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JAARVERSLAG BUURTVERENIGING DELFTZICHT 2021 

 

Het bestuur  

Voorzitter   Elske Stellingwerff  

Secretaris   Bea Deetman  

Penningmeester  Lex van Lith 

Bestuursleden   Thomas Lohse  

Frans Postma  

Pim Knook  

Thom Raven  

 

Bestuurszaken  

Wat betreft de samenstelling van het bestuur verwijs ik naar bovenstaand overzicht. Lex van Lith is na 

een schriftelijke stemming in 2021 begonnen als penningmeester en heeft daarmee Willem van Manen 

vervangen.  

 

Buurtfeest  

Het buurtfeest kon voor de zomervakantie niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Gelukkig 

konden we op 25 september wel een buurtfeest geven, onder voorwaarde van een toegangscontrole 

op corona (3G). Hierdoor konden alle buurtbewoners komen, en hebben we er een leuk feest van 

gemaakt, met activiteiten voor jong en oud. Vanwege het jubileum hebben we onderzocht of we het 

avondeten konden laten cateren, maar vanwege de onzekerheden m.b.t. de corona maatregelen 

hebben we dat niet kunnen regelen. Uiteindelijk hebben we pizza’s gehaald, wat ook erg lekker was.  

 

Opening Park 

Op 10 juli was de opening van het tijdelijke park in de spoorzone door wethouder Martina Huismans. 

De nieuwe naam is: Park Delftzicht. We hebben tijdens dit feestje een treintje door het park laten rijden 

en met elkaar geproost.  

 

Andere activiteiten  

Dit jaar waren de andere activiteiten vanwege de corona maatregelen net als vorig jaar minder dan 

voorheen. Geen paaseieren zoeken en geen afsluitende borrel op oudjaar. Gelukkig konden we wel 

Halloween vieren. Tijdens Halloween was er weer een prijs voor het best versierde huis, gewonnen 

door Crommelinlaan 19 waarbij de vrouw des huizes zich in de kofferbak verstopt had voor extra 

schrik effect, en een mooie gedeelde 2e plaats voor Drukkerijlaan 22 en Laan van van der Gaag 35 

die respectievelijk een spookhuis in de tuin en een lijk in de gang hadden gemaakt.  

 

Rattenplaag 

Deze zomer werden we opgeschrikt door een rattenplaag. De oorzaak lag waarschijnlijk in het 

leegmaken van het Sita terrein. Er zijn vanuit de buurt vele meldingen gemaakt bij de gemeente 

waarna bestrijdingsdozen geplaatst zijn. Vanuit de buurtvereniging is geflyerd om mensen van de 

situatie op de hoogte te stellen, en preventietips te geven. Gelukkig heeft dit goed geholpen, en 

werden er relatief snel veel minder ratten gezien.  

 

Jubileumkrant 

Vanwege het jubileum van de buurt is er een speciale jubileumkrant uitgekomen met interessante 

stukken over de ontwikkeling van de buurt in de afgelopen jaren.  

 

Japanse Duizendknoop 

In 2021 is voor de eerste keer de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) geconstateerd. Via onze 

website zijn buurtbewoners geïnformeerd over hoe om te gaan met deze invasieve exoot en 



2 
 

opgeroepen om een melding te doen bij de gemeente als iemand deze planten ziet staan. De 

bestrijding is lastig en zal nog wel even onze aandacht vragen. 

 

Veiligheid  

De whatsapp groep functioneert goed, er zijn veel deelnemers, en de groep wordt alleen voor acute 

veiligheidssituaties gebruikt. Gelukkig wordt er relatief weinig ingebroken in onze wijk. Dit jaar zijn er 

vanwege de corona maatregelen geen bijeenkomsten geweest met de gemeente. Er is nog wel 

contact via de mail met de gemeente en politie.  

 

Bedankjes  

Ook dit jaar hebben wij kleine cadeautjes uitgedeeld aan een aantal zeer actieve ‘helpers‘ voor hun 

bijdrage in 2021.  

 

Ledenwerving en aantal  

Begin 2021 waren er 201 leden. Dit aantal is in 2021 redelijk gelijk gebleven door 5 nieuwe leden en 2 

afzeggingen/verhuizingen. De buurtvereniging Delftzicht had daarmee aan het eind van 2021 een 

ledenaantal van 204 leden. 

