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Er komen tien aflopende oevers bij in Delft.
In het Abtswoudse park zijn ze er nu al.

Nieuwe plek voor spoorbomen
De gemeente wil 136 bomen in de spoorzone verplanten. Deze bomen moeten plaatsmaken voor de
bouw van de spoortunnel. Niet alle bomen kunnen
zo’n verhuizing aan. Gekeken is welke bomen met
een goede kans op succes verplant kunnen worden.
Dat zijn platanen, watercypressen, zilveresdoorns,
iepen, haagbeuken, berken en leiplatanen. Deze
maand krijgen 94 bomen uit de spoorzone een nieuwe plek in Delft. Vanaf 16 maart begint de aannemer
met het verplanten van de bomen van de Engelsestraat naar de Hammenpoort aan de Rotterdamseweg. Aansluitend zullen ook de overige bomen
worden verplant, onder meer naar de Burgwal,
Technopolis en de Buitenhofdreef. Begin april worden de verplantingswerkzaamheden afgerond.

Hulp bij belastingaangifte

Informatieavond over natuurvriendelijke oevers in Delft

‘Dit trekt prachtige planten en dieren’
Vanaf het najaar worden op diverse plekken in Delft natuurvriendelijke oevers aangelegd:
oevers met een geleidelijke overgang van nat naar droog. Dit met het oog op meer waterberging – minder wateroverlast – en een hogere waterkwaliteit en ecologische kwaliteit.
Op 17 maart is er een inloopavond over de plannen.

Door Anne-Margot van Eijck

De inloopavond
over de natuurvriendelijke oevers vindt
plaats op dinsdag
17 maart van 19.00
tot 20.30 uur in
buurthuis De
Vleugel aan de Aart
van der Leeuwlaan
4. Iedereen is welkom om de ontwerpen te komen
bekijken. Er zijn
medewerkers van
de gemeente en het
Hoogheemraadschap aanwezig om
vragen te beantwoorden. Meer
informatie op www.
gemeentedelft.info,
bij ‘producten en
diensten’, klik op
‘waterbeleid’.

“Een belangrijke ontwikkeling voor
de natuur,” vindt Arthur Hilgersom
de geplande aanleg van tien natuurvriendelijke oevers in Delft. Als voorzitter van de Delftse afdeling van
de IVN, vereniging voor natuur- en
milieueducatie, is hij blij dat dit
onderdeel van het Delftse wateren ecologieplan binnenkort wordt
uitgevoerd. “Geleidelijk aflopende
oevers leiden tot veel meer variatie in
plant- en diersoorten dan de traditionele oevers met beschoeiing. Libellen
voelen zich bijvoorbeeld erg thuis in
drassig gebied. En waterkevers en
kikkers. En wat dacht je van alle planten die er zullen groeien: lisdodden,
gele lis – hartstikke mooi!”

Weggeslagen
Oevers met meer dier- en plantsoorten, schoner water dankzij
natuurlijke zuivering en meer waterberging met het oog op droge voeten:
dat zijn de voordelen van natuurvriendelijke oevers. Er worden er
vanaf het najaar tien aangelegd: op
gedeelten langs de Provincialeweg,
de Van der Slootsingel en de

Bachsingel, de Colijnlaan en het
Westplantsoen, het Polderpad,
Tanthof-West en -Oost en de
Krakeelpolderweg. De oevers zijn
na onderzoek uitgekozen, want niet
elke oever leent zich voor omvorming. Stadsecoloog Diny Tubbing:
“Op sommige plekken waait de wind
erg hard of is de stroming heel sterk.
Dat zijn wel omstandigheden waarmee je rekening moet houden bij het
zoeken naar een oplossing: zou je
zomaar de beschoeiing weghalen,
dan wordt de grond direct weggeslagen. In andere gevallen is er
te weinig ruimte om grond weg te
halen, omdat er aan de oever bijvoorbeeld bomen staan, of omdat er een
weg of fietspad langsloopt. En dan
kan het ook nog zo zijn dat je juist
níet wilt dat dieren op de oever kunnen klimmen: omdat ze dan meteen
worden platgereden.”

Eén bos
Eric Rood, teamleider wijkonderhoud, is straks verantwoordelijk voor
het onderhoud van de oevers in
Tanthof. “Dat valt mee,” aldus Rood,

“want zo’n oever moet je juist een
beetje met rust laten. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen voor een
goede waterafvoer, dus halen we zonodig wel wat begroeiing weg. En we
maaien. Dat is op een drasse ondergrond lastiger dan op een rechte
oever, maar met een lichtere machine is het goed te doen. Het hoeft ook
maar één keer per jaar, maar het moet
wel. Want doe je helemaal niets, dan
wordt Nederland één groot bos!”

Eendjes
Rood heeft ervaring met het onderhoud van dit soort oevers, want
onder andere in de Heemtuin en het
Abtswoudsepark zijn ze er al. “Je ziet
er de prachtigste plantensoorten,
zoals koekoeksbloemen en zwanebloemen.” Een winstpunt van een
heel andere aard vindt hij dat jonge
eendjes er zelf de kant op kunnen
komen. “Dat is letterlijk van levensbelang: langs steile oevers verdrinken
er altijd een aantal.” Niet alleen voor
eendjes is een geleidelijke oever
veiliger. Hilgersom: “Als ik aan mijn
kleine kinderen denk, ben ik meteen
een nóg grotere voorstander.” De
IVN-voorzitter hoopt dat ook zijn
stadsgenoten oog hebben voor de op
handen zijnde veranderingen. “Je
zou foto’s moeten maken van hoe het
nu is en over een jaar. Echt, het wordt
veel en veel mooier.”

Mensen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm kunnen hulp krijgen bij het invullen van
hun belastingformulieren. Bij de Financiële Winkel
van Delft op het Werkplein is op woensdag, donderdag en vrijdag een belastingadviseur aanwezig.
Mensen kunnen een afspraak maken aan de balie
van het Werkplein, via hun contactpersoon bij WIZ
(Werk Inkomen Zorg), of via telefoonnummer 14015.
De adviseur verzorgt samen met de klant de aangifte
inkomstenbelasting en kijkt daarbij ook of de klant
recht heeft op heffingskortingen of toeslagen. Als dat
het geval is helpt de adviseur ook met de aanvraag.
De belastingadviseur is er voor de rijksbelastingen.
Voor hulp bij de kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen kunnen mensen terecht bij de
Publieksbalie aan de Phoenixstraat of bij de
Formulierenbrigade.

Havenkantoor aan Hooikade
Waterrecreanten kunnen vanaf 1 april, de start van
het vaarseizoen, terecht in een tijdelijk havenkantoor aan de Hooikade. Uiterlijk op 1 juli komt er
een vast havenkantoor, op de begane grond van
Hooikade 13. In het gebouw zijn in de kelder ook
zogenoemde natte ruimtes aanwezig, doucheruimte
en toiletten voor passanten van de haven. Die
komen eerder dan 1 juli al beschikbaar. Het college
van burgemeester en wethouders trekt voor het
havenkantoor € 165.000 uit.
Het havenkantoor is een bepaald aantal uren van de
dag geopend. Openingstijden worden duidelijk vermeld aan de buitenkant van het pand. Het kantoor
zal de gehele dag telefonisch bereikbaar zijn.

