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Uit de commissie WIJZO

Nachtbus, disco en chillplek 

Een nachtbus om veilig thuis te komen, chillplekken in de stad 
en een megadisco. Dat zijn een paar wensen die vier vertegen-
woordigers van de Delftse Jongerenraad dinsdag 1 juli op het 
bordje van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en 
Onderwijs legden. De commissie had de jongeren uitgenodigd 
om te reageren op de nota Jeugdbeleid Delft 2008-2011 en een 
toelichting te geven op het rapport Onderzoek jongeren en vei-
ligheid van de jongerenraad zelf. 
De Delftse Jongerenraad presenteerde in april dit jaar de resul-
taten van een enquête onder 500 jongeren. Uit het onderzoek 
bleek  onder meer dat de jongeren behoefte hebben aan een 
nachtbus. Bovendien gaf een kwart van de stappers aan zich 
weleens onveilig te voelen in Delft. 
Tijdens de bespreking in de commissie lieten de jongeren we-
ten dat de nachtbus daadwerkelijk voor een veiliger gevoel kan 
zorgen. Ook de beeldvorming van de politie kwam ter sprake. 
Agenten zouden zich minder nadrukkelijk moeten richten op 
jongeren. Surveilleren, even kijken en doorrijden in plaats van 
blijven staan, vinden de jongeren prettiger. Tot slot hielden de 
jongeren een pleidooi voor een divers aanbod van uitgaansplek-
ken voor alle Delftse jongeren; van chillplekken tot een mega-
disco. 
Inhakend op de nota Jeugdbeleid lieten de jongeren weten dat 
ze veel voelen voor een structureel overleg tussen gemeente en 
jeugd. De jongeren zouden een vast aanspreekpunt willen 
hebben. In de jeugdnota stelt het college de vorming van een 
jongerenplatform voor, waarin alle leeftijdsgroepen zijn verte-
genwoordigd. 
Alle fracties, behalve het CDA, lieten dinsdag een positief 
advies horen over de nota Jeugdbeleid. Het CDA kondigde aan, 
vanuit een positieve grondhouding, in de fractie nog te willen 
kijken naar de inhoud van de kwartaalrapportages die wet-
houder Dick Rensen de raad toezegde. 
De wethouder vroeg STIP om meer informatie over het idee van 
de studenten om in Delft met Maatjeswerk te starten. Bij deze 
projecten worden kinderen die zich als gevolg van een tekort 
aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico 
lopen in de problemen te raken gematched aan een volwasse-
ne, die het kind op regelmatige basis steun en aandacht geeft. 

‘Van Hier Naar Daar’ wint 
Cher Mattijssen geeft de witte brug in recreatiegebied de 
Delftse Hout een nieuw gezicht. Haar inzending ‘Van Hier Naar 
Daar’  heeft de ontwerp wedstrijd voor de brug gewonnen en 
was bij zowel de jury als het publiek favoriet. Eind 2008 worden 
Mattijssens silhouetten op de witte brug aangebracht. 

‘Ni hao,’ klinkt het in de lobby van het 

spiksplinternieuwe China Hotel aan 

de Kleveringweg. Een van de gasten 

van het hotel staat te bellen bij de 

receptie. Van de ooit op tv uitgezon-

den Teleac-cursus weten we nog dat 

deze woorden ‘hallo’ betekenen in 

Mandarijn-Chinees. Verder is de 

woordenstroom van de man onver-

staanbaar. Het is druk achter de balie 

van de receptie. De receptionisten 

Amy en Anna overleggen met general 

manager Kenny Chan, terwijl diverse 

werkmannen bellend langslopen. 

“De laatste puntjes worden op de ‘i’ 

gezet”, vertelt medewerkster Pricilia 

Alladin, die ons door het hotel rond-

leidt. De lobby is in ieder geval in-

drukwekkend. Het marmer blinkt de 

bezoeker tegemoet en wie omhoog 

kijkt ziet een kolossale, moderne 

kristallen luchter die in etappes aan 

kan. Het plafond om de luchter is met 

Chinees bladgoud afgewerkt. Op een 

tafeltje liggen de toeristische folders 

van Delft keurig uitgestald.

Meer luxe
Het viersterrenhotel lijkt in niets 

op de bekende tempelachtige blik-

vanger langs de A2 bij Breukelen. Dat 

wilde de opdrachtgever persé niet, 

zo laat architectenbureau MIII, dat 

het gebouw ontwierp weten. De 

Chinese vastgoedondernemer C.Z. 

Zhang wilde een onderkomen waar 

de Chinese zakenman zich thuisvoelt. 

En dus werd aan alle eisen voldaan 

waar de toenemende stroom Chinese 

globetrotters prijs op stelt: extra ser-

vice, net iets meer luxe dan je ver-

wacht en heel lekker eten. Achter de 

fornuizen van de grote open keuken 

werken echte Chinese koks aan orig-

nele Chinese gerechten. Maar er 

wordt ook gekookt volgens de Japanse, 

Indsiche en Franse keuken. Boven-

dien zijn er diverse privé-ruimten van 

verschillende formaten, waar gasten 

zich in afzondering tegoed kunnen 

doen aan ronde tafels met draai-

plateau’s. Onmisbaar ingrediënt in 

het oosterse hotel zijn de zeven met 

discobal uitgeruste karaokeruimtes. 

Gat in de markt
De snelle groei van de economie van 

China en de versoepelde uitreisregels 

van de Chinese overheid, zorgen 

ervoor dat de toestroom van Chinese 

bezoekers aan Nederland en anderse 

Westerse landen explosief groeit. 

Het Nederlans Bureau voor Toerisme 

verwacht binnenkort jaarlijks zo’n 

500.000 Chinese bezoekers aan ons 

land te verwelkomen. Dat Delft het 

eerste Chinese zakenhotel in 

Nederland heeft weten binnen te 

halen, is dan ook verheugend, vindt 

burgemeester Bas Verkerk, die afge-

lopen dinsdag bij de opening aanwe-

zig was. “Daar zijn we best trots op. 

Het biedt Chinese zakenlieden de 

mogelijkheid kennis te maken met 

wat Delft allemaal te bieden heeft en 

tegelijkertijd toch ook een beetje in 

de eigen vertrouwde omgeving te 

vertoeven. Th e best of both worlds.” 

Dat het hotel in Delft kwam, had te 

maken met geluk én doortastend op-

treden van toenmalig wethouder 

Christiaan Baljé, zo meldde het AD 

deze week. Hij was er als de kippen 

bij toen zakenman Zhang een gat in 

de markt zag en op zoek was naar 

grond voor een zakenhotel. 

Open armen
De bouw van het hotel is overigens 

niet zonder slag of stoot verlopen en 

kende twee jaar vertraging. “Maar 

alles is goed op z’n pootjes terecht 

gekomen” vertelt Pricilia Alladin aan 

het einde van de rondleiding door 

het hotel. We zijn aanbeland in het 

restaurant waar nog hard wordt ge-

werkt om het tachtig meter lange 

buff et te installeren. Via advertenties 

heeft het hotel lezers van lokale en 

regionale kranten ge attendeerd op 

het aantrekkelijke buff et. Het hotel is 

dan weliswaar neergezet met het oog 

op de Chinese bezoeker, “maar”, zo 

verzekert general manager Kenny 

Chan, “iedereen is hier welkom en 

wordt met open armen ontvangen.”

Eerste Chinese zakenhotel opent deuren in Delft

‘Iedereen is hier welkom’
Deze week opende het eerste Chinese zakenhotel van Nederland zijn deuren in Delft. Het is 

geen traditioneel tempelachtig gebouw, maar een modern, luxe hotel met duidelijk Chinees 

karkter, gericht op de groeiende stroom zakelijke bezoekers en toeristen uit China.  

Door Nico Jouwe

‘Open for business!’ Receptionisten Amy en Anna 

verwelkomen de gasten in het China Hotel.



Door Nico Vesseur

Cees van der Lely, voorzitter Delftse Model -
bouwVereniging: “In Delft is er een klein clubje 

mensen helemaal gestoord van treinen. Om 

die na te bouwen en te laten rijden en van spoor 

te laten wisselen – noem maar op. Dat kleine 

clubje mensen zijn wij, van de Delftse 

ModelbouwVereniging. Met ons achttienen 

ontmoeten we elkaar op maandag en donder-

dag hier op de vierde verdieping van Delftstede. 

Dat is ons thuishonk. Hier knutselen we, bou-

wen we en helpen we elkaar. Maken we bakken 

van 1 meter bij 50 centimeter waar we dan op 

maat spoorlocaties op nabouwen. En alles 

werkt hè! Voor de meeste locaties hebben we 

natuurlijk meer bakken nodig, geen probleem. 

Momenteel hebben we samen met drie Haagse 

waard hoor. Zolang het kan, want we mogen 

daar exposeren zolang er geen huurder is 

gevonden.”

“We bestaan nu ruim 12½ jaar, eind 1995 zijn we 

begonnen bij het Techniekmuseum. Toen we 

daar uit moesten – het museum had de ruimte 

zelf nodig – zijn we naar Delftstede verhuisd. 

Een kleine zolderruimte, bloody benauwd in de 

zomer en veel te klein. Veel mensen vinden ons 

sowieso een beetje gestoord vanwege de passie 

die we hebben voor treinen en modelbouw. 

Nou, ze hebben vast gelijk, want om hier te zit-

ten rommelen en doen moet je wel een beetje 

gestoord zijn. Hoewel, volgens iemand uit onze 

club sporen we juist door de week niet – alleen 

als we hier zitten, dán sporen we… Onze geza-

menlijke passie hè, daar vinden we elkaar in. 

