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Het Wilhelminapark

Stijging grondwater Delft
Zoals er in diverse artikelen in de Delft op Zondag te lezen viel
zal er vanaf 2017 gestart worden met het reduceren van de
circa 100 jaar oude grondwateronttrekking Delft Noord (voormalige DSM grondwateronttrekking). Het uiteindelijke doel is het
volledig beëindigen van deze onttrekking. Door de beëindiging
van deze grondwateronttrekking is het mogelijk dat de grondwaterstand in Delft en omstreken zal gaan stijgen. Hoe dit zich
zal ontwikkelen is slecht te voorspellen en is erg afhankelijk van
natuurlijke barrières in de lokale bodemopbouw (slecht doorlatende lagen). Daarnaast zijn er diverse onnatuurlijke barrières
zoals de diepwanden van de spoortunnel aanwezig die tevens
een invloed uitoefenen op de grondwaterstand. De stijging van
het grondwater kan leiden voor problemen aan huizen en tuinen
in met name de binnenstad van Delft. De Olofsbuurt en het
Westerkwartier vallen ook onder de meest kwetsbare gebieden.
Om problemen te voorkomen is het zaak voor de gemeente
Delft om alle effecten voldoende in kaart te brengen voordat er
met de reductie wordt aangevangen. Met name door de inzet
van de belangenvereniging Binnenstad Noord zijn er door de
gemeente Delft een aantal toezeggingen gedaan om de ongewenste effecten van de reductie van de grondwateronttrekking
te kunnen opvangen. Gemeente en bewoners kunnen dan daar
waar nodig maatregelen treffen.
De grondwaterstand wordt al langere tijd gemonitord in het
openbare gebied. Om ook inzicht te krijgen in de grondwaterstand op particuliere terreinen, worden er in de binnenstad extra
peilbuizen geplaatst. Als belangenvereniging Olofsbuurt en
Westerkwartier is het belangrijk om aan te sluiten bij de belangenvereniging Binnenstad Noord. De eerste contacten hiervoor
zijn inmiddels gelegd en er zal de BVOW zal vertegenwoordigd
zijn op het komende overleg met betrekking tot de grondwateroverlast.
Aan de bewoners van de Olofsbuurt en het Westerkwartier
hierbij een oproep om problemen met het grondwater te melden
bij de belangenvereniging zodat deze meegenomen kunnen
worden tijdens het komende overleg.
(Genoemde artikelen zijn terug te lezen op de website van de
Delft op zondag in het archief en in het dossier (grond)water op
de website van de belangenvereniging Binnenstad Noord is veel
informatie te vinden over de grondwateronttrekking)
Marnix Hofland

Het Wilhelminapark is een oud en bijzonder park. Er staan
veel bijzondere bomen en planten. Onlangs is het o.a. met
hulp van de bewonersbelangenvereniging helemaal opgeknapt. Maar hiermee zijn we er niet! Aan de rand van het
park staat een ruim 90-jarige boom, een vleugelnoot. Hij is
prachtig en ziet er nog heel gezond uit. Maar in de 3e week
van juli, toen het heel hard waaide, is er met gevaar voor de
omstanders een tak afgebroken. De gemeente besloot de
boom te kappen, vanwege de gevaarlijke situatie.
Gelukkig kwamen diverse bewoners van de wijk en ook
leden van de bewonersbelangenvereniging hier achter en
wilden daar voor een stokje steken. Zo een prachtig exemplaar moet je pas kappen als het echt niet anders kan. Zover
is het nog niet! Op 24-7 dit jaar verzamelden een 40-tal
mensen, waaronder boomdeskundigen, zich rondom de
boom en gingen het gesprek aan met de gemeente (ambtenaar die verantwoordelijk voor het kappen zou zijn). Het
gesprek mondde gelukkig uit in afstel van de kap, totdat er
met meerdere deskundigen overleg gepleegd zou worden.
Dat overleg nu heeft geresulteerd in drastisch, maar met
beleid ,snoeien van de boom. Hoera, voorlopig blijft het
prachtige exemplaar nog behouden.!
Maar hiermee zijn we er niet!
Er staan meerdere bomen in het park en ook planten,
die onze extra zorg goed kunnen gebruiken. Er moet een
onderhoudsplan voor het Park worden geschreven en
bewoners en leden van de belangenvereniging moeten zich
er hard voor gaan maken dat dit plan wordt nageleefd cq
uitgevoerd.
Gelukkig hebben zich al diverse mensen bij mij aangemeld
om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.
Maar we kunnen nog deskundige en enthousiaste mensen
gebruiken om mee te denken. We denken bv aan een
halfjaarlijkse opknapbeurt(opzomeren) die we feestelijk
kunnen ondersteunen. Ook regelmatig onderhoud door de
gemeente hoort hier mi bij.
Graag een berichtje naar martinedegroot@live.nl.
Dan kunnen we met hulp van Geerten Kalter (hovenier en
bomendeskundige) mogelijk aan de slag. Het park in onze
wijk is het meer dan waard om goed verzorgd te worden.!
Martine Venema
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Agenda BVOWDelft
Rondleiding Wilhelminapark
Inloop avond (met als onderwerpen: zonneenergie, grondwater
wilhelminapark)

Enquête parkeren
Persoonlijke gegevens

Postcode: 2613 … Huisnummer …. Leeftijd ….
1 Heeft u een auto?
o
Ja
o
Nee
2 Welke parkeervergunning heeft u?*
o
Geen
o
1e vergunning bewoner
o
2e vergunning bewoner
o
1e of 2e vergunning bedrijf
3 Heeft u een bezoekerskaart?
o
Ja
o
Nee

Bloktijden

Per oktober 2013 zijn de nieuwe bloktijden ingevoerd
van 12:00 tot 24:00 uur. Tot die tijd golden de bloktijden
van 16:00 tot 22:00 uur.
4 Bent u tevreden over de nieuwe tijden?
o
Zeer ontevreden
o
Ontevreden
o
Neutraal
o
Tevreden
o
Zeer tevreden
Indien u ontevreden bent, kunt u onderaan aangeven
waardoor u ontevreden bent?

