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Aanwezig:  Bestuur: Coby de Koning (voorzitter), Harry van Adrichem (penningmeester), Guido van der 

Wedden (secretaris). 
Leden: dhr. De Jong, Gerard Vollebregt, John van Schie, Ria de Gast, Niki Bretveld. 

 
Afgemeld: Daan de Quartel, Jan de Vette, Johan Tetteroo en Hannah Koning. 

 
1.   Opening (20u00uur) 
Voorzitter Coby de Koning opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
1b. Medelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen. Het lijkt de secretaris niet noodzakelijk de ingekomen stukken van afgelopen jaar door 
te nemen, deze zijn terug te lezen in de verslagen van de maandelijkse actieve ledenvergaderingen. 
 
John van Schie heeft een ingekomen stuk, Delft staat nummer 7 in de top 10 duurste uurparkeertarieven van 
Nederland (bron: parkerenindestad.nl): 
1.  Amsterdam  4,80 €/uur 
2.  Utrecht  3,95 €/uur 
3.  Rotterdam 3,30 €/uur 
4.  Hilversum 2,80 €/uur 
5.  Eindhoven 2,50 €/uur 
6.  Den Haag 2,40 €/uur 
7.  Delft  2,30 €/uur 
8.  Haarlem 2,30 €/uur 
9.  Amersfoort 2,20 €/uur 
10. Dordrecht 2,20 €/uur 
 
2.   Verslag buurtvergadering 27 april 2010 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van april vorig jaar wordt per pagina doorgenomen.  
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3a. Jaarverslag 2010-2011 
Coby doet een kort verslag van het afgelopen verenigingsjaar, zie bijlage 1. Guido vult aan dat hij getwitterd 
heeft dat deze vergadering was, helaas heeft dit niet geholpen voor de opkomst. Het politiek café in het begin 
van het jaar werd goed bezocht door politici, helaas wat minder door buurtbewoners. 
Er zijn geen vragen. 
 
3b. Financieel verslag 2010 
Harry licht het financieel jaarverslag toe. In februari 2011 is de herinnering voor 2010 uitgegaan, waardoor 
het saldo debiteuren inmiddels veel lager is geworden. Bezorgkosten nieuwsbrieven zijn gelijk gebleven, de 
drukkosten iets omhoog, maar de kwaliteit van het drukwerk is er een stuk beter van geworden. 
Al met al sluiten we, door een klein verlies van 450 euro, af met een iets lager saldo.  
Harry vraagt de leden wat hiermee te doen: we krijgen 750 euro subsidie van de gemeente, maar de kosten 
van wijkbrede activiteiten zijn ongeveer 1500 euro. Moeten we nu deze 750 euro extra aan de gemeente 
vragen? We lopen dan wel de kans dat de gemeente zegt ‘jullie vragen maar 5 euro contributie aan de leden’ 
of ‘jullie hebben een flinke spaarrekening’. Daarnaast hebben we 440 euro over. Hij heeft het hier ook met de 
kascommissie over gehad. John van Schie: ‘het gevaar is dat je je hand overspeelt, misschien krijg je niet 
eens meer’, Ria de Gast: ‘je maakt misschien slapende honden wakker’. Niki: ‘we kunnen nog 10 jaar door 
zo’. Coby: ‘we doen wel heel veel voor de wijk, dus daar mag best wat bij’. 
 
De algemene ledenvergadering besluit het verlies voor lief te nemen en geen extra subsidie aan te vragen. 
 
4.  Benoeming leden kascommissie 
John van Schie en Ruud Prins hebben niet aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Er zijn geen 
tegenkandidaten, John en Ruud worden herkozen als kascommissie met dank voor het werk. 

 



 
5. Benoeming nieuw bestuur 
Hannah Koning draait al sinds de zomervakantie mee met het bestuur van de BVOW. Ze heeft zich met 
name ingezet voor het Wilhelminapark en de Spoorzone. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar. 
Staande de vergadering melden zich verder geen kandidaten. Coby de Koning, Guido van der Wedden en 
Harry van Adrichem worden herkozen en Hannah Koning wordt gekozen als bestuurslid.  
 