Openbare ruimte: visitekaartje
De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad
of van de buurt. Delftenaren moeten zich hierin
kunnen herkennen en zich daarbij betrokken
voelen – het is hún ruimte. Dat is de strekking van
de ambitienota openbare ruimte van het college.
Sleutelwoorden: veilig, uitnodigend, contact. Op
basis van de ambitienota stelt het college deze
maand een visienota openbare ruimte op. Deze nota
wordt besproken met externe partners, waarna
iedereen kan reageren op de nota. Plan is om deze
nog voor de zomervakantie vast te stellen. De ambitienota vindt u op de digitaal doorlopende lijst van
week 8, via www.delft.nl/gemeenteraad.
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‘Vorm in wording – van
Vermeer tot spoorzone’
Door Nico Vesseur

A

ndré Kruysen, beeldend kunstenaar: “De installatie ivm. IVM, ‘in verband met Iohannes
Vermeer’, is de laatste expositie hier in Bacinol.
Dit gebouw moet plaatsmaken voor de spoortunnel. Vermeer heeft mijn manier van werken
geïnspireerd – hij is misschien niet mijn grote
held, maar hij durfde wel. Durfde heel anders
te schilderen dan bijna al zijn tijdgenoten. Hij
laat licht zien in zijn werk, hij schilderde op de
grens van wat wordt en wat is – vorm in wording. Dat maakt het ook toepasselijk om met
ivm. IVM expositieruimte Bacinol te sluiten,
want de spoorzone is straks ook vorm in wording. Op 8 april geef ik hier ook een lezing over
de invloed van Vermeer op mijn manier van
werken. Net als bij Vermeer draait mijn werk
om licht. Om daglicht. En in de geest van Vermeer maak ik hier een slotakkoord voor Bacinol, een installatie van een vorm die geen vorm
krijgt. Wat ik bij de bezoeker teweeg wil brengen? Een gevoel van verstilling, van reflectie,
een zoektocht naar houvast dat er niet is.
De bedoeling moet je zelf bepalen. Ik werk heel
intuïtief. Vaak komt dat wat ik zelf heb bedoeld
bij mij pas jaren later naar boven. Net als het
leven zelf hè – dingen die je ziet of hoort of voelt
vallen pas na een tijdje op hun plek en krijgen
dan hun betekenis.”
“De installatie is te zien tot en met 12 april. Dan
wordt het afgebroken. Ik vind het heerlijk om
tijdelijk werk te maken. Dat houdt me beschei-

Publieksbalie Delft

Gemakkelijk betalen
via internet
Op de website, www.gemeentedelft.info, van de
gemeente kunt u via de digitale balie verschillende
producten aanschaffen. Denkt u bijvoorbeeld
aan een parkeervergunning, een aannemersdagkaart of een uittreksel uit de gemeentelijke
basisadministratie.
Bij de digitale balie kunt u deze producten direct
online betalen. Dit geldt ook voor de aanslag van
de gemeentelijke belastingen en parkeerboetes.
Snel en gemakkelijk, want u hoeft de deur niet
meer uit en regelt alles op een tijdstip dat u het
beste uitkomt.
Bij de digitale balie kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt kiezen voor een betaling per
creditcard, zoals Visacard of Mastercard. Maar u
kunt ook betalen met iDEAL. Dit is een gezamenlijke betalingsservice van de ABN-Amro, Fortis, ING,
Rabobank en de SNS-bank. Bij dit betalingssysteem
kiest u uw eigen bank, waarna u direct op de pagina voor internetbankieren terechtkomt. Vervolgens
kunt u de betaling verrichten op de manier die u
vertrouwd is.
Surf voor meer informatie over digitale diensten
of andere gemeentelijke producten naar www.
gemeentedelft.info.
Publieksbalie, Phoenixstraat 16. Geopend
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00
uur (op afspraak van 8.30 tot 17.00 uur) en
vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De
Publieksbalie is telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00
uur, telefoon 14015. De digitale balie is zeven
dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar via
www.gemeentedelft.info/balie.

den, het doet me denken aan mijn eigen vergankelijkheid. En het geeft ruimte en vrijheid.
Ik heb thuis nog wel wat beelden staan – die
zijn een blok aan mijn been. Tijdelijk werk leert
me loslaten. Ik ben hier twee weken heel intensief bezig geweest, en als het klaar is, voelt het
alsof het niet meer van mij is. Voor mij is de installatie geslaagd als mensen iets van Vermeer
in het werk terugzien. Geen kopie, maar een installatie waarbij de kunstenaar Vermeer zich
zou thuisvoelen. Dus absoluut geen lampen
aan hier! Nee, alleen daglicht, dat naar binnendwarrelt en dat objecten zichtbaar maakt of
juist in de schaduw zet. En het blijft een compositie, een setting waar je naar kunt kijken,
maar zelf geen deel van kunt uitmaken.”
“In het Vermeercentrum kun je meer over
Vermeer te weten komen. De ideale volgorde
om te komen kijken is om eerst met een onbevangen blik hiernaartoe te komen, dan naar het
Vermeercentrum, en dan weer terug – kijken of
je de installatie dan met andere ogen bekijkt.”

De Installatie ivm. IVM is te zien tot en met 12 april op de
begane grond van Bacinol aan de Wateringsevest 38, van
woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Op 8 april geeft Kruysen een lezing in Bacinol over de rol
van licht in zijn werk en hoe Vermeer hem daarin heeft
geïnspireerd. Aanvang 20.00 uur. Expositie en lezing zijn
gratis. Meer informatie op www.andrekruysen.nl.

Bouwplaats Delft

De Kok: van Houttuinen naar Koepoortplaats

Hotel Koepoortgarage maart 2010 open
De bouw van het nieuwe hotel bij de Koepoortplaats van het gezin Camijn is volop aan de gang.
De eerste twee verdiepingen staan inmiddels en naar verwachting opent het nieuwe hotel in
maart 2010, precies over een jaar, de deuren. Niet meer onder de vertrouwde naam Hotel de
Kok maar waarschijnlijk als Golden Tulip Delft Centre.

Door Jacqueline Bot
Het gezin Camijn – Antoon, Elly en de twee zonen Leon en Rogier – runt nu nog Hotel de Kok
aan de Houttuinen dat dit jaar moet wijken
voor de spoortunnel. Begin juni sluit het hotel
de deuren. De familie is al druk bezig met het
vertrek te regelen. Antoon Camijn: “We krijgen
straks een heel nieuw interieur, dus veel spullen gaan niet mee. Die hebben we alvast op
Marktplaats gezet en in de Misset, een
horecablad.”

casco klaar, daarna volgen het metselwerk en
de verdere afwerking en tot slot de aankleding
van binnen. Camijn: “Ik stond gisteren zelf
even te kijken op de bouwplaats, en hoorde
mensen zeggen: ‘Goh wat gaat dat snel!’ Ja, wat
goed is komt snel, want het wordt echt een heel
mooi hotel.”

