
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016 

 
Huidig bestuur 

voorzitter               Brenda Mooijman 
Penningmeester (2016)  Jacqueline van der Linden  
Penningmeester (m.iv.2017) Angelika Voss 

bestuurslid     Thomas Lohse 
secretaris      Elske Stellingwerff 

bestuurslid      Frans Postma 
 
Bestuurszaken 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur in goed overleg afscheid genomen 
van zijn secretaris Quinten Cremer. Als gevolg daarvan bestond het 

bestuur nog uit slechts uit drie bestuursleden (Brenda Mooijman, 
Jacqueline van der Linden en Thomas Lohse).  
 

Er is meerdere malen (prikbord, website en Facebook) een oproep gedaan 
aan de buurt om het bestuur te komen versterken, zonder succes. Het 

bestuur heeft toen besloten tot opheffing, tenzij er nog bestuursleden bij 
zouden komen. Een oproep daartoe is gedaan in de buurtkrant van 
oktober. Die oproep heeft drie nieuwe bestuursleden opgeleverd. De 

huidige voorzitter blijft nog een jaar, voor 2018 wordt een nieuwe 
voorzitter gezocht.  

 
 
Spoorzone  overleg 2016 

In 2016 heeft regelmatig overleg met de spoorzone plaats gevonden. 
Vaste deelnemers vanuit de wijk zijn dhr. Elbard Jentink (voor de 

vereniging van bewoners aan de Engelsestraat) en dhr. Thomas Lohse 
(voor de buurtvereniging Delftzicht). In samenhang met het plan t.b.v. de 
herinrichting van de Engelsestraat is deze groep in de loop van het jaar 

uitgebreid met een “comité van deskundigen” die bijdraagt aan de 
discussies en bestaat uit verkeersdeskundigen, planologen en andere 

experts waarvan wij in de wijk zo velen hebben.  
 
Waar gaat het in het Spoorzoneoverleg over? In eerste instantie biedt dit 

overleg ons de mogelijkheid zorgen, aandachtspunten, klachten en 
verbeterpunten te bespreken met de gemeente Delft en Prorail.  

Dit betreft bijvoorbeeld
 overlast door het bouwproject (lawaai, stof, werktijden, stremmen 

van verkeer)
 veiligheidsaspecten (onveilige situaties verhelpen, tijdelijke routes, 

bewegwijzeringen)
 een (proactieve) communicatie over het project door de spoorzone 
met de bewoners van de wijk 

 en algemene aandachtspunten over wat beter zou kunnen  
Het is een constructief overleg, waarbij niet alleen aandacht is voor wat 

niet goed gaat of beter zou kunnen, maar ook voor de onderwerpen die 
juist goed gaan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verder biedt het overleg de spoorzone de mogelijkheid zicht te geven op 

de voortgang van het spoorzoneproject, plannen toe te lichten en te 
polsen wat in onze wijk leeft.  

Voorbeelden zijn 
 informeren over en afstemmen van beoogde plannen,
 de animo t.b.v. voorlichting- / inloopavonden, 

 terugkoppeling over verbeteringen/ het oppakken van 
aandachtspunten

 En het aanbrengen (n.a.v. hetgeen door ons naar voren is gebracht)  
van verbeteringen in de plannen 

 
Naast veiligheidsaspecten en overlast ging de meeste aandacht dit jaar 

naar de herinrichting van de Engelsestraat. Hier hebben wij door 
constructief overleg en goede bijdragen vanuit de buurt bereikt dat het 
plan structureel aan werd gepast wat tot een beter resultaat heeft geleid. 

Hier gaat hier bijvoorbeeld om de parkeerplaatsen die niet aan de kant 
van het park, maar bij de huizen/woningen zullen worden gemaakt.  

Over de plannen en de voortgang is de laatste tijd een inloopavond 
geweest en zijn wij als bewoners van de buurt d.m.v. brieven 
geïnformeerd. Het meeste zullen wij merken van de herinrichting van de 

Engelse straat vanaf ca. half maart t/m september 2017. 
 

Helaas bereiken wij niet alles wat wij graag willen bereiken. Hiervoor 
liggen de belangen van het bouwproject en onze wijk te ver uit elkaar. 
Soms krijgen wij de indruk dat “de spoorzone” ook niet altijd vatbaar is 

voor onze standpunten. Hierdoor zijn de gesprekken vaak best pittig, 
maar er is wel begrip voor elkaar. In gesprek blijven is in ieder geval 

zinvol en draagt bij dat niet iedereen zelf bij de spoorzone aan moet 
kloppen om gehoor te krijgen.  
 

Het bestuur zou wensen dat meer bewoners van Delftzicht actief bijdragen 
aan de discussie met de spoorzone. Dat geeft ons nog meer legitimiteit, 

en hierdoor kunnen wij een beter beeld krijgen van wat er in samenhang 
met de spoorzone leeft en onze belangen nog beter behartigen. 
 

