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De Belangenvereniging voor bewoners Olofsbuurt - Westerkwartier   nummer 59, apr. 2019

Dinsdag 16 april 2019 - Buurthuis de Wending 
20:00 aanvang (19:45 deuren geopend en koffie en thee)

Dit is de uitnodiging voor de inloop/informatie- en overleg avond van de Belangen 
Vereniging Olofsbuurt– Westerkwartier, met volgende onderwerpen:
- Fietsen probleem (en eventuele oplossingen)

- Jaarrekening 2018 

De agenda is kort omdat we hopelijk dan nog tijd hebben voor de nog steeds prangende 
problemen rond:
- Parkeren in de prinsenhofgarage (verlaging van het tarief)

- Verkamering in de wijk (overlast voor buren)

- Avalex (onze wijk is de proeftuin voor gescheiden vuil ophalen binnen Delft, hoe loopt dit?)

- Rondvraag

Hopelijk komen jullie weer in grote getale!

Uitnodiging Actieve ledenvergadering

Na een heftige discussie op de inloopavond van oktober 2018 
is er mondjesmaat wat veranderd in de wijk.
De vele klachten van bewoners over de “matige” verspreiding 
van de containers, heeft her en der voor kleine aanpassingen 
gezorgd.
De signalering in de containers, dat ze vol 
zijn, werkt helaas nog steeds niet. De vraag 
is dan ook om de buitenbeter app te blijven 
gebruiken om volle containers te melden.
De gesloten containers zijn nog niet open. 
Avalex en de gemeente hebben veel moeite 
met het ophalen van vuil in diverse wijken 
omdat de autos niet door de nauwe straatjes kunnen. Er is 
weliswaar toegezegd hier iets mee te doen, maar helaas nog 
zonder resultaat.
Latere gesprekken met gemeente en Avalex hebben weinig 
opgeleverd. Onlangs heeft het bestuur van de BOWV daarom 
een gesprek gehad met de betrokken wethouder mevr. 
Huijsmans. Wij hebben haar aangegeven dat de bewoners van 
de wijk het zo niet langer willen omdat het zo echt niet veel 
langer gaat!
Dit heeft zij zeker ter harte genomen en zal Avalex hierover 
aanspreken. We zijn benieuwd wat dit gaat opleveren. 
Dus mensen houd moed!                                  Martine Venema

Avalex - het gescheiden vuil ophalen
De vleugelnootboom aan het Westplantsoen, naast de ingang 
van het park, is toch gekapt. Hierbij is de stronk blijven staan en 
men hoopt dat deze weer gaat uitlopen.
De rest van 
het mooie park 
is dringend 
aan een extra 
opknapbeurt  
toe.
Het is te nat en 
het grote aantal 
bijzondere 
bomen 
dienen beter 
onderhouden 
te worden. 
Nu doet werkse hier het hoognodige werk, maar dat is 
onvoldoende. De wethouder, mevr Huijsmans, heeft ons 
toegezegd hiervan werk te maken. Maar een zo genoemde 
opzomerbeurt door de bewoners zal zeker ter zijne tijd ook op 
prijs worden gesteld. We zoeken naar mensen die dit willen gaan 
regelen en verzorgen. 
Mail secretaris@bvowd.nl. 

Martine Venema

Het Wilhelminapark
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Het bestuur bestaat uit: 
Martine Venema (voorzitter), 
Harry van Adrichem (penningmeester), 
David van Prooijen (waarnemend secretaris),
Marnix Hofland-Mol (grondwater)
Julian Gommers (fietswildgroei)

 Bestuur De inzet en activiteiten van de BVOWd 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 BVOWd en maak 5 euro over op bankrekening 
NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer. 
Dit strookje inleveren bij het secretariaat: 
Paxlaan 38 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website:
https://www.bvowd.nl/
Naam :                                                                           
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Lid worden ?

