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Beste wijkbewoners,

Eindelijk is ie er: de Parkeerbeleidsnota van de gemeente Delft. Witte rook? Nou, wat de Belangenvereniging

Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) betreft niet. Verruiming van de bloktijden naar 10.00-24.00u, invoeren van een

digitale bezoekerskaart (duurder dan de huidige draaischijf en ongastvrij voor bijv. mantelzorgers en bezoekers van een

verjaardag) en het verloop van het inspraakproces (2 parkeerpanels, 2 gesprekken, 1 algemene bijeenkomst) waarin de

behoeften van de wijk onvoldoende zijn meegenomen door de gemeente. Dit alles stemt ons boos en teleurgesteld.

Op 4 april jl. heeft de BVOW daarom tijdens de commissievergadering gemeld dat deze parkeernota niet op draagvlak

van Olofsbuurt en Westerkwartier kan rekenen in de hoop dat de commissieleden negatief adviseren aan de fracties.

De bovengenoemde kritiekpunten zijn gebaseerd op uw mening, die van de wijk dus (o.a. de uitslag van de

parkeerenquête). Vooraf draagvlak creëren en tijdig informeren over oplossingsrichtingen waren toch de bedoeling van

de parkeerpanels? Waarom zien we nu zo weinig terug van onze wensen? Het is duidelijk, het laatste woord is nog

niet gesproken over deze Parkeerbeleidsnota. Wordt vervolgd. Uw mening en steun is van harte welkom op

secretariaat@bvowd.nl.

Hannah Koning

Oproep Algemene Ledenvergadering

Beste BVOW,

Kunnen de flyers in het vervolg gewoon in de brievenbus

gestopt worden? Ik vind het niet nodig dat men aan mijn

auto zit en de ruitenwissers optilt en met een jas met

ritsen en knopen langs mijn lak gaat.

Graag in het vervolg gewoon fatsoenlijk bezorgen!

E-mail uit de wijk: flyer

De BVOW gaat bij het plaatsen van flyers onder de

ruitenwissers altijd zeer zorgvuldig te werk. Naar aanlei-

ding van bovenstaand bericht hebben wij navraag bij de

gemeente gedaan. Hieruit blijkt dat flyeren onder de

ruitenwissers in Delft helemaal niet toegestaan is. Wij

zullen dit daarom in het vervolg niet meer doen.

Graag nodigt het bestuur u uit op de jaarlijkse

ledenvergadering. Deze vindt plaats op 10 april 2012 van

20 - 22 uur in de grote zaal van buurthuis De Wending,

tegenover de kerk in de Raamstraat in het Westerkwartier.

1. Opening

2. Verslag ALV 17 april 2012

3. a: Jaarverslag 2012 - 2013
De BVOW blikt terug op het afgelopen jaar in het

jaarverslag met als titel “Dromen, duwen en doorpakken”

    b: Financiëel verslag

4. Benoeming leden kascommissie 2013 - 2014

5. Benoeming nieuw bestuur
Alle huidige bestuursleden zijn herkiesbaar, daarnaast is

er een nieuwe kandidaat, Rudy Negenborn (32) een

nieuwe bewoner van de Olofsbuurt. Zijn specialisatie is

transport & logistiek. Rudy vindt het belangrijk bezig met

de buurt te zijn om zo als nieuwe bewoner sneller

betrokken te raken bij zijn nieuwe leefomgeving.

6. Jaarplan 2013 - 2014
De BVOW ontvouwt haar plannen op het gebied van:

Wilhelminapark (uitvoering plan), Spoorzone (intensiever

mee bezig gaan, speciale aandacht voor verdwijnen

Spoorsingelparkeerplaatsen), Parkeren (blijven vasthouden

aan wensen van de buurt, afhankelijk van uitkomsten

Parkeerbeleid).

7. Rondvraag en sluiting

Acties voor het Wilhelminapark

De BVOW is op zoek naar een cartoonist die een paar keer per jaar voor deze nieuwsbrief een leuke cartoon over de wijk

maakt. Interesse? Neem contact met ons op en misschien staat uw cartoon volgende keer wel in deze nieuwsbrief.

Op 13 maart 2013 is de BVOW samen met bewoner

Geerten Kalter (Bomenstichting) in gesprek gegaan met

de gemeente om de aanbevelingen uit het actieplan “Het

is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn’ te begroten

en te prioriteren. Een mooi moment om u weer even bij te

praten.

De speelplek komt op een nieuwe locatie en wordt dus

vernieuwd. De inrichting is bestemd voor een bredere

doelgroep. Suggesties voor locatie en inrichting zijn nog

welkom.

Er komt een vervolgafspraak om de bomen te bekijken.