Parkeren

5 Wat is de gemiddelde zoektijd die u nodig heeft om
een parkeerplek te vinden?
o
< 1 minuut
o
1-5 minuten
o
5-15 minuten
o
Meer dan 15 minuten
6 Hoe is de zoektijd naar een vrije geschikte parkeerplek sinds de invoer van de nieuwe bloktijden?
o
Langer geworden
o
Gelijk gebleven
o
Korter geworden
7 Wat is de afstand van de parkeerplek tot uw huis?
Minder dan 20 meter
o
Soms
o
Regelmatig
o
Vaak
20-50 meter
o
Soms
o
Regelmatig
o
Vaak

Locatie
Wilhelminapark
De Wending

meer dan 50 meter
o
Soms
o
Regelmatig
o
Vaak
8 Hoe is de afstand in vergelijking met voor de aanpassing van de bloktijden in 2013?
o
Kleiner geworden
o
Gelijk gebleven
o
Groter geworden

Duurzaamheid

9 Als de gemeente in uw buurt een huur-/deelauto
creëert, zou u dan overwegen om uw auto weg te doen?
o
Ja
o
Nee
10 En als er meer fietstrommels komen?
o
Ja
o
Nee
11 Als er meer gelegenheid voor het opladen van
elektrische auto’s zou komen, zou u dan overwegen een
elektrische auto aan te schaffen?
o
Ja
o
Misschien
o
Nee

Prijs

De gemeente heeft de kostendekkendheid van het
bewonersparkeren losgelaten. Dat wil zeggen dat er
winst op het parkeren gemaakt mag worden. Deze extra
inkomsten kunnen worden gebruikt voor andere doelen
dan het parkeren.
12 Gaat u er mee akkoord dat er winst gemaakt mag
worden op het bewoners parkeren?
o
Ja
o
Neutraal
o
Nee
13 Welk bedrag bent u maximaal bereid te betalen
voor uw 1e vergunning? ** (huidige prijs 1e vergunning 73,80€)
o
0-24€
o
25-49€
o
50-99€
o
100-149€
o
149€ of meer
14 Welk bedrag bent u maximaal bereid te betalen
voor uw ‘bezoekersvergunning’? ** (huidige prijs
bezoekersvergunning: 37,20€)
o
0-9€
o
10-19€
o
20-29€
o
30-39€
o
40€ of meer

Lid worden ?
De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan door vrijwilligers en we werken zo
prijsbewust mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor
draagkracht en financiële armslag. Wilt u dat wij ons blijven inzetten en wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Word dan dan nu lid!
Ja, ik word lid van de BVOV en maak 5 euro over op bankrekening NL16 RABO 0319 4211
55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van naam, postcode en huisnummer.
Dit strookje inleveren bij het secretariaat:
Verlengde Singelstraat 73 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website
http://www.bvowd.nl/

Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Datum
26 oktober
15 november

Tijd
10:00
20:00

Bezoekersvergunning

15 Hoeveel uur per week maakt u gebruik van de
bezoekersvergunning?
_ _ _ _ _ uur per week
16 Hoeveel keer per week ontvangt u bezoek tijdens de
bloktijden?
_ _ _ _ _ keer per week
17 Indien de gemeente het aan zou bieden, zou u
gebruik maken van de mogelijkheid om extra uren bij
te kopen?
o
Ja
o
Nee
18 Ondervind u wel eens problemen met het bezoekers
parkeren?
o
Ja, inloggen lukt regelmatig niet
o
Ja, onduidelijk voor bezoekers waar ze
mogen parkeren
o
Nee.

Spoorzone

Nu het het viaduct afgebroken is, zijn de parkeerplaatsen
hieronder verdwenen. De gemeente heeft een aantal parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage op deze plaats
gereserveerd voor bewoners.
19 Heeft u belangstelling om een parkeerplek in deze
parkeergarage te kopen of te huren?
o
Ja, kopen
o
Ja, huren
o
Misschien
o
Nee
20 Zo ja, tegen welk tarief?
o
73,80€ (kosten parkeervergunning buiten)
o
100€ per jaar
o
200€ per jaar
o
500€ per jaar
o
1000€ per jaar
o
2000€ per jaar
o
5000€ per jaar
o
30.000€ eenmalig (kopen tegen kostprijs)
* Meerdere antwoorden mogelijk
** U betaalt daarnaast leges bij de aanschaf van een
parkeerproduct bij de gemeente Delft
Deze enquête kunt u invullen en dit formulier voor 1
december 2016 in te vullen en in te leveren bij:
Verlengde Singelstraat 73 (Westerkwartier) of
Willemstraat 12 (Olofsbuurt)
Daarnaast is natuurlijk ook mogelijk om de enquête
online in te vullen via:

www.bvowd.nl/enquete2016/

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Martine Venema (voorzitter),
Harry van Adrichem (penningmeester),
Wijnand Renden (secretaris),
Ron Leenheer,
David van Prooijen
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier.
Contact secretariaat:
t.a.v. W. Renden, Verlengde Singelstraat 73, 2613ET
Delft
secretariaat@bvowd.nl,
Oplage nieuwsbrief 3.200.
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.
Opmaak: David van Prooijen
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