Agenda BVOWDelft

Inloopuur BVOWd
Locatie
De Wending

Tijd 
20:00

Datum
16 april

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. 
Contact secretariaat: 
t.a.v.  David van Prooijen, Paxlaan 38, 2613GE 
 
secretaris@bvowd.nl, 
Oplage nieuwsbrief 3.200. 
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Opmaak: David van Prooijen

In Delft wordt veel gefietst en dat 
is niet anders in de Olofsbuurt en 
Westerkwartier. Dit doen wij dan ook 
volop, wat betekent dat deze fietsen 
dan ook ergens geparkeerd zullen 
moeten worden. De bouw in onze buurt 
is krap waardoor het parkeren van 
auto’s en fietsen een moeilijkheid is en 
zal blijven. Op dit moment is de keuze 

Fietsen - wildgroei in de wijk

gemaakt om de voorkeur te geven 
aan parkeerplaatsen voor auto’s. Het 
groeiend aantal fietsen in de wijk en de 
weinige parkeerplaatsen voor fietsen 
maakt dat fietsen in de wijk overlast 
kunnen veroorzaken. De foto hieronder is 
hier een goed voorbeeld van. 
De fietsenstalling bij het station is 
overvol, vooral rond het weekend, en dit 
creëert druk op de aangrenzende straten. 
De enorme rijen fietsen in deze straten 
zijn hier typerend voor. Waarschijnlijk 
heeft elke buurtbewoner deze situatie 
gezien. Het voorstel van de BVOW is om 
meer gemarkeerde fietsparkeerplaatsen 
te creëren in onze wijken om zo correct 
parkeren te stimuleren en meer ruimte te 
creëren voor het stallen van de fiets.
Het bestuur van de BVOW heeft de 
bovengenoemde situaties voorgelegd 
aan wethouder Martina Huijsmans. De 
gemeente is al een tijd onderzoek aan het 
doen naar de verbetering van mobiliteit 
en parkeren in Delft. Aan de hand van 
de voorgelegde probleemsituatie zal 
het fietsbeleid meegenomen worden in 
het mobilitietsplan van de gemeente. 
Dit houdt in dat de gemeente niet 
op wijkniveau in de Olofsbuurt en 
Westerkwartier een oplossing zal zoeken 
maar gemeente breed in Delft.

Julian Gommers  

Er waren ongeveer 10 vaders/moeders 
en 10 kinderen om 11 uur aanwezig 
bij het buurthuis. Dankzij de nodige 
opruimmaterialen, vuilniszakken, 
handschoenen en hesjes voor de 
kinderen, die ik kreeg van Supporter van 
Schoon, konden wij snel aan de slag. De 
BVOW had daarbij ook gezorgd voor een 
Delftsblauwe bakfiets, iets te drinken en 
een snoepje voor de kinderen.
In ongeveer twee uur werden 18 volle 
vuilniszakken naar de bakfiets gebracht. 
Plantsoenen, straten en vijvers werden 
geschoond van het zwerfafval.

Het zwerfafval de wereld uit, begint in 
het Westerkwartier en Olofsbuurt.  

Harry van Adrichem

Zwerfafval is veel mensen een doorn 
in het oog. Het is al het afval dat - 
bewust of onbewust - is achtergelaten 
of beland op plekken waar het eigenlijk 
niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in 
de natuur. Zwerfafval bestaat vooral 
uit sigarettenpeuken, kauwgom en 
verpakkingsafval zoals snoepwikkels, 
flesjes, blikjes en patatbakjes.

De belangenvereniging Olofsbuurt 
-Westerkwartier vroeg aan alle 
buurtbewoners om op Zaterdag 23 maart 
2019 mee helpen om het zwerfafval te 
verwijderen uit onze wijken. Iedereen was 
welkom, volwassenen maar ook kinderen. 
Ook deed de BVOW een beroep op de 
plaatselijke politiek om mee te helpen en 
daarnaast kennis te maken met de wijk en 
de buurtbewoners. 

Stadbelangen Delft gaf in ieder geval aan 
aanwezig te zijn en te helpen met het 
verwijderen van het zwerfafval. Er waren 
twee locaties waar men zich kon melden. 
Dat was bij Buurthuis de Wending, 
Raamstraat, voor het Westerkwartier en in 
de C. Fockstraat 65, voor de wijk Hof van 
Delft.

De actie in het Westerkwartier was wat mij 
betreft een groot succes.

Landelijke opschoondag 2019
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