Meer weten?
De Stadskrant Delft besteedt elke week aandacht
aan één van de bouwprojecten in Delft. Breng
eens een bezoek aan de gemeentelijke expositie
‘Bouwplaats Delft’ in het Techniek Ontmoetings
Punt (TOP), Hippolytusbuurt 14. Van woensdag
tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur krijgt
u daar een goed beeld van de veranderingen in
de stad.

Acht hoog
Pas 1 maart volgend jaar gaan de deuren van
het nieuwe hotel weer open. Dat betekent dat
de familie negen maanden zonder inkomsten
zit. “Ja,” zegt Camijn, “da’s even op een houtje
bijten natuurlijk. Maar we hebben het er voor
over, want zo’n kans krijg je maar een keer in je
leven. Delft heeft veel kleine hotels en wij krijgen straks de mogelijkheid ons hotel flink uit te
breiden. Daar zijn we heel blij mee.”
Het nieuwe hotel krijgt ruim drie keer zoveel
capaciteit als het huidige: 28 kamers eerst, tegen 92 straks. Met verder vergaderruimtes, een
restaurant en parkeerplaatsen voor touringcars. Ook komt er een terras, boven het water
met uitzicht op de kerk. “Dat kun je nu al zien in
de bouw,” zegt Camijn enthousiast. “Het is
prefab bouw, dus het gaat allemaal heel snel.
Per week komt er een etage bij.”
Het hotel krijgt negen lagen. Eind april is het
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Door Rens Elst
De gemeenteraad krijgt in december
van dit jaar een tweede evaluatie van
het project Veilig Uitgaan. Die wordt
scherper, duidelijker en preciezer dan
de eerste evaluatie die de commissie
Veiligheid, Stad en Milieu donderdag
5 maart besprak.
Een meerderheid van de commissie
plaatste vraagtekens bij het nut van een
rapport over de periode maart 2007 –
juni 2008, waarin de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, politie,
brandweer en horeca wordt geëvalueerd, terwijl de horeca het convenant
inmiddels heeft opgeschort.
Burgemeester Bas Verkerk hield de commissie voor dat er nog steeds sprake is
van samenwerking met de horeca via
het regulier overleg. Dat Horeca Nederland ontevreden is om in strijd tegen
drugshandel cafés te sluiten verandert
volgens de burgemeester niets aan zijn
handhavingstaak. Ook is er volgens hem
geen sprake van minder politie-inzet of
onveiliger uitgaan in Delft. Integendeel,
volgens Verkerk doet Delft het regionaal
en landelijk in verhouding redelijk, binnen alle omstandigheden en met de
gegeven middelen.
De fracties lieten ook hun mening horen
op de bestuurlijke reactie van het college van B en W op het COT-rapport na de
TU-brand op 13 mei 2008. Het college
neemt de aanbevelingen uit het rapport
over. Zes van de zeven aanbevelingen
richten zich op de organisatie van hulpdiensten in de toekomstige veiligheidsregio. Een meerderheid vroeg de burgemeester hoe Delft daarbij een vinger
aan de pols kan houden.
De burgemeester liet de commissie weten dat de aanbevelingen daar nu al
worden besproken. Over het ontbreken
van de gebruiksvergunning trok Aad
Meuleman (Stadsbelangen) na een uitgebreide toelichting van burgemeester
Verkerk de conclusie dat een gebruiksvergunning de kortsluiting in de koffieautomaat niet zou hebben opgelost.

‘Frituurvet en doekjes horen niet in de wc’
Wat gebeurt er met het water dat
uit toilet, douche en keuken het
riool instroomt? En waar gaat het
regenwater naar toe? Dat is een
zaak van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. En
daar kunnen beide organisaties uw
hulp goed bij gebruiken.

Door Margreet Ruysbroek
In de Delftse bodem liggen kilometerslange rioolbuizen waarmee ons
afvalwater wordt afgevoerd naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi)
Harnaschpolder. Water dat via wc,
gootsteen, wasbak, doucheputje en
wasmachineafvoer in het riool verdwijnt, wordt in de awzi gezuiverd
voordat het op de Noordzee wordt
geloosd. Piet de Dood, senior medewerker beheer bij Stadsbeheer van de
gemeente: “Vroeger werd ook al het
regenwater via deze weg afgevoerd,
maar tegenwoordig zijn er steeds
meer gescheiden systemen in Delft.
Het regenwater komt dan via putjes
in de straat, zogenoemde kolken, in
een aparte rioolbuis terecht. Dit schone water wordt vervolgens geloosd op
een nabijgelegen sloot of plas.”

Luiers
Een goed werkend rioolstelsel zorgt
er dus voor dat ons afvalwater kan
worden gezuiverd en dat we droge
voeten houden. Maar daar is wel de
medewerking van Delftenaren voor
nodig, zegt De Dood. “Mensen spoelen regelmatig zaken door het toilet
die daar niet thuishoren, zoals kattenkorrels, frituurvet, verf of textiel.
Dat soort afval kan verstoppingen
veroorzaken en problemen bij de
zuivering. En dat leidt weer tot kosten en milieuschade. Er is zelfs een
keer een gemeentegemaal vastgelo-

Ook in de Papsouwselaan liggen rioolbuizen in de grond. Nu het werk aan de bekabeling (foto) klaar is, komt het riool
deze week aan de beurt.

pen op tientallen incontinentieluiers.
Wat bleek? Nieuwe medewerkers in
een verzorgingstehuis waren niet helemaal op de hoogte van de regels; ze
spoelden ze gewoon door het toilet...”

Hard vet
Directievoerder Sjaak van den Berg,
belast met het onderhoud aan het
rioolstelsel, kan erover meepraten:
“Een keer in de acht jaar spuiten we
een rioolbuis helemaal schoon. Dan
wordt het vuil verzameld en met een
grote stofzuiger in een vacuümwagen
gezogen. Het wordt afgevoerd en
waar mogelijk weer hergebruikt, bijvoorbeeld in de wegenbouw. Het
gebeurt wel dat de reinigingsslang
vastloopt. Dan onderzoeken we met

camera’s wat er aan de hand is. Wat
we zoal tegenkomen? We zijn nu
bezig in de binnenstad en daar vinden we op sommige plekken enorme
vetophopingen. Kennelijk zijn er restaurantjes die frituurvet niet scheiden
waardoor het rechtstreeks in het riool
terechtkomt. En dat vet zet zich af aan
de bovenkant van de leiding. Je weet
niet wat je ziet! Het is zo hard dat we
het met een frees moeten stukslaan
voordat we het kunnen afvoeren.”

