Delft kort

Onderhoudende stad

Best Gejat

‘Reinigingsdoekjes verstoppen riool’
Het afgelopen jaar werden vrijwel
alle rioolverstoppingen veroorzaakt door vet en reinigingsdoekjes
in het riool. De gemeente roept
Delftenaren op het riool te gebruiken waar het voor bedoeld is.
Samengeklonterde reinigingsdoek
jes. Sjaak van den Berg, directievoer
der van de gemeente komt ze vrijwel
elke keer tegen als er weer een riool
ontstopt moet worden. “En dan hele
maal vastgekoekt en samengeklon
terd. Dat vastkoeken komt dan weer
omdat mensen frituur- of bakvet
door het toilet hebben gespoeld. Die
doekjes hechten zich aan het vet.
Hierdoor slibt het riool langzaam
dicht. Dit kan leiden tot verstop
pingen, overstromingen, viezigheid,
overlast en stank in huis en op straat
– dat wil je niet weten!”

Wel en niet
Waar is een riool wel en waar is het
níet voor bedoeld? Van den Berg:
“Voor de afvoer van afwaswater, bad
water, toiletwater, industriewater en
ook regenwater. Het riool is gebouwd
voor de afvoer van gebruikt water,
ontlasting en toiletpapier – ook voch
tige toiletdoekjes – en etensresten die
door het gootsteenputje passen. Ook

Onderzoek
restanten van huishoudelijke schoon
maakmiddelen kunnen via het riool
worden afgevoerd – zolang het géén
agressieve middelen zijn, want dat is
dan weer klein chemisch afval. Dat
geldt ook voor verfresten en andere
chemische producten. Deze spullen
zijn niet goed voor het riool en het is
niet goed voor het milieu om die via
het riool af te voeren. Maar vooral:
geen reinigingsdoekjes! Of het nu is
voor je gezicht, voor babybillen, voor
sanitair, meubels, vloeren, brillen,
maakt niet uit, het riool is niet ge
bouwd op afvoer van deze doekjes.
Die reinigingsdoekjes verstoppen het
riool.”

Besparen
In Delft ligt in totaal 225 kilometer
riool onder de grond, dat in 8 jaar he
lemaal wordt nagelopen en schoon
gemaakt. Zo is in 2012 45 kilometer
riool gereinigd. Daarnaast moest de
gemeente vorig jaar een aantal keer
per maand uitrukken om een riool
verstopping te verhelpen – in vrijwel
alle gevallen veroorzaakt door doek

jes en vet in het riool. Van den Berg:
“Onnodige kosten die voor rekening
van de samenleving komen – tenzij
het een verstopping op het particu
liere deel van het riool is; dan krijgt de
gebruiker de rekening gepresenteerd.
Maar voorkomen is natuurlijk altijd
beter dan betalen of kosten maken –
en dat kan door het riool te gebruiken
waar het voor is bedoeld.”

Meer weten over het onderhoud en beheer van de
openbare ruimte in Delft?

Kijk op www.delft.nl onder ‘Inwoners’ en klik door naar ‘Wonen en leven’
 ‘Openbare ruimte’. Hier kunt u ook een melding doen of een vraag
stellen over de openbare ruimte.

Raad in Beeld

Bespreking bestemmingsplan Bomenwijk uitgesteld
De inhoudelijke bespreking van
het bestemmingsplan Bomenwijk
is door de commissie Spoorzone,
Verkeer en Ruimte afgelopen donderdag uitgesteld tot de volgende
overlegvergadering op 7 februari.
Alle fracties pleitten in de procedure
vergadering voor uitstel, omdat
de Bewonerswerkgroep Bomenwijk
zich overdonderd voelde door de
‘late’ reactie van het college op de
zienswijzen die zijn ingediend op
het bestemmingsplan. De bewoners
hadden die niet tijdig ontvangen en
waren ook niet proactief door het
college geïnformeerd over het weer
in procedure brengen van het be
stemmingsplan. Ondanks het uitstel
maakten twee vertegenwoordigers

van de bewonerswerkgroep gebruik
van hun recht om in te spreken. Zij
lieten de commissie onder meer
weten dat ze de geplande hoge
bouwblokken langs de A13 niet vin
den passen bij het karakter van de
Bomenwijk. De commissie praat
volgende maand verder. Vervolgens
wordt het bestemmingsplan vastge
steld door de raad.

