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Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
Verslag inloopavond, 11 december 2013 
Buurthuis de Wending 

Buurthuis De Wending 

 
Aanwezig:  
Bestuur BVOW: Hannah Koning (voorzitter), Harry van Adrichem, Guido van der Wedden (verslag). 
Leden en andere geïnteresseerden: Coby de Koning, Mike Reuser, Janny Gort, Jan de Vette, Niki 
Breedveld, Bram v/d Zwet, Anja Loos, Erik Otto, Frank van Vliet, Huub Halsema, Kitty Schoute (zorg 
voor elkaar), Marco Rot & Thekla Rakers & Patrick van der Meijs & Laura Groenendijk (TU Delft), Bram 
van Zwet (De Bolk), Pieter Stienstra, John van Schie en Henk den Boer. 
 
Afgemeld:  
Rudy Negenborn, dhr. De Jong, Anne Brus (De Bolk), Ria van Oostveen, Jolanda Vredeveld. 

1. Opening, mededelingen & post 
Hannah opent de vergadering en heet iedereen welkom. Eerst zullen studenten wat vertellen over 
parkeren na het viaduct, dan Mike over het thema ‘delen is het nieuwe hebben’, waarna Janny vervolgt 
met een voorbeeld van dit thema: het initiatief zorgvoorelkaar. 
Guido meldt dat dhr. De Jong enige tijd in het ziekenhuis heeft gelegen en daarom de vergaderingen 
niet meer bezocht. Hij verwacht gezien zijn leeftijd niet meer naar de vergaderingen te komen. 
Er zijn veel positieve reacties op de laatste nieuwsbrief binnengekomen, zowel per e-mail en twitter als 
op straat. Ook verscheen vandaag nog een berichtje in Delftse Post, zie bijlage. 
De projector die we vanavond gebruiken is geleend van Juffrouw Josje, belevingswinkel, 
Buitenwatersloot 132 B. 
 
2. Post/Verslag overleg 9 oktober 2013, met acties 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige thema-avond over Participe. 
A78 is afgevoerd, dit lijkt een onnodige actie. 
 
3. Parking Spoorzone Delft team TU Delft 2013 
Marco Rot licht de werkwijze toe van het project. Het betreft een studieproject voor de TU Delft over 
mogelijke parkeerproblemen in de Spoorzone Delft voor de overbruggingsperiode tussen de sloop van 
het viaduct en de bouw van de garage onder de Spoorsingel. De studenten zijn nog in een fase van 
onderzoek, waarin ze mogelijke oplossingen inventariseren en de criteria hiervoor opstellen. In januari 
hopen ze uitgewerkte oplossingen af te hebben en kunnen ze wellicht op de thema-avond beter 
toelichten wat de bevindingen zijn.  
 
Er is een enquête verspreid onder de wijkbewoners en andere belanghebbenden. Er zijn er 1000 
uitgezet, waarvan circa 100 formulieren teruggekomen zijn, waarbij maar liefst 40 mogelijke oplossingen 
zijn genoemd voor de toekomstige parkeerproblemen in de spoorzone. Dit ging via briefjes onder de 
ruitenwissers, dus mogelijk met dubbelingen. 
De beschikbare capaciteit in de Phoenixgarage, de Koepoortgarage en de Zuidpoortgarage worden 
meegenomen. 
 
Huub Halsema (raadslid D66) vraagt de studenten een kopie van het advies aan de gemeenteraad te 
sturen. Dit wordt toegezegd. 
Harry van Adrichem vertelt dat de ambtenaren die in het gemeentekantoor gaan werken ook in de 
garage bij het stadskantoor gaan werken. 
Jan de Vette brengt in herinnering dat de 120 parkeerplaatsen op de brandweerkazerne ongebruikt zijn. 
Jan maakt voorts een opmerking over de bloktijden voor vergunningparkeren, waarop Henk den Boer 
(kandidaat raadslid VVD) reageert dat die bloktijden best eens kunnen veranderen. Guido vraagt of dit 
betekent dat de VVD na de verkiezingen de bloktijden wil terugdraaien. Henk zegt dit te willen als het 
mogelijk is. 
 
De studenten zijn voor suggesties en aanvullende opmerkingen te bereiken via 
parkerenspoorzone@gmail.com of via de BVOW.  
 
4. Delen is het nieuwe hebben 
Mike Reuser woont 26 jaar in deze wijk en heeft net een bloemstuk gehad van Woonbron voor 25 jaar 
trouw huurderschap. Hij heeft een paar maanden geleden geopperd om als thema ‘delen is het nieuwe 
hebben’ te behandelen. Deze term komt van Daan Rosengaarden, bij Zomergasten, een bevlogen 
kunstenaar, ontwerper van onder andere doorschijnbloesjes die transparanter worden bij meer emotie.  