Tienduizenden euro’s
Maar niet alleen de gemeente heeft
last van ongewenste zaken in het
riool. Ook het Hoogheemraadschap
van Delfland ondervindt problemen,
vooral van vochtig toiletpapier en

schoonmaakdoekjes, weet Jan de
Korte, teamleider zuiveringsbeheer
bij Delfland. “Dat is heel sterk spul;
het lost niet op in het riool. Met als
gevolg dat de pompen van onze rioolgemalen verstopt raken. In ons
beheergebied loopt regelmatig een
pomp vast op een kluwen doekjes.
Die pomp moeten we dan naar boven takelen om ’m schoon te kunnen
maken. Dat kost veel geld. Op jaarbasis zijn we daar tienduizenden euro’s
aan kwijt. En uiteindelijk draait de
belastingbetaler daar voor op. Ik
hoop daarom dat mensen gaan snappen wat ze doen: doekjes horen thuis
in een afvalemmer, niet in het riool.”

Samenwerken in de Wijken

Lijm & Cultuur
De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting toonden zich
dinsdag 3 maart voorzichtig optimistisch over de stand van zaken rond
evenemententerrein Lijm & Cultuur aan
de Rotterdamseweg.
De commissie besprak in de overlegvergadering de nota Rapportage stand van
zaken Lijm & Cultuur. De commissie had
vorig jaar wethouder Lian Merkx gevraagd om een uitgebreid overzicht van
de ontwikkelingen en procedures waarmee Lijm & Cultuur te maken heeft.
Een van de belangrijkste doelstellingen
van Lijm & Cultuur is het bieden van een
podium voor amateurs. De commissie
riep de wethouder op deze doelstelling
niet te vergeten en juist de faciliteiten
voor de amateurkunst te waarborgen.
Ook over het tijdpad van lopende procedures werden vragen gesteld door de
commissieleden. De artikel 19-procedure die op dit moment loopt om grote
evenementen op het terrein mogelijk te
maken zal volgens wethouder Merkx
voor de zomer zijn afgerond. Daarna
kan een doorstart worden gemaakt met
de verbouwingen. Bovendien kan Lijm
& Cultuur dan een publiciteitsoffensief
starten en beginnen met de werving
van evenementen. Een van die evenementen zou vanaf 2010 de kermis kunnen zijn. Een mogelijke verhuizing naar
Lijm & Cultuur wordt onderzocht. In de
tweede helft van dit jaar verwacht de
wethouder dat de procedure voor de
milieuvergunning in gang wordt gezet.

Weer veilig
op de wip

FOTO GEMEENTE DELFT

Veilig Uitgaan

Voorkom verstoppingen in het rioolstelsel

FOTO HERMINE OOSTERWIJK

Uit de commissies

Met de start van de voorjaarsvakantie is
de bewaakte speeltuin aan de Kleine
Boogerd weer opengegaan voor alle
kinderen uit de buurt. De aanwezige kinderen werden tijdens de heropening
getrakteerd op snoep en ballonnen.
De speeltuin is enige tijd gesloten
geweest doordat toezicht ontbrak. Dat is
nu opgelost, dankzij de medewerking van
een buurtbewoner. En daar zijn zowel
de ouders als de kinderen heel blij mee,
bleek tijdens de drukbezochte opening.
“Fijn dat de speeltuin weer open is”,
zo verwoordde een ouder het. “Nu kunnen de kinderen veilig de hele vakantie
heerlijk spelen!”
De bewaakte speeltuin is bij droog weer
elke werkdag open van 13.30 tot 17.30 uur.

www.delft.nl/gemeenteraad
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Publicaties Delft
Agenda 9 – 16 maart
Dinsdag 10 maart
Vergadering van de Commissie Bestuur,
Middelen en Economie vanaf 20.00 uur in
de commissiekamer van het stadhuis. Op de
agenda onder meer:
• ordevoorstel planning & controlcyclus 2009
• evaluatie subsidiesystematiek en wijziging
kaderverordening subsidies
• herschikking budget programma-aanpak
water
• organisatie en beheer havenkantoor.

Donderdag 12 maart
Spreekuur burgemeester Bas Verkerk, van
8.30 tot 9.30 uur in het stadhuis. Bel voor
een afspraak 260 24 24.

ding: 18 februari 2009, behandelend ambtenaar: L. Langeveld, telefoon 260 29 36.

BUITENHOF
Spreekuur wethouder Ronald Vuijk, van
15.30 tot 17.30 in de Publieksbalie aan de
Phoenixstraat 16. Bel voor een afspraak 260
28 34.

BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Verleende bouwvergunning
Chopinlaan 9 laten vervallen verbindingsbruggen, 27 februari 2009.

Hele stad
HOF VAN DELFT/
VOORDIJKSHOORN
KERSTBOMENSTANDPLAATSEN

Woensdag 11 maart
Vergadering van de Commissie Algemeen
vanaf 20.00 uur in de commissiekamer van
het stadhuis. Op de agenda onder meer:
• Stadsvisie Delft: scenario’s Delft 2030 en
brief college hierover.
Donderdag 12 maart
Vergadering van de Commissie Ruimte en
Verkeer vanaf 20.00 uur in de commissiekamer van het stadhuis. Op de agenda onder
meer:
• planschadeverordening 2009
• onttrekking Parallelweg aan oostzijde tussen Mercuriusweg en Industriestraat
• implementatie aanbevelingen Rekenkamer
over parkeergarages
• stand van zaken Serpo.
Inspraak en inzage
Tijdens de commissievergadering kunt u
inspreken op bovenvermelde punten. Voor
meer informatie over inspreken kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 260 24
16, e-mail griffie@delft.nl. Vergaderstukken
kunt u gratis krijgen of inzien bij de
Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16, of
downloaden van www.raad.delft.nl

Het college van de gemeente Delft maakt
bekend dat vergunning voor de locaties die
zijn aangewezen voor de verkoop van kerstbomen voor de periode 6 tot en met 24
december 2009 vanaf heden kunnen worden
aangevraagd. De aanvragen worden getoetst
aan de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) en de Nota Standplaatsenbeleid 2004.
De standplaatshouder van het vorige jaar
krijgt voorrang op de overige aanvragers.
Deze vergunninghouders dienen zich echter
vóór 31 juli 2009 in te schrijven om van dit
recht gebruik te mogen maken. Locaties die
in de maand juli 2009 nog niet zijn vergeven,
worden nogmaals gepubliceerd.
Voor een aanvraagformulier of verdere informatie kunt u bellen met de Publieksbalie,
telefoon 14015. Aanvragen dienen uiterlijk
31 juli 2009 te zijn ontvangen.

Wijkindeling

Dinsdag 10 maart
Spreekuur wethouder Ronald Vuijk, van 16.00
tot 18.00 uur in de Torenhove, Martinus Nijhofflaan 2. Bel voor een afspraak 260 28 34.
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TANTHOF

Volledig ingevulde formulieren kunt u tot
uiterlijk maandag 30 maart 2009 richten aan
de heer E.H.J. Bergenhuizen, vakteamhoofd
Vergunningen & Ontheffingen, postbus 78,
2600 ME Delft.

BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Guineelaan, Tutustraat, Zambiastraat,
renoveren gevels, 25 februari 2009.

VRIJENBAN

Monumentenvergunningen
Voor het veranderen en verbouwen van een
beschermd monument is altijd een monumentenvergunning en een bouwvergunning
nodig.
Een aangevraagde monumentenvergunning
voor een rijksmonument ligt, nadat het conceptbesluit is opgesteld, met relevante stukken gedurende zes weken ter inzage bij de
Publieksbalie. Gedurende die zes weken kan
iedereen reageren op de ontwerpbeschikking
door een ‘zienswijze’ naar voren te brengen.
Dat kan zowel schriftelijk* als mondeling na
afspraak. Hierna stellen B&W de definitieve
beschikking op, rekening houdend met de
ontvangen zienswijzen. Wie geen gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om een
zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de definitieve beschikking niet meer in beroep gaan
bij de Rechtbank Den Haag.
Welstand
Elke veertien dagen, op de donderdagen van
de even weken, komt de commissie voor Welstand en Monumenten bijeen. Ze toetst de
bouwplannen aan de welstandsnota (zie
www.gemeentedelft.info/welstandsnota).
De vergaderingen, die worden gehouden in
de Weeskamer van het stadhuis op de Markt,
zijn openbaar en beginnen om 14.00 uur. De
agenda is in te zien op www.gemeentedelft.
info (via ‘bouwen’, ‘welstandsbeleid’, ‘commissie’ en ‘vergaderingen’).

MILIEU
BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Verleende sloopvergunning
Aart van der Leeuwlaan 104 slopen asbesthoudend zeil in keuken en plaat toilet, 27
februari 2009.
Verleende kapvergunning
Papsouwselaan thv. de kruising met de
Industriestraat verplanten 4 iepen, 3 maart
2009.

WIPPOLDER
BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Kanaalweg 27 gedeeltelijk doorbreken binnenmuur, 25 februari 2009
Leeuwenstein 3 gedeeltelijke veranderen
indeling, 24 februari 2009
Marconiweg 19 oprichten fietsenstalling en
aanleggen was- en tankplaats, 24 februari
2009.

VRIJGEKOMEN STANDPLAATS

Per wijk

Spreekuren college b&w

Verleende bouwvergunningen
Laan van Groenewegen, voormalig nr. 9,
deellocatie A oprichten vrijstaand woonhuis, 27 februari 2009
Laan van Groenewegen, voormalig nr. 9,
deellocatie B oprichten vrijstaand woonhuis, 24 februari 2009.

bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16.
In die periode kunt u schriftelijk* of mondeling na afspraak uw zienswijze naar voren
brengen.

VOORHOF

Maandag 16 maart
Openbare hoorzitting Adviescommissie
voor bezwaarschriften, Kamer 1, in het
stadhuis aan de Markt, aanvang 20.00 uur,
over de bezwaren tegen:

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Wel graag vooraf telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de commissie,
telefoon 260 25 33. Stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat
16. Als u de stukken van de zaak genoemd
bij punt 1 en 2 wilt inzien, dient u vooraf
telefonisch contact op te nemen met het
secretariaat.

Aangevraagde bouwvergunningen
Moutmolen 19 plaatsen dakkapel zijgevel,
26 februari 2009
Tak van Poortvlietstraat 25 plaatsen dakkapel voorzijde, 24 februari 2009.

Er zijn deze week geen berichten voor deze
wijk.

Hoorzittingen

• de afwijzing van een verzoek om een
Europese gehandicaptenparkeerkaart;
• de afwijzing van een verzoek om sociale
urgentie ingevolge de Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden;
• de verleende sloopvergunning voor het
slopen van een tuinhuis/schuur nabij Buitenwatersloot 254;
• de verleende reguliere bouwvergunning
voor het bouwen van een gedeelte van
een onderwijsgebouw op de locatie Brasserskade.

BOUWEN, WONEN EN BOMEN

twijfel wordt advies gevraagd aan de
commissie.
3) Als een aanvrager een uitkering ontvangt,
dient er een positief advies te worden
gegeven door het vakteam Sociale Dienstverlening/Bureau Zelfstandigen.
4) De aanvrager dient te kunnen aantonen
beschikking te hebben over een stallingsplek waar zijn of haar mobiele verkoopgelegenheid buiten de toegestane verkoopdagen en tijdstippen kan worden gestald.
5) Als er sprake is van meerdere aanvragen
waarbij de aanvragers voldoen aan de
punten 3 t/m 7, wordt overgegaan tot een
loting. Van deze loting wordt een proces
verbaal opgemaakt.
6) Voordat een standplaatsvergunning wordt
verleend, dient eerst te worden gecontroleerd of de Wet Milieubeheer van toepassing is. Zo ja, dan dient er een melding op
grond van de in dat kader van toepassing
zijnde Algemene Maatregel van Bestuur
(AMVB) door de toekomstige standplaatshouder te worden ingediend.
7) Een vergunning kan worden ingetrokken
of gewijzigd als er drie maanden of langer
geen gebruik van wordt gemaakt.

BINNENSTAD
BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Markt 12 bovenwoning wijzigen in twee
appartementen, 27 februari 2009
Molslaan 31 vernieuwen winkelpui, 27
februari 2009.
Verleende bouwvergunningen
Kromstraat 9 verbouwen berging tuin, 27
februari 2009
Lange Geer 44 geheel veranderen dubbel
woonhuis, 25 februari 2009.
Conceptbesluit monumentenvergunning
rijksmonument
Oude Delft 136 algehele restauratie, dossier
2009048825, behandelend ambtenaar:
M. Panman, inzage en zienswijze: 9 maart
t/m 19 april 2009.

MILIEU
Melding op grond van de AMvB
Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
Markt 50 restaurant Willem van Oranje,
betreft: uitbreiden inrichting, datum mel-

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er één tijdelijke
standplaatslocatie is vrijgekomen. Het gaat
om locatie 6: Papsouwselaan / Mercuriusweg (20 m2).
U kunt zich inschrijven voor bovengenoemde
locatie via een daartoe bestemd aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij
de Publieksbalie, telefoon 14015. Aanvragen
worden getoetst aan de eisen zoals gesteld
in de Nota Standplaatsen 2004. Onvolledig
ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Let op: een vergunning voor een tijdelijke
standplaats wordt voor maximaal 5 jaar uitgegeven. Hierna vervalt de vergunning en
wordt de locatie opnieuw gepubliceerd.
De regels zijn als volgt:
1) De standplaatsvergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.
Een standplaatshouder heeft de mogelijkheid om één plaatsvervanger aan te wijzen. Deze plaatsvervanger dient te worden vermeld in de vergunning.
2) Het uiterlijk aanzien van de standplaats
en de daarbij behorende mobiele verkoopgelegenheid dient te voldoen aan de
door de commissie voor de Welstand en
Monumenten opgestelde richtlijnen. Bij

Melding op grond van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd
in de Algemene Maatregelen van Bestuur.
Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het
bedrijf kan volstaan met een melding van de
activiteiten. Tegen deze melding kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De
stukken liggen niet ter inzage.