 

E-mailadressen 

Van de huidige leden missen we van 19 leden nog een e-mailadres. We zullen ook dit jaar proberen 

deze te achterhalen zodat eenieder op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen van de 

buurtvereniging en de activiteiten in de buurt. 

 

Verslag t.b.v. het regulier overleg met de gemeente (Thomas Lohse)  

Ook in 2021 is het regulier overleg met de gemeente doorgegaan. In verband met de 

coronamaatregelen hebben wij deels fysiek en deels digitaal vergaderd. Het aantal vergaderingen was 

vergelijkbaar met 2020. 

 

Het belangrijkste onderwerp van overleg was het bouwplan op de ‘Panjo locatie’ (zie ook hieronder). In 

oktober is er een overleg over de invulling van de openbare ruimte rond het Panjo plan geweest. Bij dit 

overleg waren een aantal bewoners van de Laan van Braat aanwezig. Dit overleg was vooruitlopend 

op de uitkomst van de bezwaarprocedures georganiseerd. 

 

In het gebied van Nieuw Delft zijn tegenover de Engelsestraat diverse bouwprojecten gaande. Hoe 

dichter deze bij de tunnel liggen, hoe meer overlast door de werkzaamheden. Vooral het heiwerk voor 

de ondergrondse garage, dat begon in december 2021, was niet te missen. De buurtvereniging 

probeert bij de gemeente medewerking te krijgen om ervoor te zorgen dat er vooral met boorpalen 

gewerkt wordt. Voor toekomstige bouwprojecten is het lawaai niet acceptabel, vooral omdat bij 

sommige projecten (Panjo + Haring locatie) direct naast huizen van onze wijk gebouwd wordt. De 

bouwactiviteiten zullen nog enkele jaren doorgaan en we proberen met de aanstaande projecten een 

acceptabele standaard neer te zetten om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

De stand van zaken van overige projecten en velden rond onze buurt is als volgt: 

● Veld 6-zuid en 7: De gemeente werkt aan een ontwikkelstrategie voor veld 6-zuid. Nieuw Delft 

deelt het kavelpaspoort voor veld 6-zuid en 7 ter informatie met buurtvereniging Delftzicht 

wanneer dit klaar is: naar verwachting voor de zomer. 

● Veld 8: Start bouw Porseleinen Hof staat gepland vanaf eind maart – begin april 

● Veld 9: Bouw PoortMeesters gaat voorspoedig, oplevering najaar 2022 

● Veld 10.2: Start van de bouw van The Family staat gepland rond maart 

 

De buurtvereniging heeft verzocht om bij de S-bocht de verkeerssituatie te verbeteren door 

verkeerslichten bij de fietsoversteek en een spiegel bij de afslag Nieuwe Gracht-Engelsestraat te 
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plaatsen. De gemeente beoordeelt de situatie als niet optimaal maar niet als zodanig dat de 

verkeersveiligheid in het geding is. De gemeente schaalt de vraag op naar de gebiedsmanager. 

  

Bij het tijdelijke park heeft de gemeente een parkeerplaats t.b.v. deelauto’s en – fietsen aangelegd. 

  

T.b.v. het bestemmingsplan Schieoevers Noord zijn diverse zienswijzen op het bestemmingsplan 

ingediend, de afhandeling loopt nog. De gemeente gaat ondertussen door met de planning en 

ontwikkeling.  

  

De informatieverstrekking over werkzaamheden en mogelijke overlast door de gemeente  lijkt ten 

opzichte van de eerdere jaren verbeterd. 

 

Onze contactpersoon van het omgevingsmanagement bij de gemeente is goed bereikbaar en de 

communicatie loopt in grote lijnen goed. Hij probeert regelmatig te organiseren dat een deskundige 

collega voor een specifiek onderwerp bij het overleg aanschuift. 

 

Panjo / het Zuideinde (Thom Raven) 

Eind 2020 hebben we naar aanleiding van de voorinzage van het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 

hoek Abtswoudseweg een reactie naar de gemeente gestuurd.  

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning vastgesteld waarna eenieder tussen 17 augustus en 27 september 

zienswijzen konden indienen. Het bestuur heeft een voorbeeld zienswijze opgesteld ten behoeve van 

het opstellen van individuele zienswijzen door buurtbewoners. Er zijn veel zienswijzen ingediend, 

zowel door Delftzicht als door bewoners en vertegenwoordigers van Koningsveld en TU-Noord, met 

wie wij in nauw overleg alle gegevens verzamelen en acties afstemmen.  