PAUZE 
 
6a. Plannen 2011-2012 – 10 jarig bestaan 
Coby geeft een vooruitblik naar het komend verenigingsjaar, zie bijlage 3. In november bestaan we 10 jaar, 
we willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

• Ria: kan er ook aandacht besteed worden aan het zwerfvuil? Guido: de gemeente heeft 
aangekondigd vanwege de bezuinigingen hier niets meer aan te doen. Coby: dit is een 
aandachtspunt van het buurtbeheeroverleg, daar hoeven wij als BVOW ons niet ook druk om te 
maken. Wel zal Coby het bij het Platform Spoor meenemen (ACTIE Coby). Aan het jaarplan wordt 
een kop ‘wijkzaken’ toegevoegd om hier aandacht voor te vragen. 

 
6b. Gewijzigde begroting 2011,  begroting 2012 
De begroting 2011 is al ingediend bij de gemeente en de subsidie is al toegekend. Gezien de jaarrekening 
2010 en het verlies, willen we een gewijzigde begroting indienen bij de gemeente. Naast de toegenomen 
kosten, willen wij een boekje uitgeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.  
Het boekje vinden de leden een leuk idee: dit moet gratis zijn voor leden, de overige wijkbewoners kunnen 
het kopen voor 5 euro en zijn dan meteen lid. 
 
De algemene ledenvergadering stemt in met de gewijzigde begroting. Harry zal deze indienen bij de 
gemeente (ACTIE Harry). 
 
Harry licht ook de begroting 2012 toe. Insteek is subsidie aan te vragen voor de nieuwsbrieven en 
bezorgkosten. Harry stelt voor 1000 euro subsidie aan te vragen, dit klopt meer met de uitgaven.  
Moet er een contributieverhoging komen? De algemene ledenvergadering vindt dit niet noodzakelijk. Wel kan 
in de contributiebrief voortaan gemeld worden dat de contributie ‘minimaal 5 euro’ is, om zo te stimuleren dat 
mensen meer betalen. 

• Dhr. De Jong: hoe gaat de verspreiding van de nieuwsbrief? Harry: dit gebeurt door 4 meisjes van 
een jaar of 13 die hier wat geld voor krijgen. Dhr. Vollebregt heeft geen nieuwsbrief gehad. Harry 
gaat na hoe dit kan. 

 
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting 2012. Harry dient deze t.z.t. bij de gemeente in 
(ACTIE Harry).  
 
7. Wijkzaken 
Stand van zaken Wilhelminapark: 
Harry vertelt dat hij zich met Hannah samen inzet tegen de verloedering van het Wilhelminapark. In de 
nieuwsbrief is hier het een en ander over gemeld. We houden de buurt op de hoogte. 13 mei is er een 
buurtfeest. 
 
Buitenwatersloot: 
Herinrichting en fietsstraat zijn van de baan. Omdat de fietsstraat niet doorgaat, krijgt Delft geen subsidie van 
het stadsgewest waardoor er geen geld is voor herinrichting. Nu gebeurt er dus helemaal niets meer, ook de 
bestrating wordt ook niet aangepakt. We blijven dit nagaan, in elk geval moeten de kuilen gemeld worden. 
Niki: dit geldt ook voor de Graswinckelstraat. 
Daarnaast zijn er op aanraden van de BVOW en met instemming van de bewoners door de gemeente twee 
ongebruikte uitritten vervangen door parkeerplaatsen. 
 
Grote bussen voor ramen: 
Coby heeft contact opgenomen met Connexxion om te vragen of de chauffeurs die in onze wijk wonen hun 
grote bussen niet op parkeerplaatsen voor ramen van wijkbewoners willen zetten. Dit heeft geholpen, we 
hebben een brief gekregen dat ze dit met de chauffeur hebben besproken. Sindsdien is het niet meer 
gebeurd. 



• Ria: verkeerd geparkeerde bussen verzorgen ook bij haar overlast, je kunt er nauwelijks langs. 
Guido: meteen melden bij de politie, zeker als het gevaarlijk is. 