Veiligheid wijk 
Het bestuur kijkt of er, in navolging van andere wijken, in de wijk 

Delftzicht ook whatsapp preventieborden geplaatst kunnen worden. 
Daarnaast wordt bekeken of er op regelmatige basis overleg met 
gemeente en wijkagent kan plaatsvinden over veiligheidsaangelegenheden 

en andere (niet-Spoorzone) zaken. 
 

Verder kan nog gemeld worden dat er onvoldoende animo was om een 
voorlichtingsavond over inbraakpreventie te organiseren en dat, mede 
vanwege vervuiling in de whats-app groep Delftzicht security, één van de 

buurtbewoners een extra app heeft aangemaakt voor de niet-
veiligheidszaken (Ditjes Datjes Delftzicht). 

 
Buurtfeest 

Het buurtfeest was druk en gezellig. Dit jaar was de opblaasspringtoren 



 

 

 

 

 

 

 

 

vervangen door een grote stormbaan, waren de kinderen niet weg waren 

te slaan en voor de kleintjes was er een opblaaskasteel. Verder was er 
voor een ieder wat te kiezen. Er was een taartenbakwedstrijd, cupcakes 

versieren, er waren yoga en zangworkshops en een bierproeverij met 
biertjes van de Koperen Kat. Daarna was er een heerlijke barbecue met 
muziek van Venus Envy en DJ Rik.  

 
Andere activiteiten 

Dit jaar werden Halloween en Sint Maarten op een leuke manier in de 
speeltuin afgetrapt. Al was de belangstelling van de kinderen om 
Halloween te lopen  duidelijk groter dan voor Sint Maarten.  En het jaar 

werd feestelijk afgesloten met een borrel op 31 december.  
 

 
Grondwaterproblematiek 
 

Eén van onze buurtbewoners heeft n.a.v. een interview met de heren J. 
Gravesteijn en H. van Bodegom, woordvoerders van de drie 

bewonersverenigingen in de binnenstad, in de Delftse Post contact met 
het bestuur gezocht. In de Delftse Post uitten de betreffende heren hun 
zorgen over het Delftse plan om vanaf 2017 stapsgewijs te stoppen met 

oppompen van grondwater op het oude Gistfabriek terrein. Volgens hen is 
het risico voor huiseigenaren dat als straks in Delft minder grondwater 

van grotere diepte wordt opgepompt, het grondwater aan de oppervlakte 
gaat stijgen. Daardoor zouden kelders kunnen onderlopen, tuinen natter 
worden en vocht via de muren kunnen optrekken. Onze  buurtbewoonster 

maakte zich zorgen over eventuele gevolgen voor de wijk Delftzicht. 
Omdat niet geheel duidelijk was of Delftzicht tot een risicogebied behoort, 

is een oproep geplaatst op Facebook met de vraag of een buurtbewoner 
die verstand heeft van waterzaken, namens Delftzicht wilde aansluiten bij 
de werkgroep water (grondwateroverlast en bodemdaling) van de 

binnenstadverenigingen. Er is niet gereageerd op deze oproep. 
 

Diversen 
Bij het voetbalveld is, na een verzoek hiertoe uit de buurt, gesnoeid door 
de gemeente. Achterliggende reden om te snoeien is de sociale veiligheid. 

Men wil de struiken  regelmatiger gaan snoeien. De struiken zullen niet 
meer zo hoog worden als ze voor het snoeien waren, maar wel hoger dan 

nu.  
 

Eén van onze buurtbewoners, Cecile van Toledo, is een petitie gestart voor 
een veiliger fietspad langs het station Delft 
https://fietspadlangsstationdelft.petities.nl/ 

De gemeente heeft n.a.v. de petitie gesproken met Cecile, ook heeft  
Cecile samen met andere buurtbewoners  laten zien wat zo problematisch 

is aan het fietspad. In januari volgt nog een schouw met de wethouder. De 
gemeente wil graag in samenspraak met de wijk(vereniging) een 
creatieve, tijdelijke (definitief plan volgt later) afscheiding bedenken en 

realiseren. Er zal rekening moeten worden gehouden met de aanlegsteiger 
voor bootjes die langs het water komt. Waar deze precies komt, hoe de 

https://fietspadlangsstationdelft.petities.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

steiger eruit ziet en op welke hoogte deze komt te liggen, zal namelijk 

bepalend zijn voor de keuze voor een afscheiding. De steiger wordt door 
de provincie verzorgd en niet door de gemeente. De Spoorzone zoekt uit 

wat de stand van zaken is qua ontwerp en qua planning. Dit zal bepalend 
zijn voor zowel de eventuele tijdelijke als ook de definitieve afscheiding.  
In januari zal hierover meer bekend zijn.  

 
Ledenwerving en aantal  

Begin van het jaar waren er 198 leden, per 31 december zijn dat er 196. 
De meest voorkomende reden bij opzegging is verhuizing uit de wijk. 
Nieuwe leden zijn geworven op het buurtfeest en via de buurtkrant. 

 
 

 
 