Inspraak
Twee andere bewonersbelangen
verenigingen,
Olofsbuurt-Wester
kwartier en TU-Noord, spraken ook
in tijdens de overlegvergadering. Zij
uitten hun zorgen over het verdwij
nen van de inspraakmogelijkheid
door het afschaffen van de vooront
werpbestemmingsplannen. De raad

besloot dat vorig jaar. Het schrappen
van de voorontwerpprocedure levert
een besparing van € 150.000 per jaar
op. Het ontwerpbestemmingsplan
en de mogelijkheid om in die proce
dure als bewoner of belanghebbende
te reageren blijft bestaan.

Agenda

Donderdag 24 januari, 20.00 uur:
procedure- en overlegvergadering
commissie Middelen en Economie.
Kijk voor uitgebreide berichtgeving op
www.delft.nl/gemeenteraad.

Doorlooptijd
Eerder vorige week, op dinsdag 15
januari, vergaderde de commissie
Bestuur, Leefomgeving en Duur
zaamheid. De vergadering begon met
de bespreking van het jaarverslag
2011 van de Adviescommissie voor
bezwaarschriften. Daarin zegde bur
gemeester Bas Verkerk de raad een
brief toe waarin onder meer wordt
uitgelegd waarom het verlenen van
gehandicaptenparkeerkaarten werd
geweigerd. Diverse fracties uitten
hun zorgen over de langere door
looptijd van de adviezen. Dat was een
week, maar liep in 2011 op tot bijna
twee weken. Dat heeft volgens de
burgemeester deels te maken met de
werkdruk en de bezuinigingen. Alle
bezwaren werden binnen de wette
lijke termijn afgehandeld.

Avalex
De commissie stond ook stil bij de
ontwikkelingen binnen het afvalver
werkingsbedrijf Avalex. Aan de hand
van de voortgangsrapportages oor

www.delft.nl

De gemeenten Delft en Den
Bosch hebben de Best Gejat
Prijs gewonnen op het jaar
congres van KING, het Kwa
liteits Instituut Nederlandse
Gemeenten. Kijk kwaliteit af,
leer van elkaar en vind niet
steeds zelf het wiel uit – dat is
het idee achter de Best Gejat
Prijs. Het duo Delft & Den
Bosch had zich aangemeld met
de digitale aangifte van over
lijden. Bosschenaren kunnen
dit al sinds 1 januari 2011 en
Delft vond het zo’n goed idee
dat ze het 1 september 2012 ook
heeft ingevoerd.