Aanvankelijk zouden het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning eind 2021 in de 

gemeenteraad worden behandeld. De verwerking van de zienswijzen kost de gemeente blijkbaar 

dermate veel tijd dat de behandeling voorjaar 2022 pas zal plaatsvinden. Dat is na de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Haring 

Dit plan op de hoek Engelsestraat, Laan van Braat en Abtswoudseweg wordt ontwikkeld door AM. De 

architect is Steenhuis Bukman, die naast het plan voor de gehele buurt ook de woningen aan het 

Zuideinde en de hoektoren met plein Delftzicht heeft ontworpen. De ontwerptekeningen zijn in 

september ter kennis gesteld aan de buurt. Deze geven geen directe aanleiding tot zorgen, de 

bouwmassa past prima in de omgeving. Het bestuur wordt d.m.v. een nieuwsbrief prima op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de plannen.  

 

Warmteplan (Harry van Heesewijk) 

De gemeente Delft wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Het Warmteplan is de gemeentelijke visie die 

richting geeft aan het uitvoeren van de warmte transitie in de komende jaren. In december 2021 is het 

Warmteplan goedgekeurd in de gemeenteraad. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten in de transitie naar aardgasvrij verwarmen kiezen 

voor een wijkgerichte aanpak. En dat zij op wijk- of buurtniveau bepalen wat de beste oplossing is als 

gebouwen niet langer met de cv-ketel op aardgas worden verwarmd. 

In het Warmteplan staat welke buurten de gemeente kansrijk vindt om vóór 2030 een transitie te laten 

maken. Dat noemen ze de “eerste buurten”. Onze buurt hoort niet bij de "eerste buurten".  Dat 

betekent dat er op korte termijn geen verdere planvorming nodig is. 
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In het plan staat het volgende over de Schieweg: 

● Combinatie van warmtenetten en elektrische warmtepompen; 

● In deze wijk zijn veel nieuwbouwplannen, gas opties vallen hierdoor af voor de buurten 

Schieweg-Noord en Schieweg-Zuid. 

● Door de combinatie van bestaande bouw en nieuwbouw is het lastig om een eenduidige 

oplossing te geven voor de hele wijk. 

Maar dat het neemt niet weg men op individuele basis wel aan de slag kan. Met isoleren kan energie 

worden bespaard. Het is dan ook de eerste stap om richting een energiezuinige, comfortabele en 

uiteindelijk aardgas vrije woning te gaan. 

Inrichting tijdelijke 11mtr-strook Van Leeuwenhoekpark (Frans Postma)  

De bewoners van Delftzicht gebruiken al meer dan twee jaar met veel plezier deze parkstrook. Door 

de corona zijn niet alle functies voldoende tot hun recht gekomen. De toegewezen subsidies zijn voor 

een groot deel besteed. Er zijn picknicktafels, kruidenbakken en een minibibliotheek geplaatst. 

Voor een plantenkas was het budget helaas niet toereikend en daarom is deze afgeblazen. Door een 

hevige storm zijn de vijf doeken die vorig jaar waren opgehangen compleet vernield. Gelukkig heeft 

het printbedrijf ons gesponsord en de doeken gratis vervangen. Het is dus nog steeds een prachtige 

verrijking aan het scheidingshek naar het grote bouwlogistieke terrein.  

Op de zuidelijke punt van de parkstrook komt een jeu de boules baan. Deze wordt in het voorjaar 2022 

gerealiseerd, samen met extra zitplaatsen voor toeschouwers. De diverse vogelhuisjes, een bijenhotel 

en vleermuiskasten maken het voor eenieder een gezellige wandelroute. In de zomer volop bloeiende 

planten en in de herfst een overdaad aan prachtige paddenstoelen. 

Op zaterdag 10 juli is het park officieel geopend en heeft de wethouder het naambordje “Park 

Delftzicht” onthuld. Deze onthulling ging gepaard met een uniek evenement: De trein die al enige jaren 

onder de grond Delft Noord met Delft Zuid verbindt reed nog éénmaal bóven de grond. Een echt mini-

stoomtreintje met een paar wagons pufte over een afstand van ca 80 meter heen en weer over het 

houtsnipperpad. Een evenement waarbij jong en oud zich kostelijk heeft vermaakt. 

 

Ook voor de hondenliefhebbers is het een prachtige parkstrook geworden. Er is voorzien in voldoende 

prullenbakken om de zakjes in te deponeren. 

 


