en meedenkgroep is het Platform Spoor

veranderd in een platform waar de gemeente de diverse

vertegenwoordigers van de groepen, die met het spoor-

zonegebied in aanraking komen, te informeren en van

gedachten mee te wisselen over alles wat er speelt.

Diverse keren is er al gesproken over de bereikbaarheid

van Delft. Niet alleen de bereikbaarheid van het centrum

vanaf de snelwegen, maar ook vanuit onze wijken. Vanuit

de Binnenwatersloot naar onze wijk is het voor auto’s en

fietsers erg goed opletten. Ook de oversteek bij de

Kampveldweg blijft erg onduidelijk; voor verbetering vatbaar.

Op dit moment wordt er redelijk goed gehandhaafd op

verkeerd geparkeerde fietsen. De fietsen worden daardoor

ook beter geparkeerd. Als je alle fietsen ziet staan, vraag

ik me weleens af of er straks genoeg parkeerplaatsen

gerealiseerd kunnen worden.

13 juni is er weer een bijeenkomst van het platform Spoor.

Misschien leeft er bij u nog een onderwerp dat daar door

ons ‘aangesneden’ kan worden? Laat het ons weten.

Coby de Koning

Platform Spoor

Zondag 3 juni om 14.00u picknick in het Wilhelminapark
Neem zelf picknick-spullen mee en geniet samen met ons van deze feestelijke middag ter gelegenheid van de landelijke

Dag van het park. Uiteraard zorgen we er zelf voor dat het park schoon achterblijft. Dus neem wat lekkers, een leuk boek

of je gitaar mee. De BVOW zal uiteraard ook picknicken op hopelijk een zonnig plekje in het park.

Een aantal leerlingen van het Stanislascollege
vervulden ook dit jaar in mei hun maatschappelijke
stage in onze wijken. Het Wilhelminapark
opknappen, een mini fleurop en collecteren. Een
mooi initiatief van het Stanislascollege dat door de
BVOW van harte ondersteund werd.

Wegens groot succes in 2011 voerden de BVOW en het

Stanislascollege ook dit jaar weer samen een aantal

activiteiten uit in o.a. het Wilhelminapark. Maandag 7

mei gaven Natuureducatiecentrum de Papaver,

BreedWelzijnDelft en de BVOW samen met de

leerlingen de aftrap.

Op dinsdag werd onder andere gecollecteerd voor het

Astmafonds (zie foto’s hiernaast). Op woensdag ruimden

leerlingen zwerfaval op in het Wilhelminapark. Daarnaast

zullen ze met een twitter- en sms-actie aandacht vragen

voor een schoon Wilhelminapark. Op andere dagen

andere maatschappelijke activiteiten waar de Papaver,

BreedWelzijn Delft en de BVOW nauw bij betrokken

zijn. Genoeg te doen dus, aan de slag!

De BVOW werkt met verschillende mensen en

instanties aan het actieplan voor het Wilhelminapark dat

aangeboden zal worden aan de verantwoordelijk

wethouder.



Samen houden we de wijk schoon: afval in de afvalbak!

Op zondag 20 mei werd op het Carthuyzerpleintje in
het Westerkwartier door studenten een
buurtbarbecue georganiseerd. Alle bewoners van
het Westerkwartier waren met een flyer uitgenodigd.
Naast een gezellige buurt barbecue had deze ook
het doel geld in te zamelen voor de KWF
Kankerbestrijding. De Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier ondersteunde dit initiatief
daarom van harte en was met een aantal leden
aanwezig.

Organisator Niek van Zijl, student

aan de TU Delft en al 6 jaar

wonend in deze wijk, vertelde: “Op

7 juni ga ik meedoen aan de Alpe

d’HuZes. Dat is een evenement

waarbij ik 6 keer op één dag de

Alpe d’Huez ga beklimmen. Dat

betekent bij elkaar 8 uur lang

alleen maar bergop fietsen, met

een stijgingspercetage van 8%! Ik doe dit niet zomaar,

maar om geld in te zamelen voor de KWF

Kankerbestrijding. Ik heb er de kracht nu nog voor, terwijl

mensen met kanker zelf al hun eigen strijd strijden”.

Het idee om een barbecue te gaan organiseren kwam van

zijn huisgenoten. “In de wijk wonen verschillende groepen:

gezinnen met kinderen, stellen, studenten. Dat leeft

allemaal samen in de wijk, maar wij studenten hebben

toch een ander ritme. Toen ik laatst mijn sleutel vergeten

was, kon ik via het dak van de buurvrouw gelukkig via de

achterdeur naar binnen. Het was al laat op de avond, maar

ze reageerde hartstikke leuk. Daaruit maakte ik op dat

het contact met de buurt toch erg belangrijk is. Met deze

barbecue hoop ik dat buurtcontact nog te verbeteren,

maar ook iets goeds te doen voor het KWF”.

Heeft u deze gezellige barbecue gemist en wilt u Niek

toch sponsoren, ga dan naar http://tinyurl.com/d8rkme2

Guido van der Wedden

BBQ voor KWF Kankerbestrijding
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Studentenvereniging De Bolk

Zuipen, brassen en brallen. Zware ontgroeningen en
weinig studeren. Dat is in het kort het beeld dat veel
mensen van studenten en studentenverenigingen
hebben. Waarom zou zo'n vereniging dan lid willen
worden van de buurtvereniging?

De waarheid is natuurlijk dat het heel erg meevalt met die

vooroordelen, zeker bij de Bolk. De Bolk, ook wel bekend

als de Nieuwe Delft, is een actieve, kleine studenten-

vereniging waar iedereen elkaar kent. Leden organiseren

zeer diverse activiteiten, zoals een zeilweekend, een

kerstdiner, een uitje naar de sauna of de opera, een

themamaaltijd, maar ook gezellige borrels en feesten.

Zelf zit ik in het bestuur van deze vereniging, wat betekent

dat ik mijn studie een jaar heb stilgelegd om de vereniging

draaiende te houden, en er hier en daar wat aan te

verbeteren. Als bestuur hebben wij onlangs besloten om lid

te worden van de buurtvereniging. Het ligt misschien niet

voor de hand dat een studentenvereniging lid wordt van een

bewonersvereniging, maar we hebben daar wel degelijk

een goede reden voor. We delen veel van dezelfde

problemen, zoals parkeervergunningen en vooral de

werkzaamheden in de Spoorzone. Door lid te worden van

de buurtvereniging hopen we beter op de hoogte te blijven

van wat er speelt, en mee te denken aan oplossingen voor

problemen. Daarnaast willen we eventuele overlast die wij

veroorzaken bespreekbaarder maken, en zo de negatieve

vooroordelen over studentenverenigingen weer wat

verminderen.

Catelijne Nater, Secretaris der D.S.V. “Nieuwe Delft”

Wilt u meepraten over wat er in de buurt gebeurt? Kom

dan naar ons maandelijks overleg, waarbij soms ook de

wijkagent, wijkcoördinator of een gemeenteraadslid

aansluit. U kunt zelf onderwerpen aandragen.

De komende bijeenkomsten zijn op dinsdag 12 juni, 11

september en 9 oktober 2012.

De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in een van de

bovenzaaltjes van buurthuis De Wending, er is koffie en

thee. U kunt gewoon aanschuiven en meepraten.

Inloopavonden
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. Dit strookje inleveren bij het

secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meld u aan via

het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening :

O Ik word lid

O Ik wil het bestuur helpen als actief lid

Wordt nu lid!


