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Een prachtig moment voor u en ons – dachten wij -  om met de politiek te discussiëren, zo vlak voor het vaststellen van

een nieuw beleidsparkeerkader in (naar verwachting) maart-april 2013.

De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) organiseert daarom op woensdag 9 januari 2013
vanaf 18u00 – 20u00 in buurthuis De Wending (Raamstraat) een nieuwjaarsdiscussie met politieke partijen
over prikkelende stellingen over dit onderwerp. Bewoners zijn van harte welkom.

Wij zijn benieuwd op hoeveel draagvlak belangrijke uitkomsten uit de parkeerenquête 2012 gehouden door de BVOW in

onze wijken mag rekenen. Betaalbaar houden van de 1e vergunning/bezoekerskaart, bescherming van de bloktijden en

een betaalbaar alternatief voor de Spoorsingelplaatsen om maar een paar voorbeelden te noemen.

Onder leiding van dagvoorzitter Desi Beans zullen Christenunie, D66, Groenlinks, Leefbaar Delft, PvdA, SP, Stads-

belangen en VVD met elkaar in discussie gaan aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Zo hopen wij –

samen met u -  wensen en zorgen over het parkeerbeleid – uit te wisselen met de politiek voordat er besluitvorming

plaatsvindt in de gemeenteraad.

Hieronder treft u enkele stellingen aan.
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“Als automobilisten uit onze wijk moeten meebetalen aan parkeertekorten in de binnenstad, dan moeten

automobilisten uit andere wijken - Tanthof bijvoorbeeld - dat ook doen”

“De gemeente mag geld verdienen op de parkeervergunning”

“Elke wijk heeft een eigen parkeerproblematiek en verdient daarom maatwerk parkeerproducten en bloktijden”

“Bewonersparkeren moet worden geprivatiseerd: beter en goedkoper!”

“De toekomstige Spoorsingelgarage moet gratis toegankelijk worden voor vergunninghouders”

“Overdag mag in onze wijk gratis geparkeerd worden: plaats genoeg en gastvrij voor mantelzorgers en bezoek”

Als bewoner bent u van harte uitgenodigd naar deze avond te komen om te luisteren of zelf met de gemeenteraads-

leden in discussie te gaan. Na afloop heffen wij gezamenlijk een glas champagne op het nieuwe jaar.

Hannah Koning

Gemeente: geen conclusie enquête

In een brief heeft de gemeente laten weten dat op grond

van de opkomst geen verregaande conclusies uit de

uitslag van de wijkbrede enquête parkeren mogen worden

getrokken (zie brief op onze website onder ‘downloads’).

De respons is echter ongeveer gelijk aan de samen met

de gemeente in 2005 gehouden wijkbrede enquête. De

uitslag van deze enquête is destijds wel door

de gemeente omarmd en nooit betwist. Daarnaast stemt

de uitslag van deze enquête vrijwel volledig overeen met de

geluiden die de BVOW vanuit de wijk hoort en met het

door de gemeente gehouden tevredenheidsonderzoek

enkele jaren geleden, waardoor wij geen enkele reden

hebben om eraan te twijfelen dat deze representatief is.

De BVOW wenst u prettige
feestdagen en een voorspoedig 2013
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Maandelijks op de hoogte? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via guido@bvowd.nl

Enquête nieuw parkeerbeleid

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,

2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft

Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Vertel het inbrekers pas na Kerst

Social Media is inmiddels de norm geworden in
onze samenleving. Mensen twitteren en posten op
facebook er op los, ze vertellen graag wat ze aan
het doen zijn of gaan doen. Inbrekers kijken graag
mee...

Het is natuurlijk hartstikke leuk om je familie en vrienden

via Social Media op de hoogte te houden van je vakantie,

je weekendje weg of kerstavond bij je vrienden in het

noorden van het land. Maar inbrekers kijken graag mee.

Ga je met de feestdagen weg? Breng inbrekers pas na de

feestdagen op de hoogte. Zorg voor goed hang en

sluitwerk. Vraag buren om de post uit het zicht te leggen.

Zorg met bijvoorbeeld een timer dat het licht brandt zodat

het lijkt alsof er iemand thuis is. Meer anti-inbraaktips kijk

op onze website. Wil je weten hoe een inbreker denkt:

Volg @inbreker op twitter. De BVOW wenst u fijne en

vooral veilige feestdagen.

Marc Wiese

Wilt u meepraten over wat er in de buurt gebeurt? Kom dan

naar ons maandelijks overleg, waarbij soms ook de

wijkagent, wijkcoördinator of een gemeenteraadslid

aansluit.

De komende bijeenkomsten zijn op:

- woensdag 13 februari - sociale veiligheid in de wijk;

- woensdag 13 maart - groen in de wijk.

De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in een van de

bovenzaaltjes van buurthuis De Wending, er is koffie en

thee. U kunt gewoon aanschuiven, meepraten en zelf

onderwerpen aandragen.

Praat mee tijdens inloopavonden

In 2013 komt de energiebesparingscampagne “Steek

energie in je woning!” naar Olofsbuurt en
Westerkwartier. Met deze campagne ondersteunt de
gemeente Delft huiseigenaren bij het treffen van
energiebesparende maatregelen in de woning,
zoals isolatie, dubbel glas en zonnepanelen. De
BVOW ondersteunt deze campagne van harte.

Deze keer wil de gemeente de campagne anders

aanpakken door eerst bij bewoners te inventariseren voor

welke energiebesparende maatregelen de meeste inter-

esse is.

De gemeente zoekt nog huiseigenaren die serieuze

interesse hebben in het treffen van energiebesparende

maatregelen. Vervolgens willen we samen met de

bewoners offertes opvragen voor 1 of 2 veelgevraagde

maatregelen, zodat de gemeente een gezamenlijke

inkoopactie kan organiseren voor de hele wijk.

Bent u die enthousiaste bewoner,  die samen met de

gemeente aan de slag wil met energiebesparende

maatregelen? Meldt u zich dan voor 15 januari aan bij

Pauline van Gijn van de gemeente Delft via pvgijn@delft.nl

of 015-2601914.

Wordt nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op

bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meldt u aan

via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening :

Word nu lid!Wordt nu lid!Energiebesparingscampagne

‘100 natuurrijke tuinen in de wijk’

Door gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben
dieren zoals de bij het in de stad vaak beter dan
erbuiten. De BVOW en natuurvereniging KNNV
Delfland willen daarom streven naar minimaal 100
natuurrijke tuinen in onze wijken.

Heeft u een natuurrijke tuin? Stuur dan een korte

beschrijving en foto naar secretariaat@bvowd.nl

Wilt u meepraten over hoe u uw stadstuin op natuurlijke

wijze kunt inrichten om zo bij te dragen aan een gezonde

en groene leefomgeving? Kom dan op woensdag 13 maart

om 20 uur naar buurthuis De Wending voor onze

inloopavond met als thema ‘groen in de wijk’. Ook de

KNNV zal hierbij aanwezig zijn.


