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Datum en tijd: 19 maart 20.00-22.00 uur 
Locatie: Buurthuis Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a te Delft 
Aanwezig: 10 leden, inclusief het zittend bestuur 
Notulist: Gülay Hommes-Sert 
  
1. Opening en vaststelling agenda / mededelingen 

- Het buurtfeest wordt nader besproken tijdens de rondvraag. 
- De agenda wordt verder vastgesteld.  
 

2. Ter vaststelling 
De notulen van de ALV van 14 januari 2014 
De notulen wordt vastgesteld. 
 
Jaarverslag van 2014 
Korte toelichting van de voorzitter: 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar de volgende punten opgepakt: 
- Het gewijzigde parkeerbeleid; 
- De spoorzone; 
- Het op orde brengen van de financiële huishouding; 
- Het buurtfeest 2014. 
 
Naar aanleiding van het gewijzigde parkeerbeleid: 
• Door de leden wordt gemeld dat de bezoekersapp nog niet goed werkt.  
• Verder is het telefoonnummer waarmee de bezoeker kan worden aangemeld niet gratis. 

Het bellen duurt ongeveer 2,5 minuut omdat men eerst het keuzemenu van de gemeente 
moet beluisteren. Het bestuur pakt dit signaal op. 

• De respons (20%) van de bewoners op de enquête, die door het bestuur is uitgezet n.a.v. 
het voornemen van de gemeente om het ‘kentekenparkeren’ in te voeren, vinden de 
aanwezige leden erg laag. Dat is jammer want veel bewoners zijn het niet eens met dit 
parkeerbeleid.  

• Het bestuur heeft samengewerkt met buurtvereniging St. Olofsbuurt. Afgevraagd wordt 
waarom de samenwerking met de andere buurtverenigingen niet goed is gelukt. Reactie 
hierop is dat van de andere buurtvereniging geen respons is ontvangen op het verzoek om 
samen te werken. Geadviseerd wordt om meer te investeren in netwerken met de andere 
verenigingen zodat we samen de krachten kunnen bundelen in de toekomst in zaken die 
meerder buurtverenigingen raken. Het bestuur neemt dit advies mee, maar zoekt ook 
buurtbewoners die zich hiervoor willen inspannen. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via bestuur@delfzicht.nl.  

• Tot slot wordt gemeld dat het bestuur rond het thema parkeerbeleid in de kranten minder 
zichtbaar is geweest. Een interview in bijv. de Delftse post had misschien van invloed 
kunnen zijn. Buurtvereniging St. Olofsbuurt is wel genoemd in een artikel. Het bestuur zal 
dit punt meenemen, maar wil dit jaar vooral focussen op het vergroten van de 
zichtbaarheid van het bestuur in de eigen buurtvereniging en buurt.  

 
Naar aanleiding van de spoorzone 
• Gemeld wordt dat er hekken zijn geplaatst in de Groene Haven. De bewoners zijn niet 

geïnformeerd. Reactie hierop is dat alle bewoners een brief hebben ontvangen van de 
Spoorzone. De leden geven aan dat hierin niet staat hoe lang de werkzaamheden gaan 
duren. Geadviseerd wordt om naar de info-avond van 23 maart a.s. te gaan waar alle 
vragen zullen worden beantwoord.  

• Vanuit het bestuur wordt gemeld dat de communicatie met de gemeente en Pro Rail is 
verbeterd. Zo heeft de gemeente en Pro rail positief gereageerd op het voorstel van de 
bewoners om in de Engelsestraat de parkeerplaatsen aan de bewonerskant te plaatsen.  

 
Naar aanleiding het buurtfeest 
• Gevraagd wordt hoeveel bewoners het buurtfeest in 2014 hebben bezocht. Die informatie 

heeft het bestuur niet, maar geschat wordt dat 100 bewoners het buurtfeest hebben 
bezocht. 
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• Gevraagd wordt wat de reacties waren op het feest. Het bestuur heeft enthousiaste reacties 
ontvangen, maar ook signalen dat men vindt dat het feest veel gericht is op kleine kinderen 
en dat het misschien een idee is om iets te organiseren voor volwassenen. Zie hierover 
verder onder het agendapunt ‘Rondvraag’ in het verslag. 

• Gevraagd wordt of dit jaar gezocht zal worden naar andere sponsors nu de gemeente Delft 
geen subsidie meer zal verlenen. Het antwoord hierop is ja. Vorig jaar heeft het bestuur 
naast de subsidie van de gemeenten ook sponsorgelden ontvangen van ID Bouwen van 
architectuur, Huszar en Baciwall. Geadviseerd wordt om ook de winkeliersvereniging 
Leeuwenstein te benaderen en de bedrijven bij de Schiehallen. Het bestuur had deze 
partijen ook op het lijstje staan, maar andere suggesties voor mogelijke sponsoren zijn 
welkom. Het bestuur wil dit jaar vroeg beginnen met het werven van sponsoren en zoekt 
ook vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Belangstellenden kunnen een mail sturen 
naar bestuur@delfzicht.nl.  

 
Naar aanleiding van de melding in het verslag dat de Fleuropactie niet is doorgaan 
• De leden vonden het erg jammer dat die actie vorig jaar niet is doorgegaan vanwege het 

gebrek aan plantjes. Het bestuur zal zich inzetten om deze actie dit jaar wel te laten 
doorgaan. Update: het bestuur heeft bij de organisatie DOEL van Fleurop navraag gedaan 
en heeft vernomen dat in 2015 er voor de Fleur Op-actie geen subsidie meer beschikbaar 
is. De organisatie DOEL onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om dit fleurige 
initiatief op een andere manier in te zetten. DOEL zoekt bevlogen inwoners en ondernemers 
in Delft die hierover mee willen denken. 

