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Beste Wijkbewoners,
In deze nieuwsbrief treft u de samenvatting van de uitslag aan van de enquête over de digitale bezoekerskaart die wij in
de vorige nieuwsbrief hadden staan. Belangrijkste conclusie is dat u het aanmelden van uw bezoek absoluut
onacceptabel vindt: een grove schending van de privacy. Wilt u meepraten over het advies dat wij hierover aan de ge-
meente zullen geven? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadaring op 16 april; iedereen is welkom om mee te praten.
Zie ook de agenda in deze nieuwsbrief. In de pauze van de vergadering wordt een film vertoond over hoe het vroeger was
rond de spoorzone. Wij hopen dat de opkomst weer groot zal zijn!
Wilt u actief meedenken over de (parkeer)problemen in onze wijk? Kom dan kijken op de Algemene Ledenvergadering of
meldt u aan bij het bestuur.
Guido van der Wedden, secretaris

In onze vorige nieuwsbrief stond een enquête over de
mogelijke invoer van een digitale bezoekerskaart in
onze wijken. De gemeente vroeg de belangen-
vereniging namelijk hierover mee te denken. Hier de
belangrijkste resultaten:

Gemiddeld wordt de huidige bezoekerskaart ruim 235
uur per jaar gebruikt. De voorgestelde digitale kaart
stelt een maximum van 150 bezoekersuren per jaar
(voor • 23,50) met daarbij de mogelijkheid tot bijkopen
van 50 uur (• 42,50 extra). Samen minder uren dan
wat u nu gebruikt tegen aanzienlijk hogere kosten.

Voordelen die u signaleert: onbedoeld gebruik wordt
tegengegaan, er kan meer dan 4 uur bezoek worden
ontvangen en er is wellicht een kostenbesparing voor
de gemeente.

De meerderheid van de wijkbewoners ziet echter
nadelen: men is vooral bang voor een inbreuk op de
privacy. Enkele reacties:

· “big brother is watching you”,
· “aantasting privacy, mag dit wel???”,
· “ik eis anonieme verwerking!”,
· “lijkt wel KGB”.

16 april: vertoning
historische film!

“Big brother is watching you”
Resultaten enquête digitale bezoekerskaart: bewoners bang voor verlies privacy

Op maandag 16 april in buurthuis De
Wending op de Raamstraat zal tijdens
de pauze van de Algemene Leden-
vergadering een historische film uit het
gemeentearchief vertoond worden.
Bent u benieuwd hoe de spoorzone er
voor de bouw van het viaduct uit zag?
Kom dan kijken! Uiteraard is er koffie
en thee.

Kijk voor informatie over de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Delft voortaan op http://www.bvowd.nl

De omslachtigheid is ook een veel gesignaleerd nadeel: men
voorziet veel rompslomp en denkt dat het systeem te inge-
wikkeld is voor ouderen.

51% van de ondervraagden gebruikt internet of de telefoon om
te bankieren. Voor dit gedeelte van de wijk voorziet de
belangenvereniging geen problemen bij de invoer van de
digitale bezoekerskaart, maar hoe zit het met de overige
49%? Als nadeel wordt veelvuldig “geen internet” of “geen pc”
genoemd.

Wij danken alle wijkbewoners die de enquête inleverden of op
onze website invulden hartelijk voor de moeite. De uitslag zal
meegenomen worden in het advies van de belangenvereniging
aan de gemeente.

Voordat de belangenvereniging dit advies definitief opstelt,
kunt u nog één keer uw mening geven: alle wijkbewoners zijn
welkom tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op
maandag 16 april. De commissie digitale bezoekerskaart van
de belangenvereniging zal tijdens deze vergadering haar
bevindingen en de volledige uitslag van de enquête presente-
ren.
Meer informatie: zie elders in deze nieuwsbrief.



Contributie 2006Agenda ALV 2007
Agenda Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier, op maandag 16 april vanaf 20 uur in de grote zaal
van buurthuis De Wending, tegenover de Kerk op de Raamstraat.