deelde het merendeel van de commis
sie dat er veel werk is verricht om de
financiële problemen aan te pakken en
dat het de goede richting opgaat.
De verwachting is dat Avalex in 2014
weer een positief resultaat laat zien.
Minder positieve geluiden waren er
over de effecten van het alternerend
inzamelen op het scheiden van
afval. Voor Onafhankelijk Delft, VVD,
ChristenUnie, SP, CDA en D66 waren
de conclusies in de ontvangen colle
gebrief onvoldoende onderbouwd.
De VVD pleitte voor een uitgebrei
dere evaluatie, waarin ook het draag
vlak voor de overgang naar het alter
nerend inzamelen werd gepeild.
Wethouder De Prez gaf aan geen
aanleiding te zien voor een uitgebrei
dere evaluatie. Het aantal klachten
was volgens hem na de invoering
snel afgenomen, wat wijst op een
snelle gewenning van het nieuwe
systeem. De VVD overweegt een
motie op dat punt in te dienen.
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De Delftse Rekenkamer laat
onderzoek doen naar de uit
voering van het beheer en on
derhoud van wegen, straten en
pleinen van de gemeente Delft.
De afgelopen jaren werd fors
op beheer en onderhoud be
zuinigd; in 2010 kreeg 57 pro
cent van de Delftse wegen
het predicaat ‘matig tot slecht’.
De Rekenkamer oordeelt niet,
maar stelt wel de vraag: hoe
doelmatig en doeltreffend is het
beheer en onderhoud van
wegen, straten en pleinen in de
gemeente Delft na doorvoering
van de bezuinigingen? Daaruit
volgt ook de vraag of de sturing
hierop door de gemeenteraad
effectief is. O.a. interviews met
weggebruikers en straatenquêtes
moeten meer inzicht brengen.
Het onderzoek wordt naar
verwachting eind 1e kwartaal
afgerond en besproken in de
raadscommissie.

Tafel van één
Maandag 4 februari begint om
9.30 uur een nieuwe serie tafel
gesprekken voor vrouwen zon
der werk – de Tafel van één. Vijf
ochtenden komen vrouwen bij
elkaar in wijkcentrum de Hof
stee aan de Sandinoweg 149,
om onder begeleiding van een
tafelbuddy te praten over hun
mogelijkheden. De vier andere
data zijn 11 en 18 februari en
4 en 11 maart. Inschrijven als
deelnemer of tafelbuddy kan
via www.detafelvaneen.nl of
telefoon 06-83051874. Deelna
me is gratis.

Stalling voor je sleetje
Word je op je slee naar het zwembad
gebracht, dan kun je hem bij ons binnenzetten. Geen probleem!
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

Gemeenteberichten
Stadswinkel Delft
gemeentelijke belastingen

Rond 29 januari ontvangen inwoners en bedrijven in Delft de aanslag gemeentelijke belastingen van de Regionale Belasting Groep (RBG). De
RBG verzorgt vanaf 2013 de belastingen voor de
gemeente Delft.
Waarom RBG?
De RBG verzorgt ook de waterschapsbelastingen
voor het hoogheemraadschap van Delfland.
Voor inwoners en bedrijven is het makkelijk dat
ze bij één organisatie terecht kunnen voor hun
lokale belastingzaken, zoals bezwaar maken of
kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over
de samenwerking vindt u op www.delft.nl/
belastingen of op www.derbg.nl.
Op www.delft.nl/belastingen kunt u uw zaken
digitaal regelen. Zoals betalen, kwijtschelding
aanvragen, bezwaar indienen of machtigen om
in termijnen te betalen.
Nieuwe WOZ-waarde
Voor 2013 is een nieuwe WOZ-waarde bepaald,
met als peildatum 1 januari 2012. Gemiddeld zijn
de WOZ-waarden gedaald. Incidenteel kan de
waarde van uw woning of bedrijfspand wel zijn
gestegen. Op www.delft.nl/belastingen wordt in
de WOZ-film uitgelegd hoe de WOZ-waarde tot
stand komt. U kunt hier ook de WOZ-waarde en
het taxatieverslag van uw pand bekijken.
Stadswinkel, Phoenixstraat 16
Alleen op afspraak via www.delft.nl of tel.
14015, maximale wachttijd 5 minuten. Openingstijden: ma t/m do van 8.00-17.00 uur, vr
van 8.00-20.00 uur. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 8.00-17.00 uur. Digitale balie:
www.delft.nl.

Hoorzittingen
De Adviescommissie voor bezwaarschriften van
de gemeente Delft houdt regelmatig hoorzittingen. De meeste van deze hoorzittingen zijn
openbaar en vinden plaats in het stadhuis aan
de Markt. Hebt u belangstelling, dan kunt u een
hoorzitting van de Adviescommissie bijwonen.
Voor meer informatie kunt u surfen naar www.
delft.nl of telefonisch contact opnemen met het
secretariaat van de Adviescommissie, telefoon
(015) 260 2411.