 
Besluit  
Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld 
 
Jaarrekening (balans 2014, exploitatiebalans 2014 en begroting 2015 en verslag 
kascommissie) 
• Het bestuur heeft zich in 2014 ingezet op het op orde brengen van de financiën. Dit heeft 

geresulteerd in mooi overzicht.  
• De leden complimenteren het bestuur. 
 
Besluit 
De jaarrekening wordt vastgesteld. 
 
Contributie 2015 
Voorstel van het bestuur is dat de contributie 10 euro blijft. 
 
Besluit 
De contributie voor 2015 wordt vastgesteld op 10 euro per huishouden. 
 
 

3 Verkiezing leden kascommissie 2015 
 
De huidige leden kascommissie (de heren Jentink en Verduin) treden af.  
Tijdens de ALV hebben 2 nieuwe leden zich aangemeld: de heren Gouweleeuw en Schouten. 
Het bestuur dankt de oude leden van de kascommissie voor haar inzet en heet de nieuwe 
leden welkom! 

4.  Wijziging statuten Buurtvereniging Delftzicht 
 
De statuten van de buurtvereniging dateren uit 1998 en zijn verouderd. Het bestuur heeft 
daarom een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. 
 
Naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen 
• Artikel 3 wordt aangevuld met de zin ‘ en wordt begrensd door de Hooikade, het Zuideinde, 

de Engelsestraat en de Prinses Irenetunnel ( de toekomstige Irene Boulevard). 
• Artikel 11.5, wordt gewijzigd in: ‘de bijeenroeping geschiedt in de buurtkrant of middels 

een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving per brief of email en op de website 
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van de buurtvereniging, zulk onder gelijktijdige vermelding van de agenda.  
 
Besluit 
Alle wijzigingsvoorstellen van het bestuur zijn met inachtneming van 2 kleine wijzigingen (zie 
hierboven) goedgekeurd.  

5 Verkiezing bestuursleden 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur bestaan uit: 
- Marijke Zeestraten (voorzitter) 
- Christine de Ruiter (secretaris) 
-  Jacqueline van der Linden (penningmeester) 
- Thomas Lohse (algemeen bestuurslid) 
 
De huidige voorzitter Marijke Zeestraten en de secretaris Christine de Ruiter treden af. De 
leden en het zittend bestuur bedanken Marijke en Christine voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. 
 
De toekomstige voorzitter Gülay Hommes wordt benoemd door de ledenvergadering. Zij woont 
sinds 2009 in de wijk Delftzicht. Zij heeft in het verleden ook verschillende bestuursfuncties 
vervuld. Zij wil zich samen met het bestuur het komende jaar inzetten op een aantal 
speerpunten zoals: 
1. het werven van nieuwe bestuursleden, het bestuur is nu vooral op zoek naar een 

enthousiaste secretaris.  
2. vergroten van de zichtbaarheid van het bestuur via o.a. een interview in de buurtkrant en 

intensiever gebruik van facebook. 
3. vernieuwen van de website. Hiervoor zoeken wij iemand die de website wil actualiseren en  

onderhouden.  
4. inventariseren wat de ‘wensen’ zijn van de leden van de buurtvereniging. Wat vinden de 

leden belangrijk? Hiervoor willen wij verschillende kanalen benutten: de website, een 
enquête, facebook en de buurtkrant.  

5. een andere invulling van het buurtfeest, zie ook bij rondvraag.  
6. Organiseren van activiteiten op kleine schaal, zoals een klassiek of jazz concert, waarbij 

iedereen een klapstoel en een flesje wijn kan meebrengen of een oranjeborrel op 
Koningsdag, etc. Het bestuur nodigt hiervoor de buurtbewoners graag uit om mee te 
denken. Ook zijn enthousiaste vrijwilligers die willen mee helpen met het organiseren van 
het buurtfeest van harte welkom.  

 
Alle ideeën en activiteiten moeten uiteraard haalbaar en uitvoerbaar zijn.  
 
Suggesties of aanmeldingen voor het bestuur, mede organiseren buurtfeest, vernieuwen of 
onderhouden van de website kunnen via een mail naar bestuur@delfzicht.nl 
 

6 Rondvraag 
 
Het buurtfeest 
Gevraagd wordt wanneer het buurtfeest dit jaar zal plaatvinden? Dit jaar vindt het feest in het 
eerste weekend van september plaats (zaterdag 5 september a.s.). 
 
Gevraagd wordt naar de ideeën voor het buurtfeest. Het bestuur heeft vernomen dat de buurt 
naast de activiteiten voor de kinderen ook graag aandacht wil voor andere activiteiten. Alle 
suggesties zijn welkom, bijv. meerdere (sport)activiteiten zoals jeu de boules, crocket spel,  
Midget golf, leren jongleren, bier of wijnproeverij, taarten/toetjes bakwedstrijd (Delftzicht 
bakt), een karikatuur tekenaar etc en meer muziekbandjes. Geadviseerd wordt om ook aan de 
jongeren vanaf 13 jaar te vragen naar hun wensen. Het bestuur neemt dit advies over. 
 
 

 


