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NIEUWSBRIEF maart 2015  
 
 
Op 20 maart hield de vereniging een buurtborrel in Hotel Royal Bridges, voorheen Hotel 
de Ark, aan de Koornmarkt. Opnieuw kwam een mooi aantal leden op de borrel af, en 
kon men meteen zien hoe dit hotel er nu in verbouwde staat uitziet.  
Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst mocht ik iedereen weer een update geven van 
onze aktiviteiten in de eerste maanden van dit jaar.  
Het bestuur wilde ook laten weten dat we heel veel enthousiaste reakties mochten 
ontvangen op de nieuwjaarsontvangst in Lambert van Meerten met een ongekend grote 
opkomst.  Voor de leden en met de leden! 
Voor wie er niet bij was een kort overzicht van wat aan de orde kwam. 
 
Wij willen onze mooie website graag ingevuld zien met meer actuele informatie. Daartoe 
zijn we op zoek naar iemand die de ontwikkelingen in de stad volgt en tevens in staat is 
teksten (eventueel voorzien van een foto) aan te leveren voor de site. 
Aanmelding graag bij secretaris Geraldine Post, via het contactformulier op de site.  Wij 
nodigen u dan graag uit voor een gesprek. 
Aanmeldingskaarten voor uw (nieuwe) buren zijn ruim voorhanden en worden graag 
bezorgd als u ons dat via het contactformulier laat weten. 
 
Het parkeerplatform  komt met enige regelmaat bijeen. In de aanlooptijd van het digitale 
parkeersysteem inventariseren wij graag uw ervaringen om tijdens het platform naar 
voren te brengen. Uw inbreng kan worden meegenomen in de evaluatie, of zo nodig 
eerder tot oplossing leiden.  
 
De Stichting Centrum Management Delft gaat meer concrete resultaten op leveren. 
Na het verbeteren van de aanlooproute Nieuwe Langendijk wordt binnenkort de route 
Binnenwatersloot/Peperstraat/OudeLangendijk aangepakt. Winkeliersvereniging De 
Poort van Delft heeft daarvoor plannen aangedragen.  Als bewonersvertegenwoordiger 
heb ik gemeld dat het zeer nuttig zou zijn als ook bewoners hierover meedenken. Op 
deze manier heeft Henk van Bergen kunnen aanhaken, waarbij hij ook de werkgroep 
Ouderenproof en de Fietserbond kan vertegenwoordigen.  
Ondernemers in de binnenstad hebben een brede schouw gehouden die door 
centrummanager Tom de Weerdt is gecoördineerd. Vanzelfsprekend kon dit  rekenen op 
steun van bewoners en zeker onze vereniging  die al in 2011 een rondgang door de 
binnenstad maakte met stadsbouwmeester Wytze Patijn. De openbare ruimte heeft zeker 
vanaf 2007 onze intensieve belangstelling. Enige keren mochten we een wethouder van 
buiten Delft uitnodigen om hierover voor onze leden een lezing te houden. Het 
gezelschap van de schouw maakte een rondgang met diverse stopplaatsen. Ook de 
Barbarasteeg werd geschouwd waar de ondernemersvereniging Breestraat, sociëteit 
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Sanctus Virgilius en onze bewonersvereniging een aantal voorstellen hebben 
aangedragen die zelfs al door Henk van Bergen op papier waren gezet. Inmiddels met 
weinig financiële middelen zet de SCMD met cofinanciering van het Bestuurlijk Overleg 
Binnenstad een aantal robuuste projecten op die bijdragen aan de economische 
versterking van de binnenstad. Delft scoort in een door bureau Goudappel Coffeng 
uitgevoerde vitaliteitsbenchmark onder 10 grote steden een mooie zesde plaats. 
SCMD werd door de wethouder binnenstad  geïnformeerd dat B&W inmiddels een 
cultuurmakelaar hebben ingehuurd om net als in Leiden de cultuursector te 
inventariseren en een Cultuurfonds op te zetten. Sinds januari zijn de vergaderverslagen 
van de SCMD te vinden via de site delftbinnenstad.nl. 
 
Het horeca overleg is nu in de afrondende fase voor wat betreft het uitvoeringsbeleid 
terrassen, en richtlijnen voor beeldkwaliteit terrassen. Over (verbeterde) overlast 
registratie vindt met regelmaat kontakt plaats tussen gemeente, politie, horeca en 
bewonersorganisaties. Het nummer is ongewijzigd 0900-8844. Bij het bellen moet u het 
zelf expliciet aangeven als u geen bezoek van de politie aan de deur wenst. Aan de 
deur gaan is standaard voor de politie o.a. omdat soms de overlast niet vanuit de 
openbare ruimte valt te constateren.  
 
Onze vereniging heeft het overleg om overlast tijdens de OWee te beperken weer 
opgestart. De afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zoals over fietsparkeren kunnen 
opnieuw dienst bewijzen. Naast Sint Jansbrug zal dit jaar ook Sanctus Virgilius 
aansluiten.   
 
Nadat een groot aantal vertegenwoordigers van binnenstads bewoners en winkeliers op 
20 oktober 2014 heeft ingesproken over aanzienlijk toegenomen overlast van 
evenementen en andere optredens in de openbare ruimte vond 23 maart een eerste 
overleg plaats. 
 
Het bestuur ontvangt met regelmaat bezorgde signalen over het omzetten van woningen 
naar kamerverhuur. De bewonersvereniging heeft bij het actualiseren van het 
bestemmingsplan de gemeente gevraagd hier grenzen aan te stellen. De gemeente heeft 
hier helaas niet voor gekozen. Vanuit onze vereniging luidt ons advies daarom:  

• zorg voor een goede relatie met de kamerhuurders en de eigenaar;  
• ga regelmatig in gesprek met de bewoners (dus niet alleen als er sprake is van 

overlast);  
• maak afspraken over bijvoorbeeld het aankondigen van feestjes,  tijdstippen 

waarop feestjes eindigen, fietsen etc; 
• wissel telefoonnummers uit. 

 
Tenslotte: een uitnodigingen voor de ALV op 28 mei in het Vermeercentrum volgt. 
De heer Jelle Buma van Deltares zal een voordracht houden over wateroverlast en 
vochtproblematiek in de binnenstad. Het belooft weer een interessante avond te worden! 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,  
Ansje Jonquière-Kamps, voorzitter 