Wist je trouwens dat burgemeester Verkerk ook 

gek is op modelbouwen? Hij heeft ons hier 

bezocht en was razend enthousiast. Als je geïn-

teresseerd bent in modelbouw, dan moet je 

zéker een keer langskomen. Er zit hier zoveel 

kennis en kunde inmiddels. We verzamelen hier 

van alles – plaatjes en printjes uit oude tv’s en 

radio’s. Kunnen we allemaal gebruiken. Geven 

we een tweede leven als wisselstation bijvoor-

beeld. Analoog, digitaal, maakt niet uit.”

“Is wel apart: een modelbouwvereniging in 

Delft die helemaal gek is van treinen – en over 

vier jaar zijn de treinen in Delft spoorloos. 

Onder de grond. Onze vingers jeuken, om een 

elf meter lange opstelling te maken van het hui-

dige spoor – van ’t Haantje tot en met de 

Irenetunnel. Zodat iedereen straks kan zien 

hoe het was. Dat zouden we Delft graag willen 

aanbieden. Maar dan hebben we een groter 

honk nodig – en sponsors.”

De expositie van de gezamenlijke modelbouwverenigin-
gen in de Megastore in Den Haag is – zolang de ruimte 
onverhuurd blijft – op donderdagavond gratis te zien, 
van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie over de Delftse 
ModelbouwVereniging vindt u op www.d-mv.nl 

modelbouwverenigingen een expositieruimte 

in Den Haag, naast de BCC in de Megastore. 

Daar staat maar liefst 48 meter spoor van ons, 

in een u-vorm. Holland Spoor is precies nage-

bouwd. Prachtig! Door mij? Nee, da’s van één 

van de Haagse modelbouwverenigingen. Van 

mij staat er de Dintelhavenburg bij de Maas-

vlakte. Exact nagebouwd op een schaal van 1 

op 160. Ben ik wel trots op – is echt een bezoek 

Agenda  7 – 14 juli

Dinsdag 8 juli: vergadering van de commissie 

Bestuur & Werk, vanaf 20.00 uur in een van de 

kamers van het  stadhuis. Op de agenda onder 

meer:

• vijfde wijziging raadsbegroting

• derde wijziging legesverordening

• jaarverslag ACB

Hoorzitting
 

Maandag 14 juli: openbare hoorzitting van de 

Adviescommissie voor bezwaarschriften, 

Kamer I, in het stadhuis aan de Markt, aanvang 

19.45 uur, over de bezwaren tegen:

•  de afwijzing van een verzoek om sociale 

urgentie ingevolge de Regionale Huisvestings-

verordening stadsgewest Haaglanden

•  de geweigerde apv-vergunning voor het in 

gebruik nemen van openbare grond op de 

locatie Achterom/Zuidwal

•  de verleende bouwvergunning eerste fase 

voor het oprichten van drie appartements-

gebouwen op een parkeerkelder op de locatie 

Schoemakerstraat/TNO Zuidpolder 

•  de verleende lichte bouwvergunning voor het 

oprichten van een carport op de locatie 

Teding van Berkhoutlaan 13. 

Wilt u de hoorzitting bijwonen? Dan wordt u 

verzocht dit vooraf te melden bij het secretari-

aat van de commissie, telefoon 260 25 33. 

Stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie 

aan de Phoenixstraat 16. Als u de stukken van 

de eerste zaak wilt inzien, dient u vooraf telefo-

nisch contact op te nemen met het secretariaat. 

Jonge handen willen helpen
Zo’n vijftig jongeren willen zich van 21 t/m 25 

juli gezamenlijk dienstbaar maken voor Delft. 

In elk geval zullen zij de Voedselbank helpen, 

schoonmaakacties houden, en activiteiten or-

ganiseren voor kinderen, ouderen en gehandi-

capten, zoals een high tea voor de Zonne bloem. 

De jongeren nemen die week deel aan Diverse 

City. Deze organisatie moedigt jongeren aan 

om vrijwilligerswerk te doen, en zich vanuit 

hun geloof dienstbaar op te stellen voor hun 

omgeving. De jongeren zoeken nog meer pro-

jecten waarbij ze zich dienstbaar kunnen 

maken. Iedereen die deze week ergens hulp 

mee kan gebruiken – zowel particulieren als 

instellingen – kan een beroep op hen doen. Zij 

kunnen daarvoor contact opnemen met Leon 

Korevaar, telefoon 257 41 23. 

• herinrichting raadszaal

• burgerjaarverslag.

Vergadering van de commissie Economie, 

Milieu, Cultuur en Recreatie, vanaf 20.00 uur 

in een van de kamers van het stadhuis. Op de 

agenda onder meer:

•  termijnagenda c.a. en inventarisatie deel-

name aan werkbezoek DSM

• position paper Delft

• koersdocument duurzaamheidsvisie.

Donderdag 10 juli: vergadering van de ge-

meenteraad, vanaf 20.00 uur in de raadzaal 

van het stadhuis. Op de voorlopige agenda 

onder meer: 

•  bestemmingsplan Zuidwest, deelgebied 2 

(Buitenhof/Kerkpolder)

• koersnota t.b.v. stadsvisie

• bomenverordening Delft 2008

•  nota jeugdbeleid Delft 2008-2011: de Delftse 

jeugd aan zet.

Inspraak en inzage

Tijdens de commissievergaderingen kunt u in-

spreken op bovenvermelde punten (maximaal 

3 minuten). Als u wilt inspreken, wordt u 

verzocht dit mee te delen aan de voorzitter. 

Inspreken tijdens de gemeenteraad is niet 

mogelijk. Stukken kunt u gratis krijgen of in-

zien bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 

16, of downloaden van www.raad.delft.nl

Spreekuren college b&w

Dinsdag 8 juli: spreekuur wethouder Ronald 

Vuijk, van 16.00 tot 17.00 uur in de Torenhove, 

Martinus Nijhoffl  aan 2. Bel voor een afspraak 

260 28 34.

Woensdag 9 juli: spreekuur wethouder Saskia 

Bolten, van 9.00 tot 10.00 uur in het stadhuis. 

Bel voor een afspraak 260 29 12. 

Donderdag 10 juli : spreekuur burgemeester 

Bas Verkerk, van 8.30 tot 9.30 uur in het stad-

huis. Bel voor een afspraak 260 24 24.

De gemeente geeft 
Antwoord©

Hebt u een vraag aan de gemeente? Die kunt u 
digitaal stellen via het contactformulier, op de 
website www.gemeentedelft.info/contact. Voor 
telefonische vragen belt u met 14015.
14015 maakt deel uit van een landelijke, speciaal 
voor gemeenten gereserveerde 14-nummerreeks. 
Het telefoonnummer bestaat alleen uit deze vijf 
cijfers. Een apart kengetal of doorkiesnummer is 
dus niet nodig. 14015 is te bereiken op maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, u betaalt 
hiervoor het lokale tarief – ongeacht of u met een 
vast of mobiel toestel belt.

Tot uw dienst
Met de invoering van 14015 sluit de gemeente 
aan bij het landelijke programma Antwoord©. 
Antwoord© is in de toekomst het loket waar u 
terecht kunt met al uw vragen aan de overheid. 
Antwoord© moet uiteindelijk leiden tot een betere 
dienstverlening van de gemeenten – dus ook van 
Delft.

Publieksbalie, Phoenixstraat 16. Openingstijden 
ma t/m vr 8-15u, vr-avond 18-20u. Telefonisch 
bereikbaar ma t/m vr 8-17u, telefoon14015. De 
digitale balie is zeven dagen per week, 24 uur 
per dag, bereikbaar via www.gemeentedelft.
info/balie

‘ Helemaal gek van 
treinen – en die zijn 
straks spoorloos’

Zingen, dansen, meedoen!
Delft heeft per 1 september 2008 een cultuur-

regeling voor kinderen uit gezinnen met een 

laag inkomen. Met deze regeling kunnen ze 

meedoen aan uiteenlopende culturele activi-

teiten, zoals zingen in een zangkoor, dansen bij 

een balletschool, of op de planken staan bij een 

toneel- of muziekvereniging. 

De regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar uit 

gezinnen met een inkomen tot 130 procent van 

de bijstandsnorm, en gaat samen met de sport-

regeling op in één sport- en cultuurregeling, 

met een maximale jaarlijkse vergoeding van 

€ 150 euro voor sport en € 150 voor cultuur per 

kind. De cultuurregeling is een van de eerste 

concrete uitwerkingen van het convenant 

Kinderen doen mee! dat de gemeente en het 

rijk afgelopen week hebben ondertekend. De 

gemeente ontvangt van het rijk een extra bij-

drage van ruim € 300.000 voor maatregelen die 

alle kinderen gelijke kansen geven. Het conve-

nant sluit goed aan op het anti-armoedebeleid 

van de gemeente.

Daarnaast heeft Delft nog een aantal andere 

regelingen voor deze doelgroep zoals de com-

puterregeling, de schoolkostenregeling en de 

Delftpas. Meer informatie over deze – en meer 

– regelingen vindt u op www.gemeentedelft.

info, onder ‘bijzondere bijstand’ bij producten 

en diensten. 

Nieuwe vervoerder 
RegioTaxi
Sinds 1 juli verzorgt Connexxion het vervoer 

voor ouderen en gehandicapten via de 

RegioTaxi Haaglanden. Connexxion is de op-

volger van de  BTR-Vervoerscombinatie. Het 

Stadsgewest Haaglanden heeft het contract 

met dit bedrijf beëindigd wegens slechte pres-

taties. Wie een RegioTaxi wil reserveren, kan 

dat doen op de vertrouwde manier: telefonisch 

via 088 – 966 6000 (slechtzienden bellen via de 

teksttelefoon 0900 - 202 8474) of via de website  

www.regiotaxi.haaglanden.nl 
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Discussie Economen Forum over ‘nieuwe’ ondernemer

Op geld belust of maatschappelijk betrokken?
Het beeld van op geld beluste on-

dernemers klopt niet meer met de 

realiteit. Ondernemers zijn steeds 

meer maatschappelijk betrokken. 

Ook steeds meer mensen met een 

vaste baan vinden het ondernemer-

schap aantrekkelijk. Maar weinig 

mensen wagen de stap. Hierover 

discussieerde het Delftse Economen 

Forum onlangs.

Door Jan Hendriks

“Vroeger werden ondernemers voor-

al gezien als op geld beluste mannen, 

die hun personeel uitbuitten. Ik over-

drijf een beetje,” zegt Saskia Harkema, 

lector Ondernemen & Innoveren aan 

de  Haagse Hogeschool, “maar de 

manier waarop er vandaag de dag 

over ondernemerschap wordt ge-

dacht, is veel positiever dan vroeger. 

We gaan nu meer uit van de maat-

schappelijke betrokkenheid van on-

dernemers.” 

Ook volgens Navid Otaredian klopt 

het klassieke beeld van de onderne-

mer niet meer. De Delftse ingenieur 

nodigde Saskia Harkema uit om een 

lezing te houden over de Nieuwe 

Ondernemer in sociëteit Het 

Meisjeshuis. Daar verzorgt Otaredian 

de programmering van het Economen 

Forum, één van de kringen van Het 

Meisjeshuis. “Het Economen Forum 

klinkt misschien alsof het bedoeld is 

voor economen, wetenschappers en 

beleidsmakers, maar het is veel bre-

der”, legt Otaredian uit. “De econo-

mie heeft een enorme maatschappe-

lijke invloed en wordt zelf weer 

beïnvloed door maatschappelijke 

ontwikkelingen. Daarom willen we 

discussies hierover graag met allerlei 

verschillende mensen voeren. 

Bijeenkomsten van het forum zijn 

dan ook voor toegankelijk voor alle 

geïnteresseerden. Ondernemers en 

maatschappelijke organisaties raken 

immers steeds meer met elkaar in 

gesprek.” 

Kansen
“Er is steeds meer waardering voor 

ondernemerschap”, vertelt Harkema. 

“Maar veel mensen denken dat het 

ondernemerschap niet voor hen is 

weggelegd. De belangrijkste reden 

hiervoor is het verschil in voorzienin-

gen bij arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid in vergelijking met een 

reguliere baan.” Toch zijn er volgens 

de lector juist veel redenen om de stap 

Voorlichting met muziek
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Een informatiestand van de Kamer van Koophandel tijdens een carrièrebeurs. 

Enge plekken
In maart stond in de Stadskrant 

Delft een oproep: laat weten op 

welke plekken u zich onveilig 

voelt. In juni zou bekend wor-

den gemaakt welke aangemelde 

plekken zouden worden aange-

pakt. Doordat er complexe plek-

ken zijn aangemeld, is dat een 

maand opgeschoven: meerdere 

partijen moesten kijken wat een 

goede oplossing zou zijn. Simpel 

een lantaarnpaal verplaatsen 

was dit jaar niet genoeg. In de 

Stadskrant Delft van 20 juli 

wordt aangegeven welke plek-

ken de komende tijd worden 

aangepakt.

Werkzaamheden 
binnenstad
Vanwege werkzaamheden zijn 

enkele straten in de binnenstad 

afgesloten voor het autoverkeer. 

Aanstaande maandag, 7 juli, is 

het Vrouwenrecht vanaf de 

Nieuwe Langendijk afgesloten 

van 7.00 tot 17.00 uur, vanwege 

bestratingswerk op de kruising 

Oude en Nieuwe Langendijk. 

Het verkeer wordt via de 

Oosterstraat en Fortuinstraat 

richting de Verwersdijk omge-

leid.

Gasthuisbrug
De Gasthuisbrug over het 

Achterom bij de Gasthuislaan is 

van aanstaande maandag tot en 

met vrijdag afgesloten wegens 

herstelwerkzaamheden aan het 

brugdek. Vrachtverkeer wordt 

omgeleid via de Breestraat, het 

overige verkeer via het Achter-

om. 

Kruisstraat
De Kruisstraat tussen Molslaan 

en Achtersack is tot 25 juli voor 

autoverkeer afgesloten. In die 

periode wordt de riolering ver-

vangen. Aansluitend wordt de 

Kruisstraat heringericht als au-

toluwe straat. 

Heeft u vragen? Dan kunt u tot 

en met 21 juli op maandagmor-

gen tussen 10.00 en 11.00 uur 

binnenlopen bij Beestenmarkt 

30 (hotel de Koophandel). U 

kunt ook het algemene tele-

foonnummer van de gemeente 

bellen: 14015. 

Energieloket
Hoe kan ik mijn woning of 

bedrijfspand energiezuiniger 

maken? En kan ik daarbij ook 

gebruikmaken van subsidie? En 

trouwens, wat doet de gemeen-

te eigenlijk als het gaat om 

duurzaamheid? Antwoorden op 

deze en andere vragen over 

duurzaamheid vindt u bij het 

digitale energieloket op www.

stichtingerea.nl/energieloket. 

Deze site is opgezet door EREA, 

het Eerste Regionale Energie-

Agentschap, in opdracht van 

gemeenten Delft en Zoeter-

meer. EREA is in 2007 ontstaan 

na een fusie van het Delfts 

Energie Agentschap en het 

Energie Agentschap Zoeter-

meer.

wel te maken: “Denk bijvoorbeeld aan 

het zien van commerciële kansen, het 

beter kunnen combineren van werk 

en privé, het gebrek aan promotie-

kansen en waardering bij de huidige 

werkgever of fi nanciële overwegin-

gen.” De laatste opmerking maakt de 

nodige reacties los tijdens haar lezing. 

Eén van de aanwezige ondernemers 

hekelt de rol van de overheid: “Als on-

dernemer moet je wel erg veel betalen 

aan belasting terwijl je, voordat je 

start, eerst nog een startkapitaal nodig 

hebt. Dat is voor veel jonge mensen 

toch ook een drempel om voor zich-

zelf te beginnen.”

Stimuleren 
Toch stimuleert de overheid innova-

tief ondernemerschap steeds meer, 

weet Harkema. “Zowel in Europees 

verband als op nationaal niveau. 

Maar we moeten meer onderzoek 

doen naar het denkproces dat men-

sen doorlopen als ze overwegen te 

kiezen voor het ondernemerschap. 

Want zo’n 5,5 miljoen mensen met 

een baan zeggen best een eigen 

bedrijf te willen starten. Maar per jaar 

zijn het 100.000 mensen die daad-

werkelijk de stap maken.” Een be-

langrijke rol ziet Harkema weggelegd 

voor het onderwijs. “Vaak wordt ge-

zegd dat ondernemerschap in je ge-

nen zit. Dat is ten dele waar, maar 

opleiding is in deze natuurlijk ge-

woon hartstikke belangrijk. Ik pleit 

dan ook voor een betere aansluiting 

tussen onderwijs en bedrijfsleven en 

het stimuleren van ondernemerschap 

en innovatie tijdens het onderwijs.”   

Meer informatie over het Economen Forum 
vindt u op www.hetmeisjeshuis.nl

Vorige week zaterdag oefenden deze jonge Delftenaren nog in 
de VAK. Op dit moment zitten ze in het Zuid-Afrikaanse 
Mamelodi, zusterstad van Delft. Daar staan ze samen met jon-
geren uit Mamelodi twee weken lang op de planken, met een 
muziektheatervoorstelling over aids(preventie). De groep van 
zestien jonge Delftenaren en de jongeren uit Mamelodi hebben 

afzonderlijk geoefend. In Mamelodi worden de afzonderlijke 
stukken samengevoegd tot één geheel. De belevenissen van 
deze Delftse jongeren kunt u volgen via www.delft-mamelodi.
nl of www.vak-delft.nl/mamelodi en via hyves door te zoeken 
op muzth. En door de Stadskrant Delft van volgende week te 
lezen.
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 Leeswijzer 

Op deze pagina’s in de Stadskrant Delft vindt 
u de verplichte publicaties van de gemeente. 
Allereerst leest u hieronder de toelichting, 
met min of meer vaststaande informatie die 
geldt voor alle publicaties over een bepaald 
onderwerp. Zo vindt u bijvoorbeeld onder 
‘Bouwen en wonen’ gedurende welke termijn 
en langs welke weg u bezwaar kunt maken 
tegen een verleende vergunning. Na deze 
algemene toelichting volgen de wekelijks 
wisselende gemeentelijke publicaties. 
Onder de kop ‘hele stad’ vindt u de publicaties 
die voor heel Delft gelden. Onder de kop ‘per 
wijk’ vindt u welke bouwvergunningen, kap-
vergunningen et cetera aangevraagd dan wel 
verleend zijn, ingedeeld naar wijk. Voor een 
goed begrip van een publicatie is het van 
belang dat u zowel de algemene toelichting 
als de specifi eke publicatie per wijk leest.

Wijkindeling
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Toelichting

BOUWEN EN WONEN
Bezwaar verleende bouw- of sloopvergun-
ningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van 
de gemeente, kunt u op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na het verlenen van de vrijstelling en/of ver-
gunning een gemotiveerd bezwaarschrift* 
indienen. Het bezwaarschrift wordt in behan-
deling genomen door de Adviescommissie 
voor bezwaarschriften (Kamer 1).

Vrijstelling voorschriften bestemmingsplan
Een bestemmingsplan regelt waarvoor een 
terrein (en een gebouw op dat terrein) mag 
worden gebruikt en wat er gebouwd mag 
worden. Als een bouwvergunning wordt aan-
gevraagd die niet voldoet aan de voorschrif-
ten van een bestemmingsplan, kan de 
gemeente in bepaalde gevallen vrijstelling 
verlenen van die voorschriften op grond van 
de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO). 
Ingediende vrijstellingsaanvragen kunt u 
binnen de specifi ek vermelde termijn inzien 
bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16. 
In die periode kunt u schriftelijk* of monde-
ling na afspraak uw zienswijze naar voren 
brengen.

Monumentenvergunningen
Voor het veranderen en verbouwen van een 
beschermd monument is altijd een monu-
mentenvergunning en een bouwvergunning 
nodig. 
Een aangevraagde monumentenvergunning 
voor een rijksmonument ligt, nadat het 
concept besluit is opgesteld, met relevante 
stukken gedurende zes weken ter inzage bij 
de Publieksbalie. Gedurende die zes weken 
kan iedereen reageren op de ontwerp-

beschikking door een ‘zienswijze’ naar voren 
te brengen. Dat kan zowel schriftelijk* als 
mondeling na afspraak. Hierna stellen B&W 
de defi nitieve beschikking op, rekening 
houdend met de ontvangen zienswijzen. Wie 
geen gebruik heeft gemaakt van de moge-
lijkheid om een zienswijze naar voren te 
brengen over de ontwerpbeschikking, kan 
daarna niet meer in beroep gaan. 
Bij een gemeentelijk monument ligt de aan-
vraag voor een monumentenvergunning 
twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. 
Gedurende die periode kunnen belangheb-
benden zowel schriftelijk* als mondeling na 
afspraak een zienswijze naar voren brengen. 
Tegen de defi nitieve beschikking die B&W 
hierna opstellen, kan schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt.
Meer informatie over procedures of een toe-
lichting op stukken die ter inzage liggen, 
kunt u krijgen bij het vakteam Monumenten-
zorg en bouwkwaliteit.

MILIEU
AMvB/Milieuvergunning
De meeste bedrijven in Delft zijn op grond 
van algemene wettelijke regels (zogenoem-
de Algemene Maatregel van Bestuur -  AmvB) 
ontheven van de vergunningplicht, maar 
moeten wel voldoen aan de algemene regels 
van de Wet milieubeheer. Die bedrijven 
kunnen volstaan met een melding.

Welstand
Aanvragen voor een bouwvergunning moeten 
voldoen aan de welstandseisen. Via www.
gemeentedelft.info/welstandsnota kunt u 
nagaan welke eisen dat zijn. Elke veertien 
dagen, op de donderdagen van de even 
weken, komt de commissie voor Welstand en 
Monumenten bijeen om de binnengekomen 
bouwaanvragen te bespreken. De commissie 
toetst de bouwplannen aan de welstands-
nota. De vergaderingen, die worden gehou-
den in de Weeskamer van het stadhuis op 
de Markt, zijn openbaar en beginnen om 
14.00 uur. De agenda is in te zien op 
www.gemeentedelft.info (via ‘bouwen’, ‘wel-
standsbeleid’, ‘commissie’ en ‘vergaderingen).

Informatie
Bij de Publieksbalie zijn diverse folders en 
informatiebladen verkrijgbaar. Ook over het 
aanvragen van een bouwvergunning en over 
de meest voorkomende procedures bij vrij-
stelling van voorschriften voor een bestem-
mingsplan, zoals de procedures bij artikel 17 
en artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening (WRO). Voor telefonische informa-
tie kunt u 14015 bellen.

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
Er zijn nieuwe aanvragen voor een kapver-
gunning binnengekomen. Belanghebbenden 
kunnen de aanvragen inzien bij de Publieks-
balie aan de Phoenixstraat, en daarnaast in 
het kantoor van cluster Wijk-/Stadszaken aan 
Staalweg 1. De receptie aldaar is geopend 
op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Uw 
zienswijze op een bepaalde aanvraag kunt u 
schriftelijk kenbaar maken aan het college 
van burgemeester en wethouders van Delft, 
p/a cluster Wijk-/Stadszaken, sector Stads-
beheer, vakteam Groen, postbus 78, 2600 ME 
Delft. Uw reactie moet binnen twee weken 
na deze publicatie binnen zijn.

VERKEERSBESLUITEN
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft een aantal verkeersbesluiten genomen. 
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage bij 
de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16. 
Belanghebbenden in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen binnen zes weken 

na deze bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders, 
p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermel-
ding van ‘bezwaarschrift’.

OPENINGSTIJDEN PUBLIEKSBALIE
De Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16 is 
geopend op werkdagen van 8.00 tot 15.00 
uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. De Publieksbalie is telefonisch bereik-
baar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, op 
telefoon 14015. 
Wilt u op vrijdagavond aangevraagde en/of 
verleende bouw- of sloopvergunningen of 
andere openbare stukken uit het bouwarchief 
inzien, dan moet u hiervoor eerst een 
afspraak maken via www.gemeentedelft.
info/afspraak of via bovengenoemd telefoon-
nummer.
 

*Adressering: Burgemeester en wethou-
ders van Delft, postbus 53, 2600 AB Delft.

Hele stad

ACTIEPLAN GELUID
De Europese richtlijn omgevingslawaai richt 
zich op de evaluatie en beheersing van de 
geluidsbelasting op het leefmilieu. Deze 
richtlijn is in 2004 ingevoerd in de Neder-
landse wetgeving. Gemeenten in zes agglo-
meraties en beheerders van infrastructuur 
hebben de afgelopen jaren geluidsbelasting-
kaarten gemaakt ter evaluatie van de geluids-
belasting. Delft behoort tot de agglomeratie 
Den Haag (één van de zes) en heeft daarom 
ook geluidsbelastingkaarten gemaakt. 
Deze geluidsbelastingkaarten kunnen wor-
den ingezien op www.gemeentedelft.info/
milieupagina. Aansluitend op de geluids-
belastingkaarten moet een actieplan worden 
opgesteld dat inzicht biedt in de voorgeno-
men maatregelen waarmee de geluidsbelas-
ting wordt beheerst.

Inzage en reactie
De gemeente Delft heeft een ontwerp voor 
het actieplan opgesteld. Dit ontwerp-actie-
plan ligt tot 18 augustus 2008 ter inzage bij 
de Publieksbalie. Tijdens deze periode kunt u 
schriftelijk opmerkingen maken over het ont-
werp van het actieplan. Richt uw opmerkin-
gen aan het college van burgemeester en 
wethouders van Delft, p/a vakteam Milieu, 
postbus 340, 2600 AH Delft.

Mondeling reageren
Op dinsdag 12 augustus 2008 kunt u van 
16.00 tot 18.00 uur op de Barbarasteeg 2 
mondeling reageren op het ontwerp van het 
actieplan. Wilt u van deze gelegenheid 
gebruikmaken? Meld u dan vooraf aan via 
onderstaand telefoonnummer.
Na het behandelen van eventuele zienswij-
zen zal het actieplan in defi nitieve vorm aan 
de raad worden voorgelegd ter vaststelling. 
Bel voor meer informatie met de afdeling 
Milieu, telefoon 260 29 35.

WIJZIGING COLLECTIEVE 
ARBEIDSVOOR WAAR DEN REGELING
Gelet op het bepaalde in artikel 139 van de 
Gemeentewet, maakt het college van burge-
meester en wethouders van Delft bekend, dat 
bij besluit van 24 juni 2008 is vastgesteld het 
besluit tot (71e) wijziging van de Collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling, (67e) wijziging 
van de Uitwerkingsregeling rechtspositie en 
(40e) wijziging van de Nadere uitwerkings-
regeling rechtspositie.

Korte weergave
Deze wijzigingen zijn het gevolg van 
het arbeidsvoorwaardenakkoord 2007-2009, 

waar in partijen zijn overeengekomen dat het 
bovenwettelijke werkloosheidsstelsel per 1 
juli 2008 in de arbeidsvoorwaardenregeling 
voor gemeenteambtenaren zal worden her-
zien.
Het betreft hier een korte weergave van de 
hoofdzaken van het genoemde besluit, waar-
aan geen rechten kunnen worden ontleend. 
De volledige tekst van de regeling is opgeno-
men in de publicatiemap besluiten van het 
gemeentebestuur, inhoudende algemeen 
verbindende voorschriften. Deze map ligt ter 
inzage bij de Publieksbalie aan de Phoenix-
straat 16.

NOTA ANTENNEBELEID 
De gemeenteraad heeft op 29 mei 2008 de 
Nota antennebeleid vastgesteld.

De nota
In deze nota wordt kort ingegaan op de 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
UMTS en de mogelijke gevolgen hiervan voor 
de gemeente Delft. De gemeente geeft met 
deze nota weer welke ruimtelijke kaders 
gelden waaraan de gemeente toetst, bij de 
aanvraag voor het bouwen van een antenne-
installatie voor mobiele telecommunicatie.

Inzage
U kunt de nota inzien in de publicatiemap 
besluiten bij de Publieksbalie aan de Phoenix-
straat 16 en op www.gemeentedelft.info 
onder het kopje ‘Uw inspraak telt’ (klik door 
naar ‘Plannen ter inzage’).
Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota 
antennebeleid kan geen bezwaar worden 
ingediend.

WIJZIGING INVORDERING 
GEMEENTEBELASTING
Het hoofd Belastingen van de gemeente Delft 
heeft op 1 juli 2008 de tweede wijziging Lei-
draad invordering gemeentelijke belastingen 
eerste halfj aar 2008 vastgesteld. 

Toelichting
Delftenaren met een inkomen rond het bij-
standsniveau kunnen in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van gemeentelijke belas-
tingen. Tot voor kort moesten ze daarvoor 
binnen drie maanden na de dagtekening van 
het aanslagbiljet een verzoek om kwijtschel-
ding indienen bij de gemeente. Lukte dit niet, 
dan werd het verzoek om kwijtschelding 
sowieso afgewezen. Zo moeten veel mensen 
die dat eigenlijk niet kunnen, alsnog hun 
belastingschuld betalen. 
De gemeente heeft nu besloten om kwijt-
scheldingsverzoeken die ná de gestelde drie 
maanden binnenkomen, alsnog in behande-
ling te nemen. De invorderingskosten die de 
gemeente in de tussentijd heeft gemaakt 
(zoals kosten voor de aanmaning en dwang-
bevel), moeten echter wel gewoon betaald 
worden.

Inzage
Deze wijziging treedt één dag na deze 
bekendmaking in werking. De stukken zijn, 
bij voorkeur op vooraf bij het vakteam Belas-
tingen gedaan verzoek, in te zien bij de 
Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16.

Per wijk

BINNENSTAD

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Asvest 20-28 oprichten bedrijfsgebouw 
(kantoorfunctie), 24 juni 2008
Donkerstraat 9b vergroten bestaande pui 
aan achterzijde woning, 25 juni 2008

Vlamingstraat 44 verbouwen, restaureren, 
thermisch isoleren en onderhouden pand, 
23 juni 2008
Voorstraat 84-86 vernieuwen onderpui 
voorgevel en nieuwe vormgeving kozijnen 
en ramen zijgevel, 25 juni 2008.

Defi nitief besluit monumentenvergun-
ning rijksmonument
Lange Geer 2/2a renoveren hele pand (dos-
sier 2008044339, behandelend ambtenaar: 
mevrouw I. Rijneveld)

Verleende monumentenvergunning 
gemeentelijk monument
Markt 74-76 vernieuwen pannen, wijzigen 
gootlijst en vernieuwen zink gevelafdekking 
(dossier 2008045629, behandelend ambte-
naar: dhr. A. de Ruiter).

VERKEERSBESLUIT
Kantoorgracht het opnieuw instellen van 
een eenrichtingsregime in de Kantoorgracht 
komende vanaf de Verwersdijk t/m de Paar-
denmarkt. Het intrekken van het eenrich-
tingsregime (dat bij verkeersbesluit van 10 
april 2008 was vastgesteld) in de Kantoor-
gracht tussen Paardenmarkt en Verwersdijk, 
waarbij de Kantoorgracht ingereden mocht 
worden vanaf de Paardenmarkt (367546).

BUITENHOF

Deze week zijn er geen publicaties over 
Buitenhof.

HOF VAN DELFT / 
VOORDIJKSHOORN

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Dijkshoornseweg 145 plaatsen dakkapel 
aan zijkant huis, 25 juni 2008
Dijkhoornseweg 175 inrichten schuur als 
advies-, show- en verkooppunt, 25 juni 2008
Parallelweg 21 gedeeltelijk veranderen 
bestaande aanbouw (verhogen), 27 juni 
2008
Westblok 1 vergroten clubhuis DHTC Ring 
Pass, 26 juni 2008.

Verzoek vrijstelling voorschriften bestem-
mingsplan (conceptvergunning)
Lookwatering oprichten vier woningen, 
art. 15 WRO (inzage en zienswijze van 
7 t/m 20 juli 2008.

VASTSTELLING ONTWIKKELINGS PLAN 
EN BEELDKWALITEITPLAN
Burgemeester en wethouders van Delft 
maken bekend dat de gemeenteraad van 
Delft in haar vergadering van 26 juni 2008 
het ontwikkelingsplan en het beeldkwaliteit-
plan Albert Heijn Laan van Altena heeft 
vastgesteld. Het plangebied ligt in het noord-
westen van Delft. De Albert Heijn aan de Laan 
van Altena gaat een nieuwe winkel bouwen 
op het naastgelegen kavel van de – inmid-
dels gesloopte – Open Hofkerk. Op de plek 
van de huidige Albert Heijn worden 
circa 12 grondgebonden woningen gebouwd.

Het ontwikkelingsplan
Het ontwikkelingsplan Albert Heijn Laan 
van Altena omschrijft de ruimtelijke en 
functionele uitgangspunten waarbinnen een 
nieuwe Albert Heijn en circa 12 nieuwe 
woningen kunnen worden gerealiseerd. Het 
stedenbouwkundig plan voorziet op de plek 
van de voormalige kerk in een nieuwe Albert 
Heijn met bijbehorend parkeren in twee 
lagen op het dak. De huidige Albert Heijn 
inclusief het bestaande parkeerterrein wordt 
vervangen door circa 12 woningen met 
tuinen en parkeren op eigen terrein.
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De nieuwe Avalexpas

AVALEX

Regionaal Reinigingsbedrijf

Postbus 16428

2500 BK  Den Haag

Laan van ’s-Gravenmade 9

2495 BD  Den Haag

www.avalex.nl

Let op!
Begin juli 2008 ontvangt u de nieuwe Avalexpas. 
Deze pas heeft u nodig om afval te kunnen brengen op het 
Avalex brengstation in uw gemeente.

Heeft u eind juli 2008 uw pas nog niet 
ontvangen, neem dan contact op met

Avalex Klanteninformatie 
0900 0507 (lokaal tarief) 
maandag tot en met vrijdag 
bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur.
Of kijk op onze website www.avalex.nl

Advies en steunpunt Huiselijk Geweld 
Delft, Westland, Midden-Delfland en 
Pijnacker Nootdorp.

Voor iedereen die te maken heeft met 
huiselijk geweld in de directe omgeving.

Bel (anoniem):  0900 - 0400484

Advertenties
Het beeldkwaliteitplan
De ontwikkeling past niet binnen de huidige 
Welstandsnota Delft 2004. Om de gewenste 
vormgeving van de bebouwing vast te leggen 
is wijziging van het welstandsbeleid voor deze 
locatie wenselijk. Hiervoor is het beeldkwali-
teitplan opgesteld, waarin de regels voor 
architectuur en materiaalgebruik van de 
nieuwbouw worden voorgeschreven. Het 
beeldkwaliteitplan vervangt de gemeentelijke 
welstandsnota voor de te ontwikkelen kavels 
en is daarmee het toetsingskader van de Wel-
stand voor de bouwplannen op deze locatie. 
Het beeldkwaliteitplan staat niet op zichzelf, 
maar sluit aan op het ontwikkelingsplan.

Inzage
U kunt het ontwikkelingsplan en beeld-
kwaliteitplan inzien bij de Publieksbalie in 
de publicatiemap ‘besluiten van het 
gemeentelijk bestuur’. Tegen het besluit 
tot vaststelling van het ontwikkelingsplan 
en beeldkwaliteitplan kan geen bezwaar 
worden ingediend. Voor wat betreft het ont-
wikkelingsplan kan in een later stadium van 
de vrijstellingsprocedure wél bezwaar 
worden aangetekend tegen het besluit tot 
verlenen van de vrijstelling. U kunt het ont-
wikkelingsplan en beeldkwaliteitplan ook 
inzien op www.gemeentedelft.info onder 
het kopje ‘Uw inspraak telt’ (klik door naar 
‘Plannen ter inzage’).

WIPPOLDER

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunningen
Mekelweg 20 lichtinstallatie langs softbal-
veld, 23 juni 2008
Molengraaff singel, Innovation Park plaat-
sen bouwbord, 23 juni 2008
Professor Henketstraat 16,20,24/Ernst 
Casimirstraat 17 gedeeltelijk vergroten 
badkamer en keuken, 25 juni 2008
Schieweg vernieuwen en vergroten kantoor-
ruimte, 23 juni 2008
Sportveld aan de Van den Broekweg 
plaatsen tijdelijk accommodatie onderwijs, 
23 juni 2008.

Aangevraagde sloopvergunning
Schieweg 148  vernieuwen schuurdak, 
9 mei 2008.

MILIEU
Kennisgeving ogv. AmvB-besluit mobiel 
breken bouw-en sloopafval
Berlageweg 1 De Bruijn Recycling Lopik BV 
(betreft: breken van ter plaatse vrijgekomen 
bouw- en sloopafval van 1 t/m 25 juli 2008. 
Datum kennisgeving: 19 juni 2008; behan-
delend ambtenaar: dhr. P. Zonneveld, 
telefoon 260 22 66).

VERKEERSBESLUITEN
Julianalaan instellen 30 km/uur-zone en 
opheff en voorrangsweg tussen Rotterdam-
seweg en Michiel de Ruyterweg (368319)
Julianalaan opheff en eenrichtingsregime 
van west naar oost geldend voor het zuide-
lijk deel tussen Rotterdamseweg en Michiel 
de Ruyterweg (368319)
Julianalaan instellen gebod middengeleider 
op Julianalaan (direct ten oosten van Rotter-
damseweg) aan rechterzijde te passeren 
(368319)
Julianalaan instellen verplicht fi etspad 
noordelijk deel Julianalaan tussen Rotter-
damseweg en Maerten Trompstraat, waarbij 
fi etsers in twee richtingen mogen fi etsen en 
ander verkeer geweerd wordt door plaatsen 
fysieke maatregelen aan beide zijden ver-
plichte fi etspad (368319)
Julianalaan instellen verplicht fi etspad 
noordelijk deel Julianalaan tussen nr. 115 

en Michiel de Ruyterweg, waarbij fi etsers in 
twee richtingen mogen fi etsen en ander 
verkeer geweerd wordt door plaatsen fysieke 
maatregelen bij nr. 115 (368319)
Julianalaan instellen verplicht fi etspad 
doorsteek tussen oostelijk deel Julianalaan 
vanaf parallelweg aansluitend op Michiel de 
Ruyterweg (368319)
Julianalaan opheff en fi etsstroken noord- 
en zuidzijde tussen Michiel de Ruyterweg en 
Rotterdamseweg (368319)
Julianalaan instellen voorrangsregeling 
waarbij verkeer komende vanaf Julianalaan 
nrs. 138/140 voorrang moet verlenen aan 
verkeer op Julianalaan (368319)
Michiel de Ruyterweg instellen verplicht 
fi etspad westelijk deel Michiel de Ruyterweg 
tussen Piet Heinstraat en Julianalaan, 
waarbij enkel in zuidelijke richting gefi etst 
mag worden en waarbij dit duidelijk wordt 
gemaakt aan het verkeer door het instellen 
van een eenrichtingsweg waarbij het pad 
in noordelijke richting gesloten wordt ver-
klaard voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij-, trekdieren of vee (368319)
Michiel de Ruyterweg instellen voorrangs-
regeling waarbij fi etsers komende vanaf 
parallelweg oostelijk deel Julianalaan naar 
westelijk deel Julianalaan en vice versa voor-
rang moet verlenen aan verkeer op Michiel 
de Ruyterweg (368319)
Michiel de Ruyterweg opheff en verplichte 
rijrichting rechtdoor ten zuiden van Juliana-
laan geldend voor verkeer in noordelijke 
richting komende vanaf Zuidplantsoen en 
waarvoor een uitzondering van kracht is voor 
fi etsers en bromfi etsers (368319)
Michiel de Ruyterweg opheff en verplichte 
rijrichting rechtdoor ten noorden van Juli-
analaan geldend voor verkeer in zuidelijke 
richting komende vanaf St. Sebastiaansbrug 
en waarvoor een uitzondering van kracht is 
voor fi etsers en bromfi etsers (368319).

TANTHOF

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunning
Chinalaan 32 geheel plaatsen 2e verdieping 
voor studio met dakterras, 23 juni 2008.

VOORHOF

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunning
Dirk Costerplein renoveren fl atgebouw, 
27 juni 2008.

VRIJENBAN

BOUWEN EN WONEN
Aangevraagde bouwvergunning
Kleveringweg 11 plaatsen reclame-uiting, 
25 juni 2008.

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
Nieuwe Plantage 18-19 Boom met slechte 
gezondheid. De aanvraag is gedaan door 
Stichting Ipse.

VERKEERSBESLUITEN
Brasserskade aanbrengen fi etsstrook aan 
noordzijde tussen huisnr. 57 en Vrijenbansel-
aan over circa 10 meter (367844).

Brasserskade instellen verplichte fi etspaden 
aan noordzijde vanaf Borneostraat tot huis-
nr. 55 en aan zuidzijde vanaf Borneostraat, 
circa 28 meter in westelijke richting 
(367844).

Bezorgd om iemand? 
Bel vrijblijvend naar het

0900 - 040 040 5
(lokaal tarief )

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur www.meldpuntbezorgd.nl
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D E L F T . L A AT  Z I E N  WAT  J E  K A N

I N I T I AT I E FO M G E V I N G S B E W U S T P L A N N E N E N O R G A N I S E R E N F L E X I B I L I T E I T

algemeen secretaris

3 2 - 3 6 U U R

Heb jij bovengenoemde kwaliteiten in je vingers en ben je ook nog eens professioneel en klant- en servicegericht? 

Dan ben je geknipt voor ons en wij voor jou. Want met die competenties kun je in Delft aan de slag bij de raadsgriffie

als ALGEMEEN SECRETARIS. Met zes medewerkers is de raadsgriffie een compacte afdeling die de procesmatige en

inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraad van Delft verzorgt. De functie van algemeen secretaris is nieuw en

biedt dus volop kansen om zelf actief bij te dragen aan de invulling ervan. Een pioniersmentaliteit is dan ook belangrijk,

naast een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een fikse dosis relativeringsvermogen.

VAN JOU VERWACHTEN WE dat je fungeert als ‘spin in het web’ en de nodige administratief-secretariële, organisa torische

en facilitaire ondersteuning biedt aan de griffie en de raadsgriffier. Je coördineert bestuurlijke informatiestromen en het

raadsinformatiesysteem (RIS) en verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en follow-up van verschillende overleggen.

Daarnaast ondersteun je de organisatie bij externe werkbezoeken van commissies en raad, behandel je  correspondentie

en telefonische contacten, en handel je inkomende facturen en declaraties af. Je werkt grotendeels zelfstandig en

onderhoudt veel contacten, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

VOOR DEZE FUNCTIE ZOEKEN WE een enthousiaste ‘regelneef ’ (m/v) met een hbo werk- en denkniveau. Je hebt 

een opleiding afgerond op het gebied van managementondersteuning en minstens drie jaar ervaring in een relevante

functie. Kun je bovendien goed omgaan met hectiek en beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid, dan moet je zeker solliciteren bij de inspirerende, ondernemende en sympathieke kennisstad Delft. Want

bij ons staan jouw mogelijkheden centraal. Delft biedt je maximaal € 3.418,- bruto per maand bij 36 uur (schaal 9). 

WIL JE MEER INFORMATIE? Bel dan met Luuk van Luyk, griffier van de gemeenteraad, via (015) 219 79 52. Je kunt

natuurlijk ook kijken op www.gemeentedelft.info Direct schrijven mag ook vóór 19 juli 2008: Gemeente Delft,

vakteam P&O, ter attentie van Anneke Haringsma-Gerritsen, Postbus 78, 2600 ME Delft, of mail je motivatie en cv naar

gemeente@delft.nl. Graag het vacaturenummer BS-08-94 en je vakantieperiode vermelden. De gesprekken vinden plaats

in de tweede helft van de maand augustus.

P.S. Herken je jouw kwaliteiten, maar zoek je daar een ander soort baan bij? Kijk dan snel op onze website naar de

mogelijkheden die Delft jou biedt. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is zinloos.
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Werk in Delft
 WERK IN DELFT IS EEN INITIATIEF
VAN DE GEMEENTE DELFT EN 
ONDERSTAANDE ORGANISATIES:

 Werkbemiddeling en scholing 

Inburgering
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
Postbus 111, 2600 AC
tel. (015) 260 20 00
fax (015) 260 20 08

CIP
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
Postbus 111, 2600 AC
tel. (015) 260 20 00
fax (015) 260 20 08

CWI, Centrum voor 
Werk en Inkomen
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
tel. (015) 782 27 40
fax (015) 782 28 30

Combiwerk Reïntegratie 
Buitenwatersloot 312
2614 GR Delft
tel. (015) 284 15 29
fax (015) 215 14 14

Mondriaan onderwijsgroep
Het Mondriaan Informatiecentrum
tel. (070) 304 52 20

Stepp.nl Employability
Postbus 3247
2601 DE Delft
tel. (015) 2840068
fax. (015) 2840289
www.stepp.nl
info@stepp.nl

Werkplan Arbeidsintegratie
Vulcanusweg 263 G
2624 AV Delft
tel. (015) 270 23 33
fax (015) 270 23 34
www.werkplan.nu

Uitzendbureaus 

Exact Personeelsintermediair
Hippolytusbuurt 24
2611 HN Delft
tel. (015) 219 05 00
fax (015) 212 14 31

Luba Personele Diensten
Hippolytusbuurt 39
2611 HM Delft
tel. (015) 213 20 12
fax (015) 214 78 86
e-mail: delft@luba.nl

Randstad Uitzendbureau
Brab. Turfmarkt 97
2611 CM Delft
tel. (015) 219 55 60
fax (015) 214 30 53
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“Ik zei altijd al dat ik wel post wilde 

bezorgen”, zegt Wilma Driessen. Dat 

deed ze naast haar werk bij Combi-

werk al, voor een postbedrijf. “En 

vorig jaar kwam Beer op me af: of ik 

post wilde bezorgen. Tuurlijk!” Beer 

is werkleider Beer van der Zijde. “De 

gemeente gaf ons de gelegenheid om 

in dit werk te groeien”, zegt hij. “We 

zijn vorig jaar met een pilot begon-

nen in Buitenhof. Wilma had al erva-

ring als postbezorger. Zij mocht gaan 

pionieren.” Eerst zette ze de meest 

logische routes op papier. Daarna 

onderzocht ze of deze routes ook in 

de praktijk de meest logische routes 

waren. Die heeft ze verder geperfecti-

oneerd. “Ja, op mijn eigen fi ets – want 

in het begin was er nog helemaal 

niets!” Dat is nu anders. Nu hebben 

de vijftien postbezorgers van Combi-

werk een eigen fi ets en bedrijfskle-

ding. En gaat de postservice verder 

dan alleen post sorteren, selecteren 

en bezorgen. “Mailings inpakken, 

stickeren, adresseren, huis-aan-huis-

bezorging – dat kan hier allemaal. Tot 

en met een ophaalservice”, zegt Van 

der Zijde.

Voorzichtig
Met Combiwerk Post  heeft Combi-

werk er een nieuwe werksoort bij, 

om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, op weg te helpen. 

“Daar zijn we voortdurend naar op 

zoek”, zegt Van der Zijde. “Dit werk 

kan voor veel mensen een prima op-

stap zijn naar een reguliere baan. 