Binnenstad
VRIJGEKOMEN STANDPLAATSEN
Achtersack (20 m²) | Locatie 8.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Oosteinde 6 | verplaatsen / aanpassen brandscheidingen en plaatselijk herindelen binnen
bestaande school | 17-01-2013
Nieuwe Plantage 3 | uitbreiden van woning op
begane grond en op 2de verdieping | 20-1-2013.
Melding
Phoenixstraat 30 | verwijderen van asbest van
ontluchtingspijp op dak | 15-01-2013.
Vergunningvrij
Oude Delft 30 | nieuw plaatsen van dakraam en
uitbreiden wasgelegenheid | 16-01-2013.
Buiten behandeling gesteld
Asvest 40 | kappen van populier i.v.m. vallende
takken | 16-01-2013.
Ingetrokken aanvraag
Voldersgracht 12 | veranderen bioscoop met
woning tot winkel met 16 kamers | 25-02-2011.

Buitenhof
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Melding
Zagwijnpad 20 | saneren van asbest | 17-012013.
Toestemming sloop
Montgomerylaan 2-224 | saneren van asbest |
16-01-2013

Zjoekowlaan 5-123 | gewijzigde asbestmelding
| 16-01-2013.

Hof van Delft /
Voordijkshoorn
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Van der Bruggenstraat 18 | garagedeur vervangen door ramen | 17-01-2013
Hugo de Grootstraat 62 | vervangen van garage, bouwen van berging en vernieuwen van terreinafscheiding | 17-01-2013
Havenstraat 9 | samenvoegen en verbouwen
van Havenstraat 7 en 9 | 17-01-2013
De Vriesstraat 26 | vervangen van kozijnen |
17-01-2013
Laan van Altena 41 | plaatsen van dakopbouw |
20-01-2013.
Meldingen
Pootstraat 157 | saneren asbest | 15-01-2013
Delfts Hart bouwnummer 29 t/m 34 | 42
twee-onder-eenkapwoningen, liggend aan de
Druifmuur in Delft, veld 21 Harnaschpolder |
15-01-2013.
Geweigerd regulier
Anna Beijerstraat 2 | plaatsen van hek en
pergola rondom dakterras | 16-01-2013.

VERKEERSBESLUIT

Kristalweg | opheffen van huidige geslotenverklaring op het noordelijke deel van de Kristalweg t.h.v. huisnummer 68 voor voertuigen die,
met inbegrip van de lading, langer zijn dan 11
meter (1275743).
Het besluit ligt ter inzage bij de Stadswinkel.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van
‘bezwaarschrift’

U vindt het complete overzicht van de gemeenteberichten en de toelichting op: www.delft.nl/gemeenteberichten
gebouw | 15-01-2013
Kluyverweg 2 | verwijderen van asbesthoudende kitnaad | 18-01-2013.
Verleend regulier
Kluyverweg 1 | verplaatsen van bestaande binnentrap naar buiten | 16-01-2013.
Toestemming sloop
Julianalaan 134 | onderhoud en na-isolatie van
de Faculteit Bouwkunde TU | 14-01-2013.
Ontwerpbeschikking uitgebreid
Schoemakerstraat 340 | gebruiksvergunning
voor buitenschoolse opvang | dossiernummer:
201202181 | voornemen: ter visie leggen conceptbeschikking | inzage en zienswijze : 24-01
t/m 06-03-2013.