OPENINGSTIJDEN PUBLIEKSBALIE
Verzoek vrijstelling voorschriften bestemmingsplan (conceptvergunning)
Rijksstraatweg 145 bouwen kantine bij rijhal manege, artikel 3.6 lid 1 onder c Wro.
Inzage en zienswijze: 9 t/m 22 maart 2009.

Toelichting
BOUWEN, WONEN EN BOMEN
Bezwaar verleende bouw-, sloop of kapvergunningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van
de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na het verlenen van de vrijstelling en/of vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift*
indienen. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Adviescommissie
voor bezwaarschriften (Kamer 1).
Ontheffing voorschriften
bestemmingsplan
Als een bouwvergunning wordt aangevraagd
die niet voldoet aan de voorschriften van een
bestemmingsplan, kan de gemeente in
bepaalde gevallen (de zogenaamde kruimelgevallen) ontheffing verlenen van die voorschriften op grond van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro). Ingediende bouwaanvragen
waarvoor een ontheffing wordt gevraagd,
kunt u binnen de genoemde termijn inzien

Op afspraak is de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16 elke werkdag geopend van 8.30
tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur. Een afspraak maakt u via
www.gemeentedelft.info/afspraak of telefonisch via 14015. Spontane inloop is mogelijk
(rekent u dan wel op langer wachten) op
werkdagen van 8.00 tot 15.00 en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Telefonisch is
de Publieksbalie bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur, via 14015.
Wilt u op vrijdagavond aangevraagde en/of
verleende bouw- of sloopvergunningen of
andere openbare stukken uit het bouwarchief
inzien, dan moet u hiervoor eerst een
afspraak maken.
*Adressering: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus 53, 2600 AB Delft.

Publicaties ook digitaal:
www.gemeentedelft.info/
gemeenteberichten
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Uitagenda 8 – 15 maart

Hondenhotel (NL) | Kikkerdril | Bolt (NL) |
Desperaux, de Dappere Muis (NL).
Kijk voor dag en tijd op www.mustsee.nl

Zondag 8 maart
Kopjesloop Delftse Hout. 10.45.
Inschrijven clubgebouw DES. € 0,50/2. €
www.dekoplopers.nl
Op bivak met soldaten van Napoleon.
12-16u. Legermuseum. Entree museum.
Vrouwendag. Met lezingen en uitreiking
Delftse Roos. 13-18u. Het avondprogramma
(19.30-23u) met muziek, dans en theater is
uitsluitend voor vrouwen. Theater de Veste.
Gratis. www.delft.nl/multicultureel
Sambaerobics marathon. 13.30-17u.
Dansschool Wesseling. € 30/25.
Wandeling in park Buitenhof. 14u.
Start bij zwembad Kerkpolder. Gratis. www.
ivn.nl/delft
Expo met toneel van Kinderacademiekinderen. 15-16.30. Woonbron, Aart vd
Leeuwlaan 8. Gratis.
Gert-Jan Verboog en Edwin Verwey.
Romantische liederen. 15u. Abtswoude, Aart
vd Leeuwlaan 332. € 6.
Zondagmiddagsalon. 16u. DWH, Lange
Geer 22. Gratis.
Waarachtig positief over seks. LINKevent met Sunny Bergman. 20u. Confide,
Oude Delft 9. Gratis. www.linkdelft.nl

Maandag 9 maart
Alzheimer Café. Thema: somberheid en
angst. 19u. Kwasi Kwame, Phoenixstraat 66.
Gratis.
Bierproeverij. 19.30. Café ‘t Proeflokaal,
Gasthuislaan 36-38. € 15. Aanm: info@bierhistoriedelft.nl

Dinsdag 10 maart
Babyvoorlezen. 10.30. DOK. Gratis.
Boekenmarkt. 14-16u. Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50. Gratis.
Informatieavond voor betrokkenen bij
psychisch zieken. Thema: loslaten. 20-22u.
Bethlehemkerk, Floresstraat 2. Gratis. Info
2613696.
Johan. 20.15. Theater de Veste. € 17 / 12,50.

Exposities

Activiteit

Concert

Woensdag 11 maart
Turks, Arabisch en Nederlands voorlezen (3-8 jr). 14.30. DOK Voorhof, Duke
Ellingtonstraat 203. Gratis.
Klein Duimpje in de goot (5+), door
Peter Zegveld en Mathieu van den Berk.
14.30. Theater de Veste. € 12 / 6,25.
Ruilkring Delft & Westland. 20u. Gratis.
Info en adres: 2626686. www.ruilkringdelft.nl
Lezing over vleermuizen, door
Carolien vd Graaf. 20u. Papaver, Korftlaan
6. Gratis. www.knnv.nl/afd.RegioDelft

Disco/Dance

Film

Aan het eind van de aspergetijd.
20.15. Microtheater, Kerkstraat 19. € 8. Res.
2130077.
Victory Boogie Woogie, door het
Zuidelijk Toneel. 20.15. Theater de Veste.
€ 20,50 / 18,25.
Live! High School Music Competition.
20.30. Speakers. € 5.
Triangle. 23u. Koornbeurs. € 2.
Various Deejays. 24u. Speakers. € 6.

Zaterdag 14 maart

Glitter, Glamour & Sprookjes. Modeshow
DWO. 19.30-21.30. Theaterzaal St. Jorisweg 2.
€ 2,50 / 3. www.dagbestedingdwo.nl
Filmbanktour 22: Handscape. 19.45.
Lumen, Doelenplein 5.
Computergenealogie in al zijn facetten. 20u. Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg
7 Delfgauw. Gratis. delfland.ngv.nl
Micha Wertheim, cabaret. 20.15.
Theater de Veste. € 16,50 / 14,25.
Duurzame technologie, door Andries
Wever. 20.30. TOP, Hippolytusbuurt 14.

Interkerkelijke mannendag. 9.3015.30. CLD, Juniusstraat 6. € 15 incl lunch.
Aanmelden info@cmdelfland.nl
Aan het eind van de aspergetijd.
20.15. Microtheater, Kerkstraat 19. € 8. Res.
2130077.
Anúna. 20.15. Theater de Veste. € 24 /
21,75.
Night Fever. 30+ Disco Party. 21-2.30.
Wesseling, Houttuinen 26. € 9 /€ 12. www.
clubwesseling.nl
Lef Live: jazzformatie Coco Bowles.
22u. LEF restaurant & bar. Gratis.
Underground. 22u. Koornbeurs. € 2.
[dance] Flavourz. 23u. Speakers. € 10.

