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Bestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden (Spoorzone) :

- Veel overleg met gemeente en individuele raadsleden       
over wenselijke planaanpassingen 

- Workshop met gemeente georganiseerd op 21 februari 
over wenselijke planaanpassingen

- Onvoldoende bereikt, daarom : Zienswijzen opgesteld en 
ingediend 

- Informatieavond voor raads- en commissieleden 
georganiseerd op 12 november 
- Inspreken raadsvergadering vaststelling bestemmingsplan 
29 november

- Motie inzake S-bocht en buurtontsluiting aangenomen 
in gemeenteraad !
- Bestemmingsplan grotendeels ongewijzigd 
vastgesteld op 29 november

- Gesprek met wethouder Huijsmans over uitwerking 
motie buurtontsluiting op 7 december
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• Verkeerssituaties in en rond Delftzicht:

• S-bocht en buurtontsluiting besproken met gemeente in kader Bestemmingsplan

• Fietsstraten Zuideinde en Abtswoudseweg: buurtenquête gehouden naar beleving

• Gesprek met gemeente over visie buurtontsluiting en verkeer Delftzicht

• Afstemming met belangenvereniging TU-Noord
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• Abtswoudseweg:

• Ontwikkeling Panjo-locatie: bijwonen informatieavonden en reactie schrijven

• Bestemmingsplan “Abtswoudseweg”: zienswijzen opgesteld en ingediend

• Gesprek met wethouder Huijsmans met verzoek integrale visie Abtswoudsewegzône



• Schieoevers Noord:
• Bijwonen informatie- en participatieavonden
• Reageren op MER (Milieu Effect Rapportage) samenwerking met TU-

Noord en Koningsvelt

• Werkgroep en bestuur gezamenlijk:
• Regulier overleg “Spoorzone” over alle raakvlakken met Delftzicht
• Tijdelijk Park: aparte overleggroep met gemeente

Best veel bereikt maar we zijn er nog niet !



• Activiteiten werkgroep Ruimtelijke 
Omgeving Delftzicht voor 2019:

• Regulier overleg met gemeente over alle 
zaken die Delftzicht raken:
• Ontwikkeling Panjolocatie, Abtswoudseweg 

(7 woningen), veld 5 en Zuidkolk

• Integrale visie Abtswoudseweg, 
bouwplannen en verkeer

• Verkeerssituatie S-bocht, monitoring, 
kavelpaspoorten bouwvelden 6, 7 en 11

• Schieoevers Noord: MER en Concept 
Ontwikkelingsplan COP / DOP: volgen 
zonodig actie !

• Tijdelijk Park: vervolg overleg met 
gemeente



Dus: veel werk: nieuwe werkgroep en enthousiaste leden gezocht !!
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