Voorhof
VRIJGEKOMEN STANDPLAATSEN
Nijverheidsstraat (20 m²) | Locatie 6.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwsbrief voor ondernemend Delft
Tips voor en ervaringen van starters. Ondernemers over ondernemen. Wat kunnen apps
betekenen voor ondernemers? Gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven. Flexen en
groeien in De Zuster. Wat kan met het Ondernemersfonds? De netwerkagenda – dit
en meer in de maandelijkse digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende
Delftenaren, die vrijdag weer verschijnt. Gratis abonnement? Meld u vandaag aan via
www.delft.nl/nieuwsbrief en u ontvangt ’m vrijdag in uw mailbox!

Ontwerpbeschikking uitgebreid
Rectificatie: in de gemeenteberichten van 16
januari j.l. is bij de ontwerpbeschikkingen per
abuis Poptahof Noord 295 | realiseren van
tijdelijke huisvesting tijdens nieuwbouw basisschool de Omnibus, gepubliceerd. Het conceptbesluit ligt nog niet ter inzage. Het wordt te zijner tijd opnieuw aangeboden voor publicatie.

Toelichting / leeswijzer
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Een aangevraagde omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes maanAangevraagd
den), ligt zes weken ter inzage bij de StadswinRoland Holstlaan 919 | brandveilig gebruiken
van pand kinderdagverblijf Walvis | 16-01-2013 kel. In die periode kan iedereen reageren op de
ontwerpbeschikking met een schriftelijke of
Frederik van Eedenlaan 14 | brandveilig
mondelinge zienswijze. Wie geen gebruik heeft
gebruiken van pand van kinderdagverblijf
gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijDe grote Johannes | 16-01-2013
ze naar voren te brengen over de ontwerpbeLodewijk van Deysselhof 165 | brandveilig
schikking, kan daarna tegen de definitieve
gebruiken van pand van kinderdagverblijf
beschikking niet meer in beroep gaan bij de
Beukenboom | 16-01-2013.
Rechtbank Den Haag.
Bij de afhandeling van aanvragen om een
Melding
omgevingsvergunning waarvoor de korte procePapsouwselaan 1 | slopen van binnen afwerdure geldt (acht weken) wordt geen ontwerp
king van bestaande winkel | 16-01-2013.
Delftse post_v01_150x210mm

besluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes weken
na de vergunningverlening bezwaar worden
gemaakt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na het verlenen van de vrijstelling en/of vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78,
2600 ME Delft.
Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar
en beroep mogelijk.

VRIJGEKOMEN STANDPLAATSEN

Heeft u belangstelling voor een van de vrijgekomen standplaatsen, dan kunt u zich inschrijven.
Gebruik hiervoor het formulier dat u kunt downloaden via www.delft.nl, zoek op standplaats
en kies vervolgens voor standplaatsvergunning
verkoopwagen. Aanvragen worden getoetst aan
de eisen in de Nota standplaatsen 2004 en 2009.
Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet
in behandeling genomen. Volledig ingevulde
formulieren kunt u tot uiterlijk 31 januari 2013
richten aan de gemeente Delft, KCC Product
ondersteuning, t.a.v. mw. C.W. van Soest-Terpoorten, postbus 78, 2600 ME Delft.

Afvalrubriek

Vrijenban
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Melding
Esdoornlaan 29 | verwijderen van asbest |
16-01-2013.
Verleend regulier
De Genestetstraat 23 | renoveren van pand en
plaatsen van opbouw | 16-01-2013.
Buiten behandeling gesteld
Sabangstraat 7 | plaatsen van dakopbouw |
16-01-2013.

Tanthof
VRIJGEKOMEN STANDPLAATSEN

De volgende locatie voor een standplaats is
vrijgekomen:
Bikolaan (20 m²), locatie 10, op zaterdagen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Sandinoweg 84 | brandveilig gebruiken van
kinderdagverblijf ’t Spant | 16-01-2013
Bikolaan t.h.v. nr. 186 | kappen van 2 bomen
(pyrus en robinia) i.v.m. rioleringswerkzaam
heden | 17-01-2013
Argentiniëstraat 67 | plaatsen van dakkapel op
voorgevel van woning | 18-01-2013.
Verleend regulier
Sandinoweg t.h.v. nummer 45 | kappen van
boom (acacia) | 17-01-2013.