 
Fietsoverlast hoek Coenderstraat/Westerstraat: 
In onze wijk is veel fietsoverlast. Er komen er extra fietsparkeerplaatsen bij het Berkmanparkeerterrein. 
Daarna heeft de wethouder aangekondigd meer te gaan handhaven in de Spoorzone. Hopelijk wordt de hoek 
Coenderstraat/ Westerstraat meegenomen. De BVOW verspreidt een brief om bewoners op te roepen zoveel 
mogelijk meldingen te doen. Hoe meer meldingen, hoe meer kans dat dit stuk meegenomen wordt in de 
handhaving. 

• Ria heeft schade door fietsen aan haar auto gehad. Guido: aangezien je al vaak meldingen hebt 
gedaan, zou ik de gemeente aansprakelijk stellen. Zij handhaven immers niet, terwijl er wel 
verbodsborden staan. 

• Dhr. De Jong doet er zelf een fietsketting omheen zodat men bij hem komt vragen de fiets los te 
maken van de boom in zijn straat. Hij vertelt ze dan dat ze de fietsen aan de nietjes vast moeten 
maken. Dit is effectief. 

 
8. Spoorzone 
Coby is bij een bijeenkomst over bereikbaarheid van de gemeenteraadscommissie geweest, waar 15 
bewoners hun zegje mochten doen. Hierbij zat ook iemand van Veolia: de bussen in Delft hebben extra tijd in 
hun dienstregeling gekregen in verband met de werkzaamheden, zodat ze niet harder hoeven te rijden.  
Komende tijd gaat er weer heel wat gebeuren: 

• De tram rijdt voorlopig niet meer van Tanthof naar het stationsplein. Hier wordt een bus ingezet. Dit 
zou maar 8 maanden duren. Het zal ons benieuwen, in het begin is namelijk steeds 18 maanden 
gezegd. 

• De Irenetunnel gaat voor de helft dicht, een baan per richting blijft open. 
 

9. Rondvraag en Sluiting 

• Ria: is er iets bekend bij de belangenvereniging of er mensen zijn die schade hebben? Zij heeft een 
heleboel scheuren in haar aanbouw sinds er gesloopt wordt in Delft. Dit is afgewezen. Harry: je kunt 
het beste bij BOS/D informeren (info@bosd.nl) die kunnen ook helpen en advies geven. 

• John van Schie: misschien kan de gemeente de grote stremmingen aanmelden bij Tom Tom; zeker 
voor stremmingen langer dan een half jaar. Dat kan halfjaarlijks. Coby neemt het mee in platform 
spoor (ACTIE Coby). 

 
Coby memoreert dat Harry zich al heel lang, vanaf het begin, inzet voor de BVOW. We willen niet wachten 
tot het november is en daarom overhandigt Coby aan Harry, namens de BVOW, een cadeau en bedankt 
hem voor zijn inzet. 
 
Om 21u30 dankt Coby iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 



Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 

 

 
 

 
 
BIJLAGE 1  - Verslag verenigingsjaar BVOW 2010-2011 
 
We sluiten ons tweede lustrum dit jaar af. In het afgelopen jaar waren er verkiezingen voor de Gemeenteraad.  
De ‘nieuwe’ ploeg raadsleden en wethouders zijn voortvarend van start gegaan en gaven aan dat meer initiatief van de bewoners 
gevraagd zouden worden. De Commissie Ruimte en Verkeer kreeg een nieuwe naam ‘de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte’. 
 
In september is er een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe wethouder, mw. Junius.  
In het jaarplan hebben we gesproken over een doelmatigheidsenquête, die door de gemeente gehouden zou worden. De wethouder 
is van plan om een nieuwe nota te maken over het parkeerbeleid en ziet daarom niets in een te houden enquête. 
Een nieuw convenant is tot op heden niet met de gemeente/wethouder afgesloten. De wethouder geeft als reden op dat ze de ene 
belangen vereniging niet voor wil trekken op de andere. Daarnaast is er, volgens de wethouder, nu toch goed overleg met elkaar. De 
bestuursleden hebben aangegeven dat zij waarde hechten aan een verlenging van het convenant, om het overleg te waarborgen. Het 
laatste woord is hier nog niet over gesproken.  
Door het wijzigen van een bushalte in de Olofsbuurt zijn er nu een paar parkeerplekken erbij gekomen.  
In een tweede gesprek, in maart 2011, met de wethouder is er naast het stoepparkeren, ook gesproken over het weesfietsen-
probleem in het spoorzonegebied  en de uitritten op de Buitenwatersloot.  
  
