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De Belangenvereniging voor bewoners Olofsbuurt - Westerkwartier   nummer 63, mei 2021

Beste buurtbewoners,

Je ziet de BVOW zit niet stil. Er is veel te melden, voor 
ieder wat wils.
Lees aub de nieuwsbrief goed, dat is extra van belang, 
nu we niet bij elkaar kunnen komen.
Maar we missen jullie input wel hoor!
Hopelijk lukt het in September weer om bij elkaar te 
komen. Daar kijken we erg naar uit, jullie ook?
Martine Venema

Het bestuur van de BVOWD

Het krantenartikel in de Delft op zondag heeft ons veel 
ingevulde enquêtes opgeleverd.
We beschreven de verloedering van het mooie park, dat zo 
intensief wordt gebruikt. Dank aan iedereen die ons de enquete 
heeft gestuurd!
Hierna hebben we gesproken met de voorman van Werkze, die 
het park onderhoudt. Ook spraken we met de ambtenaar die 
groen, en dus ook het park, in haar pakket heeft.
Het park heeft veel achterstallig onderhoud en dit zouden we 
graag verbeteren.
Gelukkig zijn enkele banken vernieuwd en komen er binnenkort 
betere vuilnisbakken.
We gaan proberen een plan van aanpak te maken met de 
gegevens die ons zijn toegestuurd. Er zal een goed plan 
moeten komen. Er is meer nodig dan alleen schoonmaken.
Daar gaan we binnenkort actie voor ondernemen. Allereerst 
met het aanmaken van een appgroep om gedachten uit te 
wisselen. Zodra het mogelijk is om weer bijeen te komen gaan 
we dit organiseren. En we hopen dit samen met de gemeente 
te kunnen doen!

Martine Venema, Kasia

Het Wilhelminapark

Aan de bewoners van 
Olofsbuurt en 
Westerkwartier

Onlangs hebben twee leden van de BVOW een wandeling 
door de wijk gemaakt, op verzoek van Groen links, met twee 
gemeenteraadsleden van Groen links.
We zijn langs diverse locaties in onze wijk gelopen waar 
knelpunten te zien zijn en ook zeker waar leuke dingen te zien 
zijn. Onderweg spraken we over de bekende problemen van 
- Het parkeren
- De fietsenoverlast
- Studenten ”overlast”
- Vergroening
- Problemen met de ondergrondse containers en het ophalen 
van Avalex.
Het was een zinvolle wandeling en uitwisseling van gegevens.
Wij hopen dat meerdere partijen uit de gemeenteraad dit eens 
met ons willen doen: Het loont!

Martine Venema en Julian Gommers

Wandeling met de politiek

Sinds 1931 is Speeltuin Het Westerhonk gevestigd in de Delftse volkswijk Hof van Delft. 
Buurtbewoners hebben destijds het initiatief genomen om deze speeltuin aan de van 
Bleyswijckstraat op te richten. 
Wat begon als een eenvoudige speelplek voor de jeugd, is nu uitgegroeid tot een plaats 
waar kinderen met en zonder beperkingen ongestoord en veilig kunnen spelen. Er is ook 
een terras met een kiosk aanwezig, waar bezoekers een kopje koffie kunnen kopen. Ook 
houdt de beheerder toezicht vanuit de kiosk. 
Helaas zijn er te weinig vrijwilligers om de speeltuin ook op de zaterdag en zondagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 open te laten zijn. Zeker gedurende de zomermaanden is het voor de 
kinderen heel belangrijk dat zij veilig in de wijk kunnen spelen. 
Dus hierbij een oproep om ons te helpen om ook de weekenden open te zijn.
Verder zijn wij ook op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken en ook iemand 
die onze website kan bijhouden. Voor informatie kunt u contact met mij opnemen op 06.25 
318 759 Alvast bedankt namens bestuur. 

Karin Halbe 

Speeltuin Het Westerhonk zoekt vrijwilligers

Doe je mee met de CLEANUP Hof van Delft
We hebben 5 startpunten en jouw hulp nodig:

- Buurthuis ‘ De Wending’
- Zwembad ‘Sportfondsenbad’

- Heinde & Ver
- Alber Heijn

- Snackbar Kockie

Zondag 30 mei 2021 10:00 - 12:30
Meer informatie en aanmelden, zie:

www.cleanupall.nl

‘Go green before the green goes’ 

http://www.facebook.com/groups/bvowd/
https://twitter.com/bvowdelft
http://www.bvowd.nl
mailto:secretariaat%40bvowd.nl?subject=
http://www.cleanupall.nl
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Het bestuur bestaat uit: 
Martine Venema (voorzitter), 
Harry van Adrichem (penningmeester), 
David van Prooijen (secretaris),
Julian Gommers (ondersteunend secretaris)
Marnix Hofland-Mol (grondwater)

Wil jij ons helpen? Mail ons!