Wippolder
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
Simonsstraat 111 | brandveilig gebruiken van
pand kinderdagverblijf Woezelhuis | 16-01-2013
Prins Mauritsstraat 9 | plaatsen van dakopbouw op tweede verdieping | 17-01-2013.
Meldingen
Schieweg 2 | verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een msr-ruimte | 14-01-2013
Schieweg 9 | verwijderen van asbestzeil uit

2

g
fvalinzamelin
a
n
e
g
in
s
s
a
p
Aan
rst
houdende vo
vanwege aan

dit vergt veel
nog steeds aan,
en
ud
ho
en
rder
ed
meling is zwaa
ersomstandigh
melen. De inza
De extreme we
za
in
l
ui
isv
t
hu
ak
t
wij genoodza
erkers die he
voor de medew
ar. Daarom zijn
ba
an
ga
be
t
ch
ngen aan te
n blijven sle
en binnenwege
randeren wijzigi
gheden niet ve
di
an
st
om
ze
om zolang de
inzameling.
brengen in de

iners)
ld (miniconta
aa
eh
g
op
T
IE
dt N
GFT-afval wor
dden van
t vaker omschu
. He
er vastgevroren
j vrieskou.
elal in de contain
kwetsbaar is bi
g
er
f
to
GFT-afval zit ve
ts
ns
ku
t
da
om
jk
eli
og
niet m
de container is

tot
ordt van dag
De situatie w

dag bekeken

uden
ex_nieuws ho
erpagina @Aval
itt
Tw
ze
blauwe
on
of
en
ne
lex.nl
t u de groe
Via www.ava
daarom voorda
jk
Ki
!
te
og
.
ho
gd
op de
g wordt gelee
wij u dagelijks
de volgende da
iten zet of deze
bu
er
ain
nt
ico
min

Extra inzet

bij
inzet te plegen
routes om extra
TGF
en
all
ev
de uitg
dergrondse
Avalex gebruikt
l, boven- en on
s
ainers restafva
nt
ico
in
m
mde container
n
oe
va
en
het legen
con’s. Boveng
co
en
nn
to
be
s
iners en
container
verzamelconta
de weg naar de
gd worden mits
lee
ge
!
on
m
wo
lko
ge
we
kunnen
ners is hierbij
le hulp van inwo
Al
is.
ar
ba
an
bega

eegd
wordt WEL gel
er
in
ta
n
co
e
De grijz
dwegen
eden langs hoof
bi
ntainers aan te
e
de grijze minico
en van de grijz
ied
nb
aa
Het advies is om
t
he
er
ov
r
ee
m
es
Le
rooid.
.
die worden gest
www.avalex.nl
strooiroutes op
de
en
er
ain
nt
minico

n Avalex:
edewerkers va
Namens de m
king!
uw medewer
bedankt voor

f)
7 (lokaal tarie
bel 0900 -050
of
l
.n
ex
al
av
op w w w.
Vragen? Kijk

23 januari 2013

Afronding OuderenProof

‘Veiligheid staat bovenaan onze lijst’
In 2006 ging het project Ouderen
Proof van start in de wijk Buitenhof.
Daarna kwamen de andere wijken
aan de beurt. Bij OuderenProof
denken Delftenaren vanaf 55 jaar
mee over verbeteringen in wijk
en woning, die het mogelijk maken
zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. In januari van dit
jaar presenteerden werkgroepen
van de laatste wijken hun aanbe
velingen. ‘Kun je met een rollator
of scootmobiel wel veilig van die
stoep af?’