Over het gebied Spoorzone en het nieuw in te stellen parkeergebied Spoorzone waar de Spoorsingel en de Phoenixstraat in liggen zijn 
een aantal bijeenkomsten georganiseerd door vakgroep mobiliteit met de diverse belangen verenigingen in de stad.   
De belangenvereniging Olofsbuurt / Westerkwartier (BVOW) heeft ook hier haar steentje aan de discussie bijgedragen. 
 
Het afgelopen jaar zijn er ook diverse bijeenkomsten geweest van het platformspoor. Diverse bestuursleden zijn daar geweest en 
hebben vragengesteld over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.  
Vanuit het platform spoor zijn deze bestuursleden ook te gast geweest bij voorlichtingsavonden van CrommeLijn aan de diverse 
groeperingen zoals bewonersgroep Parallelweg/Coenderstraat; Belangenvereniging Zuid en bij de bewoners direct achter het 
spoorzone gebied zoals de wijk Olofsbuurt en Westerkwartier.  
 
In de Commissie (Cie) vergaderingen, door bestuursleden bezocht, is ook door deze leden ingesproken om zodoende het beleid van 
de gemeente te kunnen beïnvloeden. Er is ingesproken over het bevaarbaar maken van de toekomstige Phoenix-singel/gracht, het 
mix-parkeren en parkeerbeleid in het Spoorzone gebied; Wilhelmina park; veiligheid en bereikbaarheid in het spoorzonegebied. 
 
Niet alleen voor de verkiezingen maar ook na de verkiezingen zijn er gesprekken geweest met diverse politieke partijen. 
De bijeenkomsten van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier zijn bezocht door Stadsbelangen, de wijkagent en de wijk 
coördinator.   
 
Twee Bestuurleden zijn op een dag cursus geweest om kennis te maken met de “sociale media”, sindsdien “twittert” het bestuur er 
lustig op los.   
 
De nieuwsbrief is dit jaar 2x uitgekomen.  
Naast de nieuwsbrief zijn er ook regelmatig stukjes door de secretaris in de wijkkrant geschreven. Hebben we met een kraampje op 
‘de Slinger in de Wijk’ gestaan. 
Het Buitenwaterslootfeest is door ons ondersteund. Hebben de bestuursleden van zich laten horen in de Delftse Post, Krant op 
Zondag en het AD. Zijn er brieven de deur uit gegaan ter ondersteuning van acties gehouden door andere belangenverenigingen in 
andere schillen betreffende parkeren en natuur. Hebben we aan andere schillen ook om ondersteuning gevraagd en gekregen. Zijn de 
vergaderingen en bijeenkomsten van wijkbeheer actief gevolgd. 
  
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor de BVOW:  

• Iedereen die gezorgd hebben dat de nieuwsbrieven gevuld, afgedrukt en in de wijk zijn rond gebracht;   
• Iedereen die mee geweest is naar de Cie-vergaderingen en vergaderingen met de gemeente-ambtenaren, vergaderingen 

platform spoor. 
 
Coby de Koning, vz. 
April 2011 

 

 



BIJLAGE 2 - Overzicht uitgegeven vergunningen sinds 2003: 
  

Aantal 
 
Soort vergunning  

mrt 
03* 

sept 
03 

dec 
04 

nov 
05 

mei 
06 

okt 
06 

apr 
07 

dec 
07 

mei 
08 

dec 
08 

mei 
10 

Xx 
11 

Bewoners verg. 1 2250 2402 2257 2365 2442 2179 2437 2333 2420 2307 2338  

Bewoners verg. 2 360 221 223 259 284 248 276 279 297 275 301  

Bez.verg. bewoners 2718 2854 2619 2770 2909 2463 2787 2694 2771 2685 2670  

             

Bedrijven verg. 1 194 193 130 159 164 132 157 136 147 138 142  

Bedrijven verg. 2 75 27 19 17 18 21 24 23 22 24 24  

Bez.verg. bedrijven 141 164 120 162 170 143 166 157 164 171 173  

             

TOTAAL: 5738 5961 5368 5732 5987 5186 5847 5622 5821 5600 5648  

*= alleen jaarvergunningen; andere jaren ook maandvergunningen meegerekend. 

