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Beste Leden en Wijkbewoners,
Een jaarvergadering is een tijdstip waarop we terugkijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de vereniging en
wat er het komende jaar op ons af komt. 2009-2010, een jaar waarin een daadwerkelijk begin is gemaakt met het project
Spoorzone. We kunnen er niet meer om heen, allemaal krijgen we ermee te maken. De wijkbewoner als ondernemer, als
fietser, als parkeerder en als wandelaar en laten we de bezoekers niet vergeten.
Ook aan de andere kant van de wijk, waar we te maken kregen met het onder handen nemen van de Krakeelpolderweg,
ging niet alles van een leien dakje. Ook hier hebben we ons flink met de plannen moeten bemoeien. Leden van de
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) hebben gewandeld met gemeenteambtenaren en met politici om
te laten zien wat er gebeurd in de wijk en hoe we daar tegenaan kijken en wat we ervan vinden in positieve en in negatieve zin. We proberen als belangenvereniging mee te denken, vergaderingen te volgen en een positieve input te hebben.
Contakt met de ambtenaren heeft helaas niet altijd gebracht wat we wenste; dit hoeft ook niet altijd. Alleen verwacht je
wel dat de gemeente de gedachten en gevoelens van de inwoners respecteert en er serieus mee omgaat. Helaas is dat
ook niet altijd gebeurd. Dat is een van de dingen waarvan we hopen dat dit in het komende jaar beter zal gaan. De
belangenvereniging wil uw belangen en die van de wijk ook het komende jaaar zoveel mogelijk op een positieve manier bij
allerlei gebeurtenissen in de wijk behartigen. We kunnen dat niet alleen. Daar hebben we wijkbewoners, u dus, bij nodig.
Om mee te denken, om te helpen raadsleden te overtuigen dat de kosten voor parkeren niet omhoog moeten gaan. Om
raadsleden op de hoogte te houden van wat er in de wijk gebeurt en te laten weten hoe u dit als de wijkbewoner ervaart.
Om te zorgen dat de raadsleden door de ambtenaren goed voorgelicht worden en niet half (waaronder bijv. het verstrekken van onvolledige informatie). Om te zorgen dat beslissingen van gemeenteraadsleden goed uitgevoerd worden, dat er
door de ambtenaren niet eerst gepubliceerd wordt, voordat er een beslissing door de raadsleden is genomen.
Kom naar de jaarvergadering van de belangenvereniging en laat uw stem horen en stel uw tijd en kennis beschikbaar. Dat
kunnen we goed gebruiken. Tot ziens op 27 april a.s.
Coby de Koning
Er zijn weer vele nieuwe aanmeldingen, nu u nog!

Wordt lid!
Ja, ik steun de BVOW en maak 5 euro over op bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangenvereniging
Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam,
postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij het
secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft.
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail adres :
Handtekening :

Succes 1:
Nieuwe parkeerplek
Het heeft meer dan een jaar geduurd maar eindelijk is het
dan toch voor elkaar gekomen en konden de eerste auto’s
in de Adriaan Pauwstraat gebruik maken van twee nieuwe
parkeerplaatsen, aangelegd op de plek waar vroeger een
bushalte was:

O Ik word lid
O Ik wil het bestuur helpen als actief lid

e-mail van een bewoner:
“Graag aandacht voor de kruising Jacoba v. Beierenstraat,
Krakeelpolderweg: met goed fatsoen is de afslag naar
rechts, richting de winkels niet meer te nemen zonder een
stoeprandje te pikken. Bekijk de stoepranden: deze zijn
zwart van de rubbersporen. Het kost u uw banden, die
daar intern schade van op kunnen lopen en dit komt niet
ten goede komt van de verkeersveiligheid.
Keien als rijbaan markering op de Krakeelpolderweg, is
ook een hopeloze oplossing: regelmatig worden deze eruit
gereden door vrachtwagens en stadsbussen. Deze keien
liggen dan op de rijbaan verspreid. Goed plan!? Ik dacht
het niet. Informeer maar bij de stadsbusmaatschappij.”

De bewoners zijn er in ieder geval heel erg blij mee.

Gratis parkeervergunning!
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 27 april worden
onder de aanwezigen drie prijzen verloot:
- 1 x 1 jaar kosten 1e parkeervergunning bewoners
- 2 x 1 jaar kosten 1e bezoekersvergunning bewoners
Kom dus allen naar de vergadering en maak kans op een
jaar lang gratis parkeren!