Vrijdag 13 maart

Zondag 15 maart

Händels Judas Maccabaeus.
Zangvereniging St. Michaël. 20.15.
Maria van Jessekerk. € 20 / 17,50.
www.zangvereniging-sintmichael.nl

Zondagochtendconcert, door Helena
Rasker en Hans Eijsackers. 11.30. Theater
de Veste. € 14,50 / 12,25.
Ruilkring Delft & Westland. 14u. Gratis.

Donderdag 12 maart

Lezing

Theater

Info en adres: 2626686. www.ruilkringdelft.nl
Die jongens van Willems. Liedjes. 15u.
Abtswoude, Aart vd. Leeuwlaan 332. € 6.

Films t/m 11 maart
Lumen
Doelenplein 5, tel. 2140226
The Visitor | Milk | The Wrestler | Shanghai
Trance | Une Belle Fille Comme Moi | Doubt |
Vicky Christina Barcelona | Kirikou en de
Wilde Beesten | Son of Rambow | Sneak
Preview. Kijk voor dag en tijd op www.filmhuis-lumen.nl
Must See
Vesteplein 5, tel. 0900-Mustsee
Watchmen | Marley & Me | Gran Torino |
Slumdog Millionaire | Traitor | Friday the
13th | Spion van Oranje | Curious Case of
Benjamin Button | Oorlogswinter | The Pink
Panter 2 | Yes Man | Australia | Valkyrie |
Mustsenior: Das Leben der Anderen | De
Maanprinses en het Geheim van… |

Henk Molenaar: Golven als schrift. Tevens:
Christine Saalfelds architectonische modellen. DOK, Vesteplein 100.www.dok.info
Foto’s Jenny van Leeuwen en Vincent
Vogels van Fotoclub FC ‘59. Fotobister,
Voldersgracht 16. Ma 13-17.30, di-za
10-17.30.
Schilderijen van Karin Janssen. Galerie
Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332.
Dag. 9-18u. www.cultureelcentrum
abtswoude.nl.
Werk van Huibert van Dorp. Galerie Lutz,
Oude Delft 195. Do-za 13-18u, zo 14-17u.
www.galerielutz.nl
Werk van Ad Willemen. Galerie Models in
Art, Kleveringweg 19. Do/za 14-17u. www.
modelsinart.nl
Schilderijen van Lida van Lier. Hotel Coen,
Coenderstraat 47. Ma-zo 9-14u.
Bouwplaats Delft, gemeentelijke expositie.
Ook: kunst van Hanny Reneman en Petra
Schut Tevens: tekeningen van Jeanne
Dekkers. En: Deltatechnologie, duurzame
oplossingen voor leefbare delta’s. TOP:
Techniek Ontmoetings Punt, Hippolytusbuurt
14. Wo-zo 12-17u www.topdelft.nl
Dichter Bij Delft II. World Art Delft,
Rotterdamseweg 205. Vr-zo 13-17u.
www.worldartdelft.nl
IVM: installatie van André Kruysen. 38CC,
Wateringsevest 38. Wo-zo 17u. www.38cc.nl

Informatie
Alles over Delft | www.delft.nl | Delft Cultuurjaar 2009 | www.delftcultuurjaar.nl
Vermeercentrum | Voldersgracht 21 | tel 213 85 88 | www.vermeerdelft.nl
Legermuseum | Korte Geer 1 | tel 215 05 00 | www.legermuseum.nl
TOP | Hippolytusbuurt 14 | tel 212 37 48 | www.topdelft.nl
DOK | Vesteplein 100 | tel 213 58 61 | www.dok.info
VAK | Westvest 9 | tel 212 57 77 | www.vak-delft.nl
Advertentie

Kamer van Koophandel helpt bij kredieten
Ondernemers kunnen bij de Kamer
van Koophandel aan de Phoenixstraat 49 elke woensdagmiddag terecht bij een specialist op het gebied
van kredieten. Die is verbonden aan
‘de MKB-er’, een onderneming die
zich toelegt op kredietverlening voor
ondernemers in het mkb. De KvK wil
ondernemers zo ondersteunen. Vaak
sneuvelen kredietaanvragen in een
vroegtijdig stadium. Met de geboden

hulp wordt de kans van slagen op het
verkrijgen van een krediet aanzienlijk
groter.
Geïnteresseerden kunnen bij de KvK
een afspraak maken, via telefoonnummer 214 38 98, of e-mail delft@
kvk.nl. De intake is gratis en de specialist werkt op basis van ‘no cure no
pay’. Alleen als de kredietaanvraag
wordt toegekend, wordt een gebruikelijke provisie berekend.

Controleurs bezoeken 500 adressen
Delft doet mee aan een onderzoek
naar de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministraties. Het onderzoek is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel
van het onderzoek is duidelijkheid te
krijgen of de mensen die bij de ge-

meente staan ingeschreven op een
bepaald adres er ook inderdaad wonen. Om hier achter te komen gaan
controleurs op pad in vijftig gemeenten. Per gemeente controleren zij 500
willekeurige adressen. Het onderzoek
in Delft is deze week begonnen.

Uitspraak: café Sport blijft open
Café Sport blijft open. De uitbater
was in beroep gegaan tegen de bestuurlijke maatregel van burgemeester Verkerk om het café vanwege handel in harddrugs voor zestien weken
te sluiten. De rechter heeft de uitbater vorige week in het gelijk gesteld.

De burgemeester heeft ook besloten
De Taveerne een jaar te sluiten
vanwege handel in harddrugs. Het
beroep van De Taveerne is afgelopen
donderdag behandeld. Aanstaande
donderdag doet de rechter uitspraak.

Voor vijf euro naar De Veste
Afgelopen dinsdag werd de vijfhonderdste inVESTEgationcard uitgereikt. Met deze kaart kunnen scholieren en studenten met fikse korting
naar een voorstelling in De Veste. Zij
kunnen met deze kaart op de dag van

de voorstelling een kwartier voor
aanvang voor vijf euro de laatste
kaarten kopen. De inVESTEgationcard kost € 10. Meer informatie vindt
u op de site www.theaterdeveste.nl/
investegation.
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Werk in Delft
Bootjes van Canal Hopper gaan weer in de vaart

‘We hebben stages op het water en aan de wal’
Lekker vroeg

De boten van Canal Hopper zijn weer opgeknapt en liggen klaar voor het nieuwe seizoen.

In de loop van maart varen ze weer
door de Delftse grachten: de fluisterbootjes van Canal Hopper. Werkzoekende Delftenaren met een uitkering kunnen er terecht om
werkervaring op te doen.

