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Bestuurszaken
Wat betreft de samenstelling van het bestuur verwijs ik kortheidshalve naar bovenstaand 
overzicht.

Buurtfeest
Het buurtfeest op 8 september was weer gezellig. Ook dit jaar was er weer een springkussen, 
maar ook een zeer geslaagd voetbaltoernooi, een circus workshop, streetdance en de kinderen 
konden houten autootjes maken. Voor de volwassenen was er een rondleiding door de wijk, 
een bierproeverij en natuurlijk gewoon gezellig borrelen. De avond werd afgesloten door 2 
dj's die disco draaiden. 

Open tuinenmiddag
Op 26 mei heeft Angelika Voss samen met twee buurtbewoners opnieuw een open 
tuinenmiddag georganiseerd. Tien verschillende tuinen konden twee uur lang worden bezocht 
en bij mooi, zomers weer hebben 20 – 25 buurtbewoners de kans gegrepen om een kijkje in 
de tuinen van de buren te nemen. Wij hoorden alleen maar enthousiaste reacties bij 
tuinenbezitters en –bezoekers. De middag werd afgesloten met een kleine borrel om de 
tuinenbezitters te bedanken. Wie weet meldt zich iemand om dit leuke evenement ook in 2019
te organiseren? 

Andere activiteiten
Dit jaar waren er ook een aantal kleine activiteiten: Paaseieren zoeken, halloween en een 
afsluitende borrel op oudjaar. Ook deze activiteiten waren heel gezellig en voor herhaling 
vatbaar.

Grondwater
Buurtbewoner Ed Roskott is een aantal keer naar een bijeenkomst over de 
grondwateronttrekking geweest. Delftzicht heeft nog geen hinder ondervonden van het 
stoppen van de grondwateronttrekking, maar we houden vinger aan de pols

Veiligheid
De beheerders van de Delftzicht security app hebben ook in 2018 deel genomen aan de 
halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de beheerders van alle whatsappgroepen in de gemeente 
Delft die de gemeente samen met de politie organiseert. Gelukkig wordt er relatief weinig 
ingebroken in onze wijk. De whatsapp groep functioneert goed, er zijn veel deelnemers, en de
groep wordt alleen voor acute veiligheidssituaties gebruikt. 



Website
We hebben een mooie nieuwe website, deze is gemaakt door buurtbewoner Ted van Geest. 
De website is veel gebruiksvriendelijker, waardoor het makkelijker is items te posten, maar 
ook om zaken te vinden. 
 
Bedankjes
Dit jaar hebben wij kleine cadeautjes uitgedeeld aan de actieve ‚helpers‘ voor hun bijdrage in 
2018. Leden van de werkgroep, onze kranten redactie, de helpende handen bij het uitdelen en 
de extra handen bij de voorbereiding van het buurtfeest: nogmaals bedankt voor jullie zeer 
gewaardeerde inspanningen!

 Ledenwerving en –aantal
Begin 2018 waren er 187 leden. Het afgelopen jaar hebben wij een recordaantal van 11 leden 
geworven – zeker ook door de activiteiten van de werkgroep openbare ruimte. Vier leden 
hebben door verhuizing hun lidmaatschap opgezegd en een lid was twee jaar contributie 
verschuldigd en werd na meerdere vergeefse pogingen om contact te maken uit het bestand  
geschreven.   Dit resulteerde in 193 leden op 31 december 2018. 
 
Werkgroep spoorzone
Ook in 2018 heeft regelmatig het Spoorzone overleg met de gemeente plaats gevonden. 
Vanuit het bestuur nemen dhr. F. Postma en dhr. T. Lohse deel en als nieuw bestuurslid ook 
dhr. T. Raven. Als regelmatig communicatie platform  met de gemeente is dit overleg 
waardevol, ook mag er niet te veel aan resultaten verwacht worden.  Onze gesprekspartners 
hebben geen eigen mandaat en hangen af van de informatie welke zij vanuit de eigen 
organisatie krijgen.

Aandachtspunten  in 2018 waren 
• het bestemmingsplan Spoorzone Zuidelijke Velden. Het inhoudelijke werk is door de 

werkgroep gedaan en wordt in een eigen bericht samen gevat.
• beperking overlast door nieuwe bouwprojecten, 
• parkeersituatie rond de nieuwbouw veld 6,
• bereikbaarheid van en verkeer in de wijk met een blijvende zorg over de knooppunten 

met de fietspaden,
• nieuwe ontwikkelingen langs de Abtswoudseweg,
• tijdelijke invulling van “het park”,
• het opstellen van een integrale visie t.b.v. ontwikkelingen in onze wijk,
• het voorzien van een centrale aanspreekpunt binnen de gemeente t.b.v. alle 

ontwikkelingen en plannen in onze wijk. 

Volgende onderwerpen wil ik als volgt kort toelichten:
De gemeente is met diverse projecten in Delftzicht bezig. Deze worden los van elkaar bedacht
of ontwikkeld wat tot een aantal losse projecten leidt en tot een fragmentatie van algemene 
knelpunten. Deze worden per project bekeken en opgelost zonder dat dit tot een verbetering in
de grotere samenhang leidt. Wij verwachten van de gemeente een bredere visie voor de wijk 
waarin problemen integraal opgelost kunnen worden. Voorbeelden zijn de bouwplannen langs
de Abtswoudseweg m.b.t. verkeer, parkeren, bereikbaarheid, veiligheid en ook de 
architectonische kwaliteit van projecten.
Hieronder valt ook dat de gemeente voor elk project een eigen projectmanager heeft. Dit 
draagt bij aan de versnippering van kennis. Iedere keer dient weer kennis opgebouwd te 
worden die bij collega’s reeds aanwezig is of was.  Dit moet veranderen.



Het Van Leeuwenhoek Park boven de spoortunnel is voor een groot deel gereserveerd voor de
bouwlogistiek van de nieuwbouwprojecten en zal niet voor 2025 worden aangelegd. De 
gemeente is hiervan ook niet af te brengen. Er is wel bereikt dat een strook van ca. 11 meter 
breed langs de Engelse Straat tijdelijk wordt ingericht zo dat wij toch al een voorproef op het 
park kunnen krijgen. Hier is vanuit het Spoorzone overleg door de gemeente een enquête 
gehouden en vonden vergaderingen met geïnteresseerde wijkbewoners plaats. De gemeente 
zal leiding nemen t.b.v. een tijdelijke inrichting waarin bijdragen vanuit de buurt verwerkt 
worden.

 