 



 
 

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier  2/5 

Fabrikanten hebben ons jarenlang wijsgemaakt dat we gelukkiger worden van meer hebben. Door de 
crisis komen steeds meer mensen erachter dat dat onzin is. Je kunt ook gelukkig zijn door te delen. In 
de jaren ’70 heeft hij in een Kibboets gewoond met 550 mensen, waar 28 auto’s waren, dat was 
genoeg. Zo maakte hij al vroeg kennis met dit onderwerp. 
 
Mike licht toe wat bartering (ruileconomie met gesloten beurs, dat wil bijvoorbeeld zeggen: jij past op 
mijn kind, ik kom volgende week jouw slaapkamer schilderen) en de great trust shift (mensen 
vertrouwen grote bedrijven niet meer, maar kleine gemeenschappen wel) betekenen. Er is een historie 
van delen en huren via internet. Via Napster en torrents kon muziek gedeeld worden, Share some 
Sugar was bedoeld om te ruilen (kopje suiker bij de buurvrouw) en bij Rent the Runnaway kun je 
tweedehands kleding huren. 
 
Er is door dit gebruik van internet een beweging van kopen naar delen/ huren. Het gaat niet meer om 
bezit, maar je betaalt voor gebruik. Voorbeelden zijn: 
- Greenwheels, waarvan er een paar in de wijk zijn. 
- Spotify, waar muziek te huren is, zodat je geen cd hoeft te kopen. 
- Airbnb, waar je een huis of kamer kunt huren overal in de wereld als alternatief voor een hotel. Mike 
heeft hier zelf ook gebruik van gemaakt, hij huurde op Madeira voor 22,50 per nacht een appartement.   
 
Herverdelen: 
Er zijn veel ongebruikte producten bij mensen thuis. Waarom zou iedereen een boormachine in huis 
moeten hebben die je een dag in het jaar gebruikt? Door mensen met elkaar in contact te brengen, kun 
je die van elkaar gebruiken. 
 
Levensfilosofie: 
Mensen met gelijke interesses of achtergronden gaan elkaar opzoeken: 
- Couch Surfing: het lenen van een sofa/ bed aan logeerders. 
- Time bank: kennis en ervaring delen. 
- We Teach Me: gratis cq goedkoop lessen/ workshops. 
- Mooc: Massive Open Online Courses: online een college volgen van een of andere hoogleraar. 
 
Co-creatie: 
Kruisbestuiving door werken in nabijheid: 
- bedrijfsverzamelgebouwen (Radex, De Zuster) 
- ondernemerscentra (Yes!Delft), waar verschillende bedrijven in een pand zitten en op die manier 
kennis delen. 
 
De buurt: 
De nieuwe hoeksteen van de samenleving. Voorbeelden: 
www.jouwstraat.nl 
www.buurtlink.nl 
www.hurenvanburen.nl 
www.tehuurindebuurt.nl  
 
Alle genoemde voorbeelden met links op een rij: 
www.couchsurfing.org  het lenen van een sofa/ bed aan logeerders. 
www.hurenvanburen.nl/  
www.thuisafgehaald.nl/ Je kunt hier maaltijden afhalen bij de buren. Enkele wijkbewoners hebben hier 
ervaring mee. 
www.airbnb.nl/ 
www.samenrijden.nl/ 
www.huisoppas.nl/ Via deze site kun je mensen op je huis laten passen tijdens je vakantie, of op 
iemand anders huis passen (en zo je vakantie elders vieren).     
www.cosmopolithome.com/  
www.peerby.com/ Je kunt een boormachine lenen/ huren van iemand die in de buurt woont. 
www.ruilkringdelft-westland.nl Je kunt hiermee met gesloten beurzen zaken van elkaar lenen. Je betaalt 
dan met virtueel geld. 
www.roadsharing.com 
NMLK.nl is een site waarbij je nieuwe mensen kan leren kennen.   
www.shareride.nl wordt een app voor je smartphone, om een lift te krijgen. 
http://repaircafe.nl/delft  
www.snappcar.nl waarmee je de auto kunt huren van de buren. Hier in de buurt zijn er al. In de 
Warmoezierstaat zit ene Kim van wie je voor € 50 euro per dag een Mazda Mx5 kunt huren.  
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www.oopoeh.nl Opa’s en Oma’s Passen Op Een Hