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Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
Verslag inloopavond Participe Delft, 9 oktober 2013  
Buurthuis de Wending 

Buurthuis De Wending 
 
Aanwezig: Guido van der Wedden (voorzitter), Rudy Negenborn (verslag), Harry van Adrichem  

Coby de Koning, Wim Hamelink, Niki Breedveld, John van Schie, Mike Reuser, M. 
Boomkers, Johan Tetteroo, Janny Gort, Karel Bevers 

Afgemeld: Hannah Koning, Marc Wisse,  
 

1. Opening , mededelingen & post  
Guido opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Post/Verslag overleg 11 september 2013, met acti es 
Bewoners die deelnamen aan de vorige bijeenkomst met als thema Spoorzone waren erg tevreden over 
de bijeenkomst. Ze vonden dat er een interessant verhaal gepresenteerd werd over de ontwikkelingen 
in de Spoorzone. Het verhaal was later ook goed over te brengen op buurtgenoten die niet aanwezig 
waren. Deze thema-avond is zeker voor herhaling vatbaar, bijvoorbeeld over een half jaar.  
 
Er wordt gesuggereerd om nog meer reclame maken voor de thema-avonden; de avond met het 
Spoorzone in het bijzonder, want dit is echt een avond voor geïnteresseerden. Aankondigingen in de 
Delftse Post werken goed; in het AD, in de sectie “Bij u in de buurt” kan ook goed werken. 
 
3. Thema’s toekomstige inloopavonden 
De aanwezigen wordt gevraagd wat mogelijke thema’s voor toekomstige inloopavonden zouden kunnen 
zijn. De volgende suggesties worden gedaan: 
 

• Delen is het nieuwe hebben.  
Delen komt steeds meer op de voorgrond, ingegeven door de economie. Op de avond kan 
besproken worden wat voor initiatieven er ontwikkeld zouden kunnen worden en wat voor 
mogelijkheden er nu al zijn (www ruilkring in delft; local exchange trading system; zorg voor 
elkaar; vrijwilligerswerk vraag en aanbod afstemmen; klein beursje ervan maken, repair cafe; 
Voorjebuurt (voor crowdfunding), eet websites, etc.)  
Janny Gort biedt aan een bijdrage te verzorgen over “Zorg voor Elkaar”.  

 
• Verkiezingen 2014 

In januari of februari 2014 een avond ter voorbereiding op de komende verkiezingen. Politici 
kunnen standpunten komen verkondigen en toelichten.  
Neem een aantal stellingen waar de politici op kunnen reageren; liever in de vorm van een 
forumavond dan een tafeltjesavond. Er moet dan een moderator zijn (suggestie: dezelfde 
moderator uitnodigen als voor de parkeerdiscussie); in de maand voor bij de inloopavond kan 
tijd ingeruimd worden om met z’n allen stellingen te bedenken (zal beter werken dan een open 
oproep in de nieuwsbrief).  
Voor de bijeenkomst kan een speciale nieuwsbrief uitgegeven worden waarin staat wat de 
partijen voor de wijk kunnen betekenen; daarbij kunnen 2 vragen expliciet beantwoord worden 
door de partijen, bijvoorbeeld: digitale bezoekerskaart niet invoeren? ja/nee. Bloktijden 
terugdraaien? ja/nee. 
Wat zouden de onderwerpen moeten zijn die worden besproken? Geef niet alleen aandacht aan 
parkeren. Er zijn andere problemen die ook belangrijk zijn. 
Bewoner: Wordt er wel geluisterd naar wat we zeggen? (Wat er in de raad wordt verteld versus 
wat er op de straat wordt verteld lijkt vaak niet overeen te komen). 

  
• Transitie naar de WMO  

Wat is de consequentie voor de buurt van het ‘participerende maatschappij’ principe? 
 

• Plan Coendersbuurt 
Details doornemen van wat er in de Coendersbuurt allemaal de komende tijd gaat gebeuren. 

 
• Spoorzone ontwikkelingen  

Vervolg van de vorige Spoorzone thema-avond. 
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4. Stand van zake Spoorzone  
Coby de Koning en Rudy Negenborn namen deel aan de laatste Platform Spoor bijeenkomst.  
Het platform wacht op een rapport met uitkomsten van een onderzoek van Prorail naar trillingen in het 
Spoorzone gebied; hoewel het er aanvankelijk op leek dat Prorail het rapport beschikbaar zou stellen, 
blijft het maar wachten op de uiteindelijke levering van het rapport. 
Daarnaast is er een animatie gemaakt van het nieuwe stadskantoor en station; de planning van het 
logistieke proces (Smart Building Logistics) is tijdens de Platform Spoor bijeenkomst duidelijk uitgelegd. 
De parkeerproblematiek in de Spoorzone kwam ook nog aan bod. Er gaan veel parkeerplekken onder 
het Spoorviaduct verdwijnen. Het is nu nog onduidelijk waar vervangende parkeerplekken gaan komen. 
Er komt een speciale werkgroep die precies gaat bekijken hoe de Coenderstraat en directe omgeving er 
precies uit zullen gaan zien. Coby zal in deze werkgroep plaatsnemen. 
 
5. Participe Delft 
Karel Bevers van Participe Delft wordt welkom geheten. Karel ligt het verschil uit tussen Participe Delft 
en Breed Welzijn Delft. In de krant werd vermeld: “Het gaat anders worden en het wordt beter.” De 
vraag is: Hoe dan?  
Karel Bevers is team leidinggevende van Participe Delft en geeft leiding aan Sociaal Werk voor 
Jongeren en Volwassenen. Tot januari is Participe Delft verantwoordelijk voor de wijkcentra, voorheen 
werd dit gedaan door Breed Welzijn Delft. Breed Welzijn Delft is onlangs (in de zomervakantie) als een 
werkmaatschappij samengegaan met Participe. Er is nog niet zoveel bekend over de 
moederorganisatie. Participe voert in verschillende delen van het land projecten uit. Participe is een 
organisatie die zich bezighoudt met alle velden van de WMO— sociaal werk, wijkcentra, uitdelen van 
rolstoelen, voorzieningen voor mensen, etc. 
Wat doet Participe Delft precies? Participe Delft Bestaat nu uit ongeveer 20 mensen (dat waren er eerst 
100 (bij Breed Welzijn Delft). Er worden vrijwilligersgezocht die voor wijkcentra kunnen zorgen. Tot 1 
januari is Participe Delft verantwoordelijk voor de wijkcentra. Vanaf januari gaat de gemeente weer over 
de wijkcentra. Er is een onzekere situatie voor degenen die nu de ruimtes gebruiken. Het is onduidelijk 
wat de invulling van de gemeente vanaf 1 januari gaat worden.  
Hoe moet Participe zonder gebouw verder? Participe moet toch taak uitvoeren. Initiatieven: Particuliere 
Vervoersdienst Delft—een dienst voor ouderen. “Welzijn op recept”: Dokters kunnen aangeven dat 
sommige mensen actiever moet worden/meer moeten doen; Participe kan activiteiten verzorgen; 
gekoppeld aan project Tijd voor je Buurt: Participe belt aan en houdt een interview: “Hoe gaat het in de 
wijk? Waar ben je goed in? Kunnen we je talenten inzetten voor vrijwilligerswerk?” Veel projecten die nu 
ontwikkeld worden zijn al veel eerder ingezet en worden nu verder ontwikkeld.  
Beleidswijzigingen ten opzicht van Breed Welzijn Delft? Nu nog niet; op de lange termijn zou het kunnen 
dat er dingen gaan wijzigen. Participe is een Stichting met een bestuurder (Willem Draaisma) en een 
raad van toezicht. In 2014 is Participe er nog; daarna is het nog open. Hangt af van aanbesteding 
gemeente t.z.t. De gemeenten betalen Participe voor het uitvoeren van bepaalde projecten. 
Onder de bewoners zijn er zorgen over wat er zal gebeuren met het buurthuis/de organisatie rondom 
het buurthuis vanaf 1 januari. 
 
5. Rondvraag en sluiting 
 
ACTIELIJST Actiepunt Door Gereed 
A43 14-06-2011 Op langere termijn actieplannetje opstellen over 

hoe de overlastproblemen de Mozaiekschool in 
toekomst te voorkomen, check ook Karel Bevers 

Marc, Marieke Loopt 

A70 9-5-2013 Juriste in de wijk benaderen om te vragen of er 
juridisch nog wat mogelijk is 

Guido Geen 
reactie 

A71 9-5-2013 Informeren in Nijmegen bij een willekeurige 
buurtvereniging wat ze daar van het systeem 
vinden 

Harry  

A74 12-6-2013 Punt van het aantal fietsparkeerplaatsen 
meenemen in overleg met wethouder 

Bestuur 
BVOW 

 

A75 12-6-2013 Punt Mantelzorg ook meenemen in gesprek 
wethouder 

Bestuur 
BVOW 

 

A76 12-6-2013 Ondernemersvereniging Delft tippen om de 
negatieve gevolgen van het parkeerbeleid te 
inventariseren.  

Bestuur 
BVOW 

 

A78 12-6-2013 Navragen bij gemeente wijkquotum aantal 
studenten 

Harry  
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Belangrijke data 2013 
Woensdag 13 november, 20u Inloopavond, thema nader te bepalen, De Wending 
Woensdag 11 december, 20u Inloopavond, thema nader te bepalen, De Wending 
  
Alle vergaderdata onder voorbehoud, kijk voor wijzigingen op http://www.bvowd.nl of bel of mail met de secretaris, 015-2147102. 
  
 