 Bestuur 
De inzet en activiteiten van de BVOWd 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 BVOWd en maak 5 euro over op bankrekening 
NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer. 
Dit strookje inleveren bij het secretaris: 
Paxlaan 38 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website:
https://www.bvowd.nl/
Naam :                                                                           
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Lid worden ?

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. 
Contact secretaris: 
t.a.v.  David van Prooijen, Paxlaan 38, 2613GE 
 
secretaris@bvowd.nl, 
Oplage nieuwsbrief 3.200. 
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Opmaak: David van Prooijen

Problematiek Avalex. 
Veel bewoners blijven ontevreden over het huidige systeem 
van het ophalen van huisvuil. Overvolle containers en een 
slechte verdeling van ondergrondse containers binnen 
onze twee wijken. Fijn dat de wethouder aangaf dat er een 
kleine vrachtwagen aangeschaft zou zijn, maar wij hebben 
de vrachtwagen nog steeds niet gezien en ook zijn de 
oude containers nog niet opengesteld. Hoe kan het zijn 
dat ondanks alle inzet het in 2018 ingevoerde systeem nog 
steeds niet werkt? 
 

Verloedering Wilhelminapark (Engels landschap);
Er is door een BVOW destijds een beheersplan bedacht om 
het park weer mooi te maken. Dit beheersplan, althans zo 
schrijft de wethouder is met belangstelling gelezen, maar 
de ambtelijke organisatie is er echter niet op ingericht om 
de daarin voorgesteld aanpak te facititeren. Wel goed om 
te lezen dat er besloten is om het pad ter hoogte van de 
Colinlaan op te hogen en de grasrand te verlagen. Droge 
voeten in ieder geval.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur van de BVOW niet erg 
vrolijk is geworden van de beantwoording van onze brief 
van 27 Januari door de wethouder. Wij zijn bezig om hierop 
een adequaat antwoord te schrijven en willen bij deze ook 
de gemeenteraad informeren.
De voorzitter van de BVOW

Martine Venema

Op 27 januari 2021 schreef de BVOW een brief naar 
wethouder mevrouw Huijsmans, waarin gevraagd werd 
naar de voortgang van punten die al vanaf maart 2019 op 
de agenda staan van onze vereniging. Het ging destijds om 
onderstaande onderwerpen:
• Goedkoper tarief bewoners om te parkeren in de 
Prinsenhofgarage in combinatie  met parkeertransitie;
• Ontwikkelingen rond AVALEX;
• Overlast fietsen;
• Verloedering Wilhelminapark (Engels landschap).
Daarnaast wilden wij graag weten hoeveel bewoners nu 
gebruik maken van het verlaagde bewonerstarief en de auto 
in de Prinsenhofgarage parkeren. En ook niet onbelangrijk, 
hoe lang dit goedkope tarief blijft bestaan. Pas op 25 
maart 2021 – 2 maanden na onze brief- kregen wij een 
teleurstellende reactie van de wethouder. 

Goedkoper tarief bewoners om te parkeren in de 
Prinsenhofgarage in combinatie  met parkeertransitie. 
Het aantal deelnemers uit de Olofsbuurt valt tegenwoordig 
blijkbaar onder bedrijfsgevoelige informatie van Parking 
Delft, maar ook over de tijdsduur van het lagere tarief 
kregen wij geen informatie. Als er maar heel weinig 
Olofsbuurters gebruik maken van de regeling dan betalen 
wij als compensatie mogelijk veel te veel (de gemeente 
verdient dus tot wel € 60.000 extra aan ons). 
Verder gaf de wethouder niet aan waarom er niet 
gereageerd was op ons bezwaarschrift van 10 Augustus 
2020 over de parkeertransitie. Ook gaf de wethouder 
onjuiste informatie over het afgeven van vergunningen 
van 1e vergunning na het verbouwen van objecten in 
appartementen. 

Overlast fietsen in Olofsbuurt en Westerkwartier. 
De wethouder gaf aan dat de overlast van fietsen niet 
alleen een probleem is in onze buurt. Het parkeren 
van de fiets is een gezamenlijk probleem en vormt 
een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, 
ondernemers, bewoners en bezoekers. Het verhaal van de 
wethouder klopt wel, alleen vinden wij het bijzonder dat 
wanneer er binnen het college gesproken wordt over een 
fietsenprobleem, het dan alleen gaat over de binnenstad!

Brief aan de gemeente
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