1. Opening (20 uur)
2. Verslag jaarvergadering 2006
3. Verantwoording jaarplan 2006-2007
4. Financieel jaarverslag 2006-2007

Goedkeuring door Kascommissie
5. Ingekomen en uitgene stukken in 2006-2007
6. Advies aan gemeente over digitale bezoekerskaart

PAUZE: film over hoe wijk vroeger was
7. Verkiezing bestuursleden 2007-2008

De huidige bestuursleden zijn herkiesbaar.
8. Verkiezing kascommissie 2007-2008

De huidige kascommissieleden zijn herkiesbaar.
9. Jaarplan 2007-2008
10. Bezwaarschrift
11. Rondvraag
12. Sluiting (22 uur 30)

Belangrijke punten op de agenda zijn het advies dat we aan de
gemeente zullen geven n.a.v. onder andere de enquête over de
digitale bezoekerskaart, het al dan niet aanhouden van het be-
zwaarschrift tegen de invoer van het vergunningparkeren in onze
wijk en de verkiezing van nieuwe bestuursleden; heeft u belangstel-
ling met het bestuur mee te doen, dan kunt u zich tot voor de
vergadering aanmelden bij het huidige bestuur: er zijn twee vacatu-
res in het bestuur.

Contact met de gemeente
Het komende jaar willen we in gesprek blijven met de gemeente over het parkeerbeleid en de plannen in de spoorzone.
We blijven de commissie- en raadsvergaderingen waarin parkeren en spoorzone onderwerp zijn kritisch volgen.
Voor dit jaar staat er bij de gemeente weer een enquête op het programma. Ook hier willen we aan meewerken.

Bezwaarschrift
Op de punten, genoemd in het bezwaarschrift dat we bij de beroepscommissie hebben ingediend en waar nog niet
zoveel aan gedaan is, zal meer nadruk gelegd worden in het overleg met de gemeente.

Digitale bezoekerskaart
De commissie zal de ge- en ongemakken van de digitale bezoekerskaart bekijken en verder onderzoeken wat de
digitale bezoekerskaart voor onze wijken betekent. Hun bevindingen zullen in een verslag neergelegd worden en tot een
advies van de belangengvereniging aan de gemeente leiden.

Voor het volledige jaarplan 2007-2008: bezoek onze vergadering op maandag 16 april aanstaande.

Enkele punten uit het jaarplan 2007-2008

 Onze website is verhuisd.      NIEUWE WEBSITE:    http://www.bvowd.nl

Enkele punten uit het jaarverslag 2006-2007
Afgelopen jaar heeft de belangenvereniging weer diverse activiteiten gehad. Uiteraard hebben wij zoals gebruikelijk elke
maand overlegd met de (actieve) leden, hebben wij geregeld een nieuwsbrief uitgebracht om de wijk te informeren over
de ontwikkelingen op parkeer- en spoorgebied. Daarnaast hebben wij ook extra dingen gedaan: zo hebben wij een
bijeenkomst gehouden bij dansschool Wesseling waar vier architectenbureaus hun plannen voor het nieuwe stads-
kantoor/ station Delft presenteerden. Daarnaast hebben wij een enquête gehouden over de digitale bezoekerskaart,
waarvan u de uitslag in deze nieuwsbrief vindt.

Voor het volledige jaarverslag 2006-2007: bezoek onze vergadering op maandag 16 april aanstaande.

Geachte mevrouw/meneer,

Eind december 2006 verzocht de belangen-
vereniging aan haar leden de contributie over te
maken voor het jaar 2006. Helaas heeft nog
niet iedereen zijn of haar bijdrage over 2006
overgemaakt. Ik doe hierbij nogmaals een
dringend beroep op al onze leden om de
contributie over te maken.
Bij een aantal leden is mogelijk het idee
ontstaan dat het jaar 2006 al betaald was in de
eerste maanden van dat jaar. Maar de betalin-
gen begin 2006 kwamen  vaak ten gunste van
het boekjaar 2005. Ook in 2005 zijn de brieven
met daarin het verzoek de contributie te
betalen pas eind van het jaar verstuurd.

Kortom wij hebben uw steun echt hard nodig
en natuurlijk staat de belangenvereniging naar
de gemeente sterker met een groot aantal
(betalende) leden.

Mocht u al betaald hebben neemt u dan even
telefonisch contact met mij op (015-2123076)
en geef aan wanneer u betaald heeft. Het is bij
het verwerken van betalingen niet altijd duide-
lijk voor wie de betaling bedoeld is.

Ik bedank u alvast voor uw bijdrage.
Harry van Adrichem, Penningmeester