Spin-off
OuderenProof
De verbeterpunten zijn in kaart
gebracht, gemeente en partners
gaan er mee aan de slag. Ambassadeurs monitoren het vervolg. OuderenProof is klaar!
Of toch niet? Coördinator OuderenProof Marjan Hamakers van
DIVA Delft vertelt welk bijzonder
bijeffect het project heeft: “Uit
alle werkgroepen blijkt hoe belangrijk ouderen participatie en
zelfredzaamheid vinden. Zo zijn
er verschillende initiatieven uit de
werkgroepen ontstaan rond zelfredzaamheid en het gezond samen ouder worden. Wij ondersteunen die initiatieven van
harte. Tegelijkertijd is het voor
ons een groot goed dat wij
die mensen in beeld hebben en
actief gebruik kunnen blijven
maken van hun kennis en
expertise. Wij weten nu beter
wat er speelt en waar de behoefte ligt. Dat is een grote
meerwaarde van OuderenProof.”

Door Tineke Pauw
Agnes Dapper (67) nam deel aan de
werkgroepen Samenleven, voorzieningen en zorg en Woonomgeving, wonen
en doorgankelijkheid voor de wijk
Voordijkshoorn, Addie Ritter (58) nam
voor zijn wijk Hof van Delft deel aan de
werkgroep Woonomgeving, wonen en
doorgankelijkheid. Op de informatieavond van de gemeente kwamen veel
mensen af, vertelt Addie, die in het
dagelijks leven bibliotheekspecialist bij
TU-Delft Library is. “Maar voor meedoen aan de werkgroepen was weinig
animo. Dat verbaasde me wel. Zelf had
ik maar weinig overreding nodig. Ik erger me al snel aan van alles en nog
wat: van overhangende takken, losliggende stoeptegels tot brievenbussen
die geblokkeerd worden door een zee
van fietsen. Dit was mijn kans om er
iets aan te doen.”
Buurtwinkels
Agnes en Addie en hun collega-OuderenProofleden staken hun licht op bij
buurtbewoners en gingen in gesprek
met DIVA Delft, gemeente, woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

Agnes Dapper (r.) en Addie Ritter brachten voor hun wijk de verbeterpunten in kaart. ‘Veel zaken zijn al opgepakt, zoals de
verkeersdrempels in deze straat.’
Ze kwamen bij elkaar om ideeën te
bespreken, waarmee ze aan de slag
gingen. Het resultaat? Aanbevelingen
en suggesties van uiteenlopende aard:
van het weer zichtbaar maken van de
wijkagent, het oplossen van slecht verlichte zebra’s en chaos op de stoep
door te weinig parkeerruimte, van het
plaatsen van extra brievenbussen en

Op 23 januari is de slotbijeenkomst van OuderenProof. Wethouder
Raimond de Prez neemt de aanbevelingen in ontvangst. Gemeente en
partners DIVA Delft, Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen en
de provincie, wooncorporaties en zorginstellingen gaan aan de slag met
de aanbevelingen die door de werkgroepen zijn gedaan. Speciale ambassadeurs monitoren de uitvoering daarvan.

het zorgen voor voldoende buurtwinkels tot het instellen van een extra bushalte in de wijk.
Fietsen
“In onze wijk staat veiligheid en het sociale contact tussen bewoners bovenaan de lijst met aandachtspunten”,
vertelt Agnes, die na haar pensioneren
druk is met het geven van EHBO- en
BHV-lessen. “Met iemand van de gemeente zijn we door de wijk gefietst.
Daaruit zijn zo al wat actiepunten ge
komen, die meteen zijn aangepakt. Zoals stoepen die gerepareerd zijn en
fietspaden die van omhoog groeiende
boomwortels zijn ontdaan. Verder hebben we tal van ideeën en suggesties