Advertentie

Informatieavonden
Rijkswaterstaat A4 Delft –
Schiedam

Door Anne-Margot van Eijck
“Onze bootjes zijn weer spic & span.
Half maart liggen ze in de vaart.” Dick
Holt van re-integratiebedrijf Stichting
Stunt, uitvoerder van het project
Canal Hopper, is er klaar voor. “We
hebben veel geleerd van het afgelopen jaar en zijn druk bezig met allerlei nieuwe activiteiten. Want dit
seizoen willen we van Canal Hopper
veel méér maken dan een taxidienst
op het water. Daarom zijn we in gesprek met allerlei partijen in de stad
– waaronder horeca-ondernemingen
en toeristische trekpleisters zoals de
musea – om gezamenlijk groepsarrangementen aan te bieden.” Een
voorbeeld daarvan kan Holt al noemen: het arrangement Delft onder
bruggen, een varende puzzeltocht
door de historische binnenstad. “We
streven ernaar dat straks zo’n 60 tot
70 procent van wat we doen via dit
soort boekingen vastligt. De taxiservice doen we er dan bij, maar dat
is niet de hoofdmoot. Het grote
voordeel is dat we met arrangementen veel beter in staat zijn het proces
rond onze werkervaringsplaatsen te
plannen.”

In maart 2009 organiseert Rijkswaterstaat in totaal zes
informatiebijeenkomsten voor omwonenden en
geïnteresseerden over het project A4 Delft – Schiedam.
Tijdens de informatieavonden krijgt u informatie over de
voorlopige onderzoeksresultaten van de Trajectnota/
Milieu Effectrapportage en wordt er ingegaan op de stand
van zaken en de besluitvormingsprocedure. De informatieavond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. In
uw gemeente is de informatieavond op:
Maandag 16 maart
Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149 te Delft
De informatieavonden zijn inloopavonden. Dit houdt in dat u
op elk moment tussen 18.30 uur en 21.30 uur welkom bent.
Medewerkers van Rijkswaterstaat staan klaar om uw vragen
te beantwoorden. Ieder half uur houdt Rijkswaterstaat een
presentatie met informatie over het project.

Gastvrij Delft
De beschikbare werkplekken zijn
heel gevarieerd. “Iemand die een
boot wil besturen, zit bij ons uiteraard goed,” aldus Holt. “En die hoeft
dan geen perfect Nederlands te spreken, want we hebben op elke boot
ook een gastvrouw of -heer nodig, die
zorgt dat het een gezellig tochtje
wordt.” Maar ook aan de wal is van alles te doen: “We willen extra diensten
verlenen vanuit het havenkantoor
aan Hooikade 13. Natuurlijk in overleg met de havenmeester: zij is heel
enthousiast over onze plannen.” Holt
denkt aan taken zoals helpen met
aanleggen, informatie over de stad
geven, een boodschappen- en wasservice en de douches schoonhouden. “We hebben mensen nodig
die op allerlei manieren helpen de
passantenhaven tot iets feestelijks te
maken. Zodat mensen die over de
Schie varen straks denken: in dat
gastvrije Delft, daar moeten we zijn!”

Heeft u een uitkering en bent u geïnteresseerd in een stageplaats bij Canal Hopper?
Voor informatie kunt u bellen naar Paul
Hagen, tel. 06-27024891. Aanmelding en
selectie verloopt meestal via uw consulenten
werk en re-integratie.
Organisaties die met Canal Hopper arrangementen willen samenstellen, kunnen
contact opnemen met Sybolt Harkema, tel.
06-51512682. Boeking van de Canal Hopper
voor een familie- of personeelsfeest, kan via
www.canalhopperdelft.com

Werkbemiddeling en scholing
Inburgering
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
Postbus 111, 2600 AC
tel. 14015
fax (015) 260 20 08
CIP
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
Postbus 111, 2600 AC
tel. 14015
fax (015) 260 20 08
UWV WERKbedrijf
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
tel. (015) 782 27 40
fax (015) 782 28 30
Werkplein Delft
Werkgeversteam
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
tel.14015 of 06-10707276
Postadres:
Postbus 111
2600 AC Delft
Combiwerk Reïntegratie
Buitenwatersloot 312
2614 GR Delft
tel. (015) 284 15 29
fax (015) 215 14 14
Werkplan Arbeidsintegratie
Vulcanusweg 263 G
2624 AV Delft
tel. (015) 270 23 33
fax (015) 270 23 34
www.werkplan.nu
Uitzendbureaus
Exact Personeelsintermediair
Hippolytusbuurt 24
2611 HN Delft
tel. (015) 219 05 00
fax (015) 212 14 31
Luba Personele Diensten
Hippolytusbuurt 39
2611 HM Delft
tel. (015) 213 20 12
fax (015) 214 78 86
e-mail: delft@luba.nl

Banen per branche

Rijkswaterstaat organiseert in totaal zes informatieavonden
in Berkel en Rodenrijs, Vlaardingen, Schiedam, Delft,
Den Hoorn en Rotterdam. De data en locaties van alle
informatieavonden kunt u vinden op
www.rijkswaterstaat.nl/a4delftschiedam.
ZH/0209/ZH/004
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Want daar gaat het allemaal om bij
Canal Hopper: werkzoekenden met
een uitkering de kans geven werkervaring op te doen. Canal Hopper
heeft opstapbanen voor werkzoekenden die een laatste zetje nodig hebben. Daarnaast zijn er taken voor vrijwilligers die graag zinvol bezig zijn.
En als derde – en daar zijn nog de
meeste plekken voor beschikbaar –
zijn er stageplaatsen, met behoud
van uitkering, van drie tot maximaal
zes maanden. Deze stageplaatsen
bieden veel begeleiding en scholing
en zijn bedoeld voor mensen die nog
bepaalde vaardigheden moeten leren, voor ze toe zijn aan een betaalde
baan. “Dat kan bijvoorbeeld om
klantgerichtheid gaan: bij zo iemand
wordt gezorgd dat hij of zij werk krijgt
waarbij klantcontact belangrijk is. Of
het gaat erom dat iemand weer in een
dagritme moet komen.” Lachend: “Zo
iemand plannen we ’s ochtends lekker vroeg in.”

WERK IN DELFT IS EEN INITIATIEF
VAN DE GEMEENTE DELFT EN
ONDERSTAANDE ORGANISATIES:

Werkplein Delft aan de Westlandseweg 40 organiseert vanaf morgen de
Brancheweken 2009. Komende week
staat de agrarische sector centraal.
Er wordt informatie gegeven over
banen, opleidingen en ontwikkelingen in de tuinbouw. Bezoekers
kunnen bij bezoek aan het Werkplein
Delft vacatures bekijken in de
regio. Landsbergen gerbera produ-

cent fleurt tijdens deze week het
Werkplein op met gerbera’s. Ook
biedt Landsbergen vacatures voor
mensen die in de agrarische sector
willen werken. Werkplein Delft is op
werkdagen geopend van 8.30 tot
17.00 uur. Na de agrarische sector
volgen nog brancheweken voor werken in de zorg (16-20 maart), beveiliging (23-27 maart), horeca (6-10

april), transport & logistiek (13-17
april), bouw (11-15 mei), industrie &
techniek (25-29 mei), callcenter (1-5
juni) en detailhandel (15-19 juni).
Bent u werkgever en wilt u de mogelijkheden van de Brancheweken
bespreken? Neem dan contact op
met het werkgeversteam via telefoonnummer 782 27 38 of e-mail
Frank.vanMaurik@uwv.nl.
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