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Aanwezig Bestuur: 

Wil Schuite 

Thomas Lohse 

Elske Stellingwerff 

Frans Post 

Pim Knook 

Afwezig: Angelika Voss 

 

Aanwezig Buurtvereniging: 

G. Hoekstra – Abtswoudseweg 19 

A. van Gentevoort – Conradlaan 50 

R. de Graaf – Drukkerijlaan 11 

M. van Driel – Drukkerijlaan 13 

J. van der Linden – Drukkerijlaan 19 

M. Hermans – Drukkerijlaan 21 

A. Schouten – Engelsestraat 111 

Sandberg – Hillenlaan 15 

Speelman – Laan van Braat 13 

P. Brackel – Laan van van der Gaag 29 

A. Smit – Plein Delftzicht 35 

Schnite – Zuideinde 207 

T. Raven – Zuideinde 21 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend om 20:35 en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Voorstel Wil Schuite – beoogd voorzitter buurtvereniging Delftzicht 

Wil Schuite stelt zich voor. Wil wil zich graag voor de buurt inzetten, zodat we bij de beoogde 

nieuwbouw in de buurt een stem hebben bij de gemeente. Daarnaast vindt ze het belangrijk om zich 

in te zetten voor de sociale samenhang in de buurt. Het huidig bestuur wil ook graag dat zij 

voorzitter wordt.  

 

3. Stemming Voorzitter 

Wil Schuite is unaniem gekozen als voorzitter.  

 

4. Vaststelling statuten 

Zie aparte notulen. Statuten zijn goedgekeurd door de ALV. 

 

5. Rondvraag 

• Hoe staat het met de nieuwbouw op de hoek van het zuideinde en de abtswoudseweg 

(Panjo)? 

Dit ligt voorlopig stil. De buurtvereniging houdt vinger aan de pols, en als er nieuws is zullen we 

de leden op de hoogte stellen. 



 

• Hoe staat het met de tijdelijke invulling van het park? 

Hier is gisteren een bijeenkomst over geweest. Hier waren 22 geinteresseerden aanwezig. Er is 

nog geen concrete actie uit gekomen. Er worden de komende weken door een voormalig 

buurbewoner een aantal opties uitgewerkt, die in een volgende bijeenkomst besproken zullen 

worden. Deze opties zullen ook beschikbaar komen op de website www.delftzicht.nl 

 

• De verkeerssituatie engelsestraat – abtswoudseweg is erg gevaarlijk. Wordt hier vanuit de 

buurtvereniging nog iets aan gedaan? 

Vanuit de commissie die ingesteld is voor de nieuwbouw aan de kopse kant van het park is hier 

al actie op ondernomen, onder andere richting de gemeente en politiek. Als hier nieuws over is, 

zullen we de buurt informeren. 

 

• Er wordt ‘s avonds soms laat gevoetbald op het veldje. Dit kan geluidsoverlast geven. Dit is 

erger geworden nu er hoge hekken staan.  

Vanuit de buurtvereniging zal contact opgenomen worden met de wijkagent. Wellicht kan hij af 

en toe langs komen. Het is ook verstandig als de buurtbewoners die last hebben, hier ook een 

melding van maken bij de gemeente.  

 

• Er is wateroverlast geweest op het zuideinde. Hier wordt verder over gesproken met de 

gemeente door Tom Raven. Hebben anderen nog wateroverlast? 

De laan van Braat en de Drukkerijlaan staan af en toe bij grote hoosbuien blank, maar het water 

komt de woning niet in. Af en toe is er ook wateroverlast in de parkeergarage van plein 

Delftzicht.  

 