2 maart 2013 – Theater de Veste van 11.00 tot 16.00 uur

Noteer: Actief Leven (Talenten)beurs
De beurs staat in het teken van actief ouder worden. Zo gezond
mogelijk, actief en zelfredzaam ouder worden? Dat willen we alle
maal. Dus laat eens een talentenscan doen op de beurs. Of schrijf u
in voor de cursus Ontdek je talenten, zet ze in voor vrijwilligerswerk.
Wethouder Raimond de Prez opent de beurs, waarna Delftenaar Ruut van Hooft
als spreekstalmeester en vreemde snuiter in het publiek opduikt. Ontdek wat
er zoal te doen is voor de actieve 55-plusser. Wat denkt u van een clownsworkshop door Ruut van Hooft of een workshop jive? Of toch liever eerst maar eens
luisteren? Peter Faber neemt u mee met zijn originele kijk op vernieuwing en
verandering, terwijl Andre Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan
het UMC Groningen, vertelt hoe een positieve kijk op ouderdom gemiddeld
7,5 jaar levensverlengend kan werken.

Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
Telefoon: (015) 215 21 30
www.divadelft.nl

De Actief Leven (Talenten) beurs is een
samenwerking tussen de gemeente
Delft, Breed Welzijn Delft (BWD), DIVA
Delft en GGD Zuid-Holland. Op de
websites van DIVA Delft en Breed
Welzijn Delft leest u binnenkort meer
over het programma. De toegang is
gratis, aanmelden is niet nodig.

• Belastingspreekuur
• Casemanagement Dementie
• Delfts Zorgabonnement
• Educatie
• Formulierenbrigade

gedaan ter verbetering. Maar naast de
praktische zaken, doen we ook aanbevelingen om mensen met elkaar te verbinden. Zo komt er een nieuwe speelplaats met meer groen bij een school.
Dat groen heeft onderhoud nodig en
daarom gaan we op zoek naar fitte
55-plussers die zo’n taak op zich willen
nemen.”
Parel
Addie: “Wij wonen in een groene wijk,
met het Agnethapark en het Westplantsoen. Vooral voor dat groen willen
we ons hard maken. Eigenlijk is het een
hele leuke wijk, waar al veel gedaan
wordt aan activiteiten, zoals Slinger
door de wijk. Wij hebben in dat opzicht

weinig te klagen. Toch heeft onze
werkgroep verschillende aanbevelingen gedaan. Zoals het onderhouden
van het groen en de bankjes in het
park, het tegengaan van jongerenoverlast en vandalisme en het aanpakken
van onveilige situaties bij afvalcontainers. Vooral het groen is voor ons een
belangrijk punt. Een mooi park is een
parel voor de stad. Een plek waar je
lekker kunt wandelen en frisse lucht
kunt opsnuiven. Daar moet je zuinig
op zijn. Daar moet je nu juist niet op
bezuinigen. Ik ben blij met OuderenProof. Want ik woon met veel plezier in
deze wijk. Hier wil ik oud worden. Dat
kán, als onze aanbevelingen worden
overgenomen.”

Nieuws van het
Startpunt
Wist u dat Startpunt wonen zorg welzijn een belastingspreekuur heeft
voor 55-plussers met een inkomen
tot € 35.000, die geen lid zijn van een
ouderenbond of vakbond? Afhankelijk van uw inkomen betaalt u tussen
de € 10 en € 50 per aangifte per persoon. Bel voor een afspraak van
maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 13.00 uur naar 214 07 07.
Maar doe dit tijdig, want er is beperkt
ruimte. Wie vorig jaar al gebruik
maakte van het belastingspreekuur
ontvangt in januari een uitnodiging
voor een afspraak.

• Hulp bij Thuisadministratie
• Informatieve Huisbezoeken
• Mantelzorgondersteuning
• Consulent Sociaal Isolement
• Ouderenadviseurs

Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
Telefoon: (015) 214 07 07
www.startpuntwonenzorg
enwelzijn.nl
Open van 9:00 tot 13:00 uur

• OuderenProof
• Samen Eruit
• Startpunt wonen zorg welzijn
• Straat-tot-straat bezoeken