 
 

BIJLAGE 3  - Jaarplan  2011 – 2012 
 
Dit jaar is de start van ons derde lustrum. We kijken komend jaar een beetje achterom en willen de afgelopen 10 jaar niet zo maar 
voorbij laten gaan, daarom willen we  in november 2011 iets doen om de oprichting van de Belangenvereniging Olofsbuurt/ 
Westerkwartier te memoreren. Meer nog willen we vooruit kijken en ons bestaansrecht opnieuw onder de loep nemen. Wat kunnen 
we voor de wijk Olofsbuurt / Westerkwartier (BVOW) betekenen? Waar gaan we ons mee bezig houden? 
 
De Belangenvereniging Olofsbuur / Westerkwartier zal zich komend jaar onder meer bezig houden met:  
- De Spoorzone -  bereikbaarheid van onze wijken richting het centrum van de stad en visa versa. We willen daar over de 
veiligheid van de verkeersdeelnemers meedenken en advies geven. Als ‘veel’ gebruiker/ bewoner van het gebied wordt je direct 
geconfronteerd met de veiligheid en doorgang.  
- Wijkzaken, komend jaar zal de BVOW opnieuw aandacht besteden aan zwerfafval, hinderlijk geplaatste fietsen, e.d. 
- Parkeren in het Spoorzone gebied. Door het steeds wijzigen van de verkeerssituatie is het belangrijk dat  
we in de gaten houden dat het parkeren voor bewoners en bezoekers niet al te veel in het gedrang komt. Hoe zit het met de 
aangekondigde bouw van de parkeergarage gedeeltelijk boven de spoortunnel, maar onder het maaiveld, aan de Spoorsingel?  
De wethouder is bezig met een nieuwe parkeernota en wat gaat dat voor onze wijken betekenen. Ook de fietsers en hun parkeer 
mogelijkheden blijven een aandachtspunt.  
- Wilhelminapark, komend jaar zal de BVOW het schoon houden van het park door gebruikers blijven  
ondersteunen door middel van gebruikers met elkaar en met instantie, die hun kunnen ondersteunen, in contact te brengen. 
 
Na de verkiezingen zijn de Commissie’s (Cie) van de Gemeenteraad opnieuw ingesteld, de Cie Wijk en Verkeer heeft een nieuwe 
naam gekregen “de Cie Spoorzone, Verkeer en Ruimte”. Ook dit jaar zal de BVOW deze Cie op de voet volgen. Daarnaast zal de 
BVOW de gemeente (de ambtenaren) en de wethouder actief volgen en hun gevraagd en ongevraagd advies blijven geven. 
 
Het maandelijks blijven organiseren van onze bijeenkomsten voor de leden van de belangenvereniging. 
 
Communiceren met de wijkbewoners door middel van het uitbrengen van onze nieuwsbrieven en het schrijven in de wijkkrant en via 
de sociale media, zoals onze website (www.bvowd.nl) en twitter (@BVOWDelft). 
 
Actief volgen van de vergaderingen/bijeenkomsten van het Buurtbeheer Overleg, Bos-D, Platform Spoor, voorlichtingsavonden 
bijwonen bij de diverse groepen betrokken bij de spoorzone en overige belangenverenigingen in de diverse schillen ondersteunen 
en/of bezoeken.  
  
Coby de Koning, vz.. 
april 2011. 
 

 

BIJLAGE 4  - belangrijke data  2011 
 
Dinsdag 10 mei 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
Vrijdag 13 mei 2011  Eindfeest voor buurt, na opknapactie Stanislas, Wilhelminapark, vanaf 15u30 
Dinsdag 14 juni 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
In juli en augustus wordt er niet vergaderd. 
Dinsdag 13 september 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
Dinsdag 11 oktober 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
Dinsdag 8 november 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
Dinsdag 13 december 2011 Actieve Ledenvergadering, De Wending, kleine zaal boven 
 
In principe komen we elke tweede dinsdag van de maand bijeen, behalve in januari, juli en augustus.  
Alle vergaderdata onder voorbehoud, kijk voor wijzigingen op http://www.bvowd.nl of bel met de secretaris, 015-2147102. 
  