Doel is een meerjaren-visie op bomenbeheer te
ontwikkelen met prioriteit voor populieren.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de brug in

het park opnieuw te verven.

Vervolg op achterzijde



Contact met andere wijkbewoners via facebook? https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Enquête nieuw parkeerbeleid

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.

vervolg Wilhelminapark

Van 13 tot en met 26 juli zal het 33ste lustrum van het
Delftsch Studenten Corps (D.S.C.) plaatsvinden in het
Grotius College. Het lustrum zal gevierd worden
onder het motto ‘Vermogen, in de hoogste
versnelling’, wat het vermogen van de Delftse
studenten symboliseert om zelf een volwaardig
feestterrein neer te zetten en tal van evenementen te
organiseren voor studenten, reünisten èn inwoners
van de stad Delft.

Een deel van het Grotius College zal komende maanden

worden omgetoverd tot feestterrein, waar verschillende

horecagelegenheden zoals restaurants, barretjes en

discotheken zullen huizen. Al deze horecagelegenheden

worden zelf ontworpen en gebouwd door technische

studenten van het D.S.C. Het volledige project zal uiteraard

aan de eisen van brandweer en akoestiekspecialist voldoen.

Aanlooproutes vanaf het station zullen zo worden

gereguleerd dat de bewoners van het Westerkwartier en de

Olofsbuurt geen overlast zullen ondervinden van de

bezoekerstoestroom naar het lustrumterrein. Naast twee

weken feest op het terrein zullen er ter gelegenheid van dit

lustrum onder andere een technisch symposium, een

grootschalige benefietactie, een TU-dag en een Delftdag (20

juli) op touw worden gezet.

Meer informatie en volledig programma: kom op 8 mei naar

de inloopavond van de BVOW, kijk op www.lustrum.nl of

mail naar secretaris@delft.lustrum.nl.

Florine Segers

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.

De komende bijeenkomsten zijn op:

- woensdag 10 april - Algemene Ledenvergadering;

- woensdag 8 mei - thema: studenten in de wijk.

Aanvang 20 uur in buurthuis De Wending. U kunt gewoon

aanschuiven, meepraten en zelf onderwerpen aandragen.

Praat mee tijdens inloopavonden

Dieren zoals de bij hebben het door gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de stad vaak beter dan
erbuiten. De BVOW en natuurvereniging KNNV willen
daarom streven naar minimaal 100 natuur-rijke tuinen
in onze wijken. Tijdens de inloopavond ‘Groen in de
wijk’ gaf de KNNV tips aan bewoners om hun steentje
bij te dragen aan een groene wijk.

Een leuke manier is het maken van een geveltuin: eerste

tegel eruit halen, zand eruit en mengen met aarde. Liefst

planten die tegen schaduw kunnen, maar ook tegen

warmte, omdat deze verschillen groter zijn in een

‘rotsachtig’ gebied zoals een stad.

Dieren hebben Voedsel, Vocht en Veiligheid nodig. Als je

daar rekening mee houdt, is er van alles mogelijk. In

tuincentra worden bijvoorbeeld insectenhotels verkocht

waar solitaire bijen in gaan wonen. Let bij het ophangen van

nestkasten op dat deze ver genoeg van elkaar hangen.

Onder moderne daken komen geen mussen meer voor.

Hiervoor zijn speciale mussendakpannen te koop. Mussen

willen ook badderen in zand, dus een strookje zand tegen

de gevel is hier goed voor. Egels willen graag rommel,

daarom hoort in elke tuin een composthoop.

Het volledige verslag is op te vragen via guido@bvowd.nl

Guido van der Wedden

Wordt nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op

bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meldt u aan

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

Naam :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening :

Word nu lid!

Groen in de wijk

Lustrum studenten in Grotius

De gemeente gaat onderzoek doen naar de oorzaken van

wateroverlast. Modderigheid van paden komt door

toegepaste materiaal Gralux. De gemeente gaat

onderzoek doen naar oplossingen voor wateroverlast op de

paden. Waterstank: de gemeente gaat navraag doen of

het weer gebaggerd moet worden, dit gebeurt nl. 1x in de

8 jaar.

Er komen nieuwe banken en bij de ingangen komen

welkomstborden, de BVOW mag een voorstel voor een

tekst doen.

Oproep: Bewoners die een bijdrage willen blijven leveren

aan een schoon park, zijn van harte welkom en kunnen

zich opgeven bij de BVOW via secretariaat@bvowd.nl.

Denk aan periodieke rondes lopen om in gesprek te gaan

met parkbezoekers zoals hondenbezitters en jongeren,

het organiseren van activiteiten.

Hannah Koning