Werkervaring en regelmaat opdoen, 

leren werken in een team, maar ook 

zelfstandig je route lopen.” Het is best 

wel afwisselend werk, vindt postbe-

zorger Diana van den Bos-van der 

Blom. “Ja, vooraf ben je heel secuur 

bezig, met selecteren en sorteren. We 

helpen elkaar daarbij. Iedereen heeft 

zijn eigen postcodes en routes. En als 

de post is gesorteerd, ga je op weg. 

Da’s mooi man! Je bent zo vrij als een 

vogel, onderweg kan ik echt genie-

ten. Ja, dit werk geeft echt rust. Ook al 

is het soms wel zwaar fi etsen, als we 

de Wehkamp-catalogus bezorgen.” 

Post bezorgen is echt een vak. Daar is 

Driessen zich heel goed van bewust. 

“Laatst werd ik nog aangesproken 

door een collega-postbode van een 

ander postbedrijf. Zei dat ik de post 

niet mocht bezorgen. Pft, wij zijn juist 

hartstikke voorzichtig met onze post. 

Een keer regende het pijpenstelen, ik 

was helemaal doorweekt. Maar de 

post bleef droog hoor – daar deed ik 

alles aan.” 

Steekproeven 
Combiwerk Post trapt af met een 

handvol klanten, waaronder de ge-

meente. Deze week heeft ook een 

scholengemeenschap zich aange-

meld. Daarmee bezorgt Combiwerk 

Post rond de dertigduizend poststuk-

ken per maand. Geeft Combiwerk 

Post ook kwaliteitsgaranties? Van der 

Zijde: “Ja, dat vinden we zelf ook be-

langrijk – en het was ook een voor-

waarde van de gemeente. Op elk 

poststuk zetten we een antwoord-

nummer waar mensen de post naar-

toe kunnen sturen als het onverhoopt 

op het onjuiste adres is bezorgd. En 

we houden heel regelmatig steek-

proeven – bellen we na of de stukken 

daadwerkelijk zijn ontvangen. Weinig 

klachten hoor, onze bezorgers zijn 

heel precies en trots op hun werk.”

Combiwerk Post: als postbezorger op weg naar regulier werk

‘Dit kan voor veel mensen een 
prima opstap zijn’

Diana van den Bos-van der Blom (l.) en Wilma Driessen sorteren de post. 

‘En daarna op weg – daar kan ik echt van genieten.’

De nieuwe Wehkamp-catalogus op de mat? Grote kans dat die is bezorgd 

door Combiwerk Post – een nieuw initiatief van Combiwerk om mensen op 

weg te helpen naar regulier werk. Vanaf deze week kunnen mensen bij 

Combiwerk ook als postbezorger aan de slag. Na een succesvolle proef, 

waarin 140.000 poststukken werden bezorgd, is Combiwerk Post deze week 

van start gegaan. ‘Onderweg kan ik echt genieten.’

Door Nico Vesseur

Meer informatie over Combiwerk vindt u 
op www.combiwerk.nl. Meer weten over 
Combiwerk Post? Stuur een e-mail naar 
mailing@combiwerk.nl of bel Beer van der 
Zijde, telefoon 284 15 33.



 Activiteit  Concert  Disco/Dance  Film  Lezing  Theater
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Tafel in de tuin

Een tuin als laboratorium, als plaats voor kruisbestuiving tussen wetenschap en 
kunst – ziedaar het idee achter de expositie in de Botanische Tuin. 
Beeldhouwerscollectief ABK zorgde voor een tuin die uitnodigt tot contemplatie. 
Neem bijvoorbeeld plaats in de stoel die staat naast deze overvolle tafel van Carla 
Rump. Genoeg stof ter overdenking.   

Uit in Delft 5 t/m 13 juli

Zaterdag 5 juli 
  Antiek-, Curiosa- en Boekenmarkt. 

9-17u. Binnenstad, Hippolytusbuurt. Gratis. 
www.evenementenbureaudelft.nl

  Kunstmarkt. 10-17u. Heilige 
Geestkerkhof. Gratis. 

  Panna-toernooi. 10-17u, Sportpark 
Tanthof-Zuid, Henk van Riessenlaan 2. Gratis. 
Inschrijven tot 3 juli via 
pannadelft@hotmail.com

  Zomergrachtenfestival: Delft Blue Big 
Band. 13.30-16u. Vrouw Juttenland. Gratis. 

  Inloopconcert. Met Christo Lelie (orgel) 
en Riëtte Beumer (dwarsfl uit). 15.30. Waalse 
Kerk, Oude Delft 181. Gratis.

  Orgelconcert Jan J. vd Berg. 20.15. 
Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102. € 6.

  PuinVlucht. 20.30. Falie 
Begijnhoftheater, Rietveld 49. € 8/7/5. Res. 
06-50837215 of 
paulien@delft.theaternetwerk.nl

  Atractiv Beatz D.Dance. 23u. Speakers. 
€ 10.

Zondag 6 juli
  Wijkpicknick Tanthof. Met pres.vak.

boek jeugd. 12-15u. Abtswoudsepark. Gratis.
  Opening expo VAK-cursisten. Thema: 

Tuin der Lusten. 12u. Botanische Tuin. 
Gratis tijdens opening.

  Tuinconcert door De VAK. 14-16u. 
Botanische tuin. Entree tuin.

  Gateshead youth orchestra en 
Gateshead senior wind band. 14.30-15.30. 
Maria van Jessekerk, Burgwal 20. Gratis 
(collecte na afl oop). 

  PuinVlucht. 14.30 en 20.30. Falie 
Begijnhoftheater, Rietveld 49. € 8/7 5. Res. 
06-50837215 of 
paulien@delft.theaternetwerk.nl.

  Driftwood. Folk/country/blues un-
plugged. 15.30. Cafe Wijnhaven, Wijnhaven 
22. Gratis.

 Boys named Sue. Eerste in reeks 
Doelenpleinconcerten. 16-18u. Doelenplein. 
Gratis.

  Salsa Sunday. 20u. Speakers. € 4. 

  DHW zondagbar. 22-0.30. Gratis.

Dinsdag 8 juli
  Beiaardconcert Nieuwe kerk. 19-20u. 

Markt. Gratis.
 Rondleiding Arboretum-Heempark. 

20-22u. De Papaver, Korftlaan 6. Gratis.
  Vrij dansen. 20.30-23.30. Wesseling, 

Houttuinen 26. € 3,50. 
  Jamsessie. 20.30-23u. Bebop, 

Kromstraat 33. Gratis. www.dajaja.nl

Woensdag 9 juli
  Stay Fresh! Schoolparty. 20.30. 

Speakers. € 5/0.
  DWH fi lmavond. 21-0.30. Gratis.

Donderdag 10 juli
  Antiek- boeken- en kunstmarkt. 

10-17u. Binnenstad, Hippolytusbuurt. Gratis. 
www.evenementenbureaudelft.nl

  Orgelconcert door Jan Hage. 20.15. 
Oude Kerk, H. Geestkerkhof. € 6.

  DWH jongerencafé. 22-01u. Gratis.

 Kickstart! 23u. Speakers. € 4. 
www.speakers.nl

Vrijdag 11 juli
 Grachtenconcert: Les Chats Cadiens. 

19.30-21u. Markt. Bij slecht weer: Maria van 
Jessekerk, Burgwal. Gratis.

  DWH vrijdagbar. 22-2u. Gratis.
  Goed idee! Met Dj’s Menno de Meester 

& Jochem. 23u. Speakers. € 5.

Zaterdag 12 juli
  Kunstmarkt. 10-17u. Heilige 

Geestkerkhof. Gratis.
  Antiek-, Curiosa- en Boekenmarkt. 

9-17u. Binnenstad, Hippolytusbuurt. Gratis.
  Zomergrachtenfestival met Koor 

Bravour. 13.30-16u. Vrouwjuttenland. 
Gratis. 

  Inlooporgelconcert door Eric Quist. 
15.30. Waalse Kerk, Oude Delft 181. Gratis. 

  Orgelconcert leerlingen Jan J.vd Berg. 
20.15. Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102. 
€ 6.

Zondag 13 juli
  Tuinconcert Koninklijke 

Harmoniekapel. 14-16u. Botanische tuin. 
Entree tuin.

  Tadpoles, met blues/jazz/rock ’n roll. 
16-18u. Doelenplein. Gratis.

  DWH zondagbar. 22-0.30. Gratis.

Films t/m 9 juli

Lumen | Doelenplein 5 | tel. 2140226 | 
www.fi lmhuis-lumen.nl

Hamaca Paraguaya. Za 19.45. Zo 22.15.
Happy-Go-Lucky. Za/zo 17.00.
Il y a Longtemps que je T’aime. Za 22.00. 
Ma-wo 20.00.
Into the Wild. Za/zo 16.45.
Kirikou en de Heks. 4+. Zo 15.00.
Michael Clayton. Ma-wo 20.15.
Once. Za 21.30.
Prop & Berta. 4+. Zo 14.45.
Uit het Hart van Odessa. Za 20.00.
Sneak Preview. Zo 22.00.