Lootjes worden om 20 u uitgereikt, de trekking is ca. 22
u.
Voor vragen over het spoortunnelproject: http://www.spoorzonedelft.nl, bel voor klachten etc. 015-2601860

Succes 2: klagen helpt
Ook vreugde voor de bewoners van de Verlengde Singelstraat en de van
de Heimstraat.
Regelmatig kwamen er bij de BVOW klachten binnen over het parkeren
van een mini-vrachtwagencombinatie van een autorijschool in de Adriaan
Pauwstraat. Ook een caravan mag slechts een beperkt aantal dagen
voor de deur geparkeerd worden. Op herhaaldelijk aandringen van de
BVOW heeft de gemeente uiteindelijk een goed gesprek gevoerd met de
eigenaar van de autorijschool. Hierbij werd tevens een locatie
doorgegeven waar de vrachtwagencombinatie geparkeerd kon worden
zonder verdere overlast te bezorgen aan de buurtbewoners . Iedereen
weer gelukkig.

Agenda buurtvergadering 27 april

Uit het jaarplan

Graag nodigt het bestuur u uit op de jaarlijkse
ledenvergadering. Deze vindt plaats op 27 april 2010 van 20
- 22 uur in de grote zaal van buurthuis De Wending,
tegenover de kerk in de Raamstraat in het Westerkwartier.

- Kennismaken met een nieuwe gemeenteraad en de
nieuwe wethouders die zich bezig gaan houden met
wijkzaken, verkeer en spoorzone.
- Vernieuwen van ons convenant met de gemeente.
- Meewerken aan de nieuwe doelmatigheidsenquête van
de gemeente over het vergunningparkeren in schil C.

1. Opening
2. Verslag buurtvergadering april 2009
3

Vacature:

2 bestuurders (m/v)

a: Jaarverslag 2009 - 2010
b: Financiëel verslag

4. Benoeming leden kascommissie
5. Benoeming nieuw bestuur: er zijn 2 vacatures.
PAUZE: vertoning oude film spoorzone
6. Jaarplan 2010 - 2011
7. Wijkzaken
8. Spoorzone
9. Rondvraag en sluiting

Loterij win ‘n parkeervergunning
Wijkzaken
Net zoals elk jaar, zullen wij ook deze
lente met de wethouder om de tafel
zitten om over onze wijken te praten.
Heeft u punten om mee te nemen naar
dit gesprek, vertel dit ons dan tijdens de
buurtvergadering.

Uit het jaarverslag
- Gesprek wethouder Anne Koning
- Bezwaar, beroep en rechtzaak
mixparkeren Spoorsingel
- Buitenwaterslootfeest
- Gesprek met bouwers Spoortunnel
- Wandeling VVD langs spoorproblemen
- Nieuwjaarsborrel/ politiek café De Bolk

De BVOW is op zoek naar twee nieuwe bestuurders.
Bestuurders van de BVOW zijn op de hoogte van wat in
de wijk speelt en willen meedenken met ons; we
zoeken één bestuurder met juridische kennis.
Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden. Bij
meer dan twee geschikte kandidaten wordt er in de
vergadering gestemd.
Meer info of aanmelden: secretariaat@bvowd.nl

Spoorzone: schijninspraak?
Op 29 maart waren diverse belangenorganisaties door de gemeente
uitgenodigd voor een 2e bijeenkomst om te praten over parkeerregimes
tijdens de bouw van de spoortunnel. Mijn algemene indruk was dat de
aanwezigen weinig vertrouwen hadden in de mogelijk goede
bedoelingen van de aanwezige gemeenteambtenaren. Enkele
kritiekpunten:
- Het duurde erg lang voordat het verslag van de 1e bijeenkomst er was.
- De aanwezigen herkenden zich niet in het verslag: dit leek meer een
uitwerking van de ideeën van de ambtenaar om richting raad te sturen,
dan dat de serieuze punten van de aanwezigen waren genoteerd.
- Verder was het treurig dat er geen goede agenda was opgesteld.
De BVOW poneerde 5 stellingen die door de anderen groepen werden
onderschreven, waaronder:
- Geen mixparkeren meer toestaan in het spoorzonegebied: alle
parkeerplaatsen tijdens de bouw alleen voor bewoners.
- Autoluw maken van de Oude Delft uitstellen zolang de bouw duurt.
- Werknemers van de aannemer moeten buiten schil C parkeren.
- Geen parkeerautomaten bij Aldi; eerst de 80 vrije parkeerplaatsen op
Werkplein beschikbaar stellen aan het gemeentepersoneel.
Toegezegd werd in elk geval dat de opmerkingen van de aanwezige
belangenorganisaties apart meegestuurd worden naar de raad.

Wilt u iets kwijt over de buurt? Kom 27 april 2010 om 20 u naar buurthuis De Wending en vertel het ons.