Must See | Vesteplein 5 | tel. 0900-
Mustsee | www.mustsee.nl

21. Las Vegas. 12+. Za-wo 21.40. Za ook 
24.20.
Forgetting Sarah Marshall. 12+. Première. 
Za-wo 15.50, 18.40, 21.10. Ma/di ook 13.10.
Hancock. 12+. Première. Wo 18.30, 21.30.
Hoe Overleef Ik Mezelf? AL. Za-wo 13.50, 
16.30 (beh.za), 18.50. Za 15.50.
Indiana Jones and The Kingdom of The 
Crystal Skull. 12+. 13.30, 16.10, 19.00, 
21.00.
Kung Fu Panda. 16+. Za 18.00, 24.10.
Sex and The City: The Movie. 12+. Za-di 
15.30, 18.30, 21.30. Wo 15.30.
The Chronicles of Narnia. 6+. Za-di 18.30, 
21.20. Za ook 24.10. Wo 19.00, 21.50.
The Happening. 16+. Za 22.10, 24.01. Zo-di 
21.40.
The Incredible Hulk. 12+. Dagelijks 

meerdere voorstellingen.
What Happens in Vegas. 6+. Za 20.00. 
Za-di 19.30.
De Kronieken van Narnia. NL. 6+. Za-wo 
13.00, 15.40 (beh.zo).
Kung Fu Panda. NL. 6+. Za/zo/wo 14.00, 
16.10.
Morrison Krijgt een Zusje. AL. 13.40.
Plop en de Kabouterschat. AL. Za/zo 12.00. 
Za–wo 13.30 (beh.zo). Ma/di ook 15.00.
Snuf de Hond in Oorlogstijd. 6+. Za-wo 
14.00. Za/zo ook 12.00, 16.30. Wo ook 16.30

Exposities

Bacinol, Wateringsevest 38. Wo/do/za/zo 
12-18u, vr 14-20u.
Marters – ism. KNNV. Ook: Botanische 
tuin TU Delft, Vroeger en Nu, Onderzoeken 
van vroeger en heden. Tevens: Sculptural 
Refl ections on Botanic Solutions ism. 
beeldhouwerscollectief ABK. Verder: 
Kerade/VAK Keramiek Thema: Tuin der 
Lusten. Botanische tuin, Poortlandplein 6. 
Ma-vr 8.30-17u, za 10-16u. 
Boomgeheimen. De Papaver, Korftlaan 6. 
Ma-vr 10-17u, zo 13.30-16.30. 
De mensfi guur verbeeld. Expositie in de ra-
men van het Congregatiegebouw, Brabantse 
Turfmarkt 9. www.kunztwerk.nl
De Wereldboom door Atelier Delftse 
Vrouwen. Tevens, bij DOK Kunst: 
Schilderijen van Hans Verweij. DOK, 
Vesteplein 100. Ma 12-18u, di-do 10-18u, vr 
10-21u, za 10-17u. 
Foto’s van Harm Bokje van Fotoclub FC’59. 
Foto Bister, Voldersgracht 16. Di-za 
10-17.30.
Werk van VAK-cursisten van Mariska v.d. 
Enden. Galerie Abtswoude, Aart van der 
Leeuwlaan 332. Dag. 9-18u. 
www.cultureelcentrumabtswoude.nl
Atelier René Jacobs met permanente expo-
sitie van recent werk. Galerie de Kunstkop. 
Lange Geer 26. Wo-vr 11-18u. Za 11-17u. 
www.galeriedekunstkop.nl 
Sieraden van Froukje Idsardi. Galerie Idsardi 
Design, Voorstraat 90. Do-za 11-17u en op 
afspraak. www.idsardi.nl 
Twee werelden. Litho’s en pastels van Ardi 
Brouwer en etsen van Yuriko Miyoshi. Galerie 
Inkt. Choorstraat 29a. Wo-vr 12.30-17.30,
 za 12-17u, koopzondag 13-17u. 
www.inktdelft.nl 
Just a Perfect Day, nieuwe sieraden 
Marian Sturkenboom. Galerie Lous Martin. 
Kromstraat 3. Wo-vr 11-18u, za 11-17u. 
www.galerielousmartin.nl
Naakten in de kunst; schilderijen, foto’s 
en beelden. Galerie Models in Art, 
Kleveringweg 19. Za 14-17.30, koopzondag 
14-17.30 en op afspraak 
www.modelsinart.nl, www.artatwork.nl 
Tassen van Karin van der Tol. Galerie 
Sedalana, Vrouwjuttenland 45. Wo-zo 
12-18u.
Werk van Evelyn van Baarde. Galerie Terra 
Delft, Nieuwstraat 7. Di-vr 11-18u, vr 19-
21u, za 11-17u. www.terra-delft.nl 
Schilderijen van Lida van Lier. Ideaal 
wonen, Jacob Gerritstraat 5-7. Di-za 
9.30-17.30. 
Onder vuur; militaire dilemma’s. Maurits 
en het oranje geheim. Tevens: Een Dag op 
Scherp, foto-expositie Uruzgan. 
Legermuseum. Di-vr 10-17u, za/zo 12-17u. 

De Liefdesbrief, een beeld over verlangen. 
Museum Lambert van Meerten. Di-vr 10-
17u, za/zo 13-17u.
Tentoonstelling: Stille Wachters, Delft 
steen voor steen door Hakim Tourdiev. 
Museum Het Prinsenhof. Di-vr 10-17u, za/zo 
13-17u.
Sporen van oorlog. Overlevenden van de 
Birma- en de Pakanbarspoorweg. Tevens: 
Dolf Breetvelt, modernist in Indië en 
Nederland. Tevens: Mythen en Riten, kunst 
uit Noordwest Guinea. Museum Nusantara. 
Di-vr 10-17u, za/zo 13-17u.
Verrassende vondsten, werken uit het de-
pot en bijzondere bruikleen. Museum Paul 
Tetar van Elven. Di-zo 13-17u en op afspraak 
(212 42 06). 
Kunztwerk exposeert werk van diverse 
fotografen. Ramen van de Oude DOK, 
Kruisstraat. www.kunztwerk.nl
Van afschuw tot passie. Reptielen- en 
insectententoonstelling, met een voelmuur 
en opgravingenhal. Sauria, Kluizenaarsbocht 

6. Ma-vr 9-16u, za 10-16u en op afspraak, 06 
212 100 36.
Het constructivisme voorbij. Keramiek 
Coby Brinkers, schilderijen André Oosthoek. 
Galerie De Sigarenfabriek, Kromstraat 29. 
Do-zo 13-17u. www.sigarenfabriek.nl 
Olieverfschilderijen van Rumiana Yotova. 
Studio SensArt, Kruisstraat 12. Elke 1e zo v/d 
maand en op afspraak. www.rumiana.deds.nl 
Tentoonstelling Bovenstad. Inzendingen 
wedstrijd Poorten van Delft. Ook: doorlopen-
de expositie Bouwplaats Delft. Tevens: Van 
minihelicopter tot rimpelbuis: zomerten-
toonstelling over Rijkswaterstaat. TOP, 
Hippolytusbuurt 14. Wo-zo 12-17u. 
Meet the master of light: multimediale 
expositie over Vermeer. Tevens: 
Wisseltentoonstelling met foto’s van Thijs 
Tuurenhout. Vermeercentrum, 
Voldersgracht 21. 10-17u.
Expositie kunstenaars Atelier De Ruimte 
van IPSE. De Wereldzaak, Jacoba van 
Beierenlaan 81/83. Ma-vr 17-22.30.

 Informatie

Alles over Delft: www.delft.nl 
Bacinol | Weteringsevest 38   | tel 262 59 41 | www.bacinol.nl 
Botanische tuin | Poortlandplein 6 | www.botanischetuin.tudelft.nl 
DOK Centrum | Vesteplein 100 | tel 213 58 61 | www.dok.info 
DWH | Lange Geer 22 | www.dwhdelft.nl  
DTG | Falie Bagijnhoftheater | Rietveld 49 | tel 261 65 39 | www.delftstoneelgezelschap.nl 
Koornbeurs | Voldersgracht 1 | tel 212 47 42 | www.koornbeurs.nl 
Nusantara | Sint Agathaplein 4 | tel 260 23 58 | www.gemeentemusea-delft.nl
Het Prinsenhof | Sint Agathaplein 1 | tel 260 23 58 | www.gemeentemusea-delft.nl
Lambert van Meerten | Oude delft 199 | tel 260 23 58 | www.gemeentemusea-delft.nl
Paul Tetar van Elven | Koornmarkt 67 | tel 212 42 06 | www.delftmusea.nl
Legermuseum | Korte Geer 1 | tel 215 05 00 | www.legermuseum.nl 
Lijm & Cultuur | Rotterdamseweg 270 | tel 262 03 31 | www.lijmencultuur.nl 
Speakers | Burgwal 45 | tel 212 44 46 | www.speakers.nl 
De Papaver | Korftlaan 6 | tel 219 79 77 | www.delft.nl/natuurenmilieu 
Techniekmuseum | Ezelsveldlaan 61 | tel 278 52 00 | www.museum.tudelft.nl  
TOP | Hippolytusbuurt 14 | tel 212 37 48 | www.topdelft.nl 
VAK | Grand Café Verderop | Westvest 9 | tel. 212 57 77 | www.vak-delft.nl | www.verderop.nl 
Vermeercentrum | Voldersgracht 21 | tel. 213 85 88 | www.vermeerdelft.nl 
Theater de Veste | Asvest 1 | tel 212 13 12 | www.theaterdeveste.nl 
Wesseling | Bachsingel 1 | Houttuinen 26 | tel 212 27 20 | www.dansschool-wesseling.nl 

Uit in Delft verschijnt elk weekend in de Stadskrant Delft en op internet: www.delftevenementen.nl | Redactie: gemeente Delft, Stadskrant Delft, postbus 78, 2600 ME Delft, tel. (015) 260 28 23, fax (015) 214 58 55, e-mail stadskrant@delft.nl 
Kopij aanleveren uiterlijk dinsdagmiddag 15.00 uur | Uitgave en advertenties: Klats+Poseidon Creatieve Communi catie, Delft, tel. (015) 219 26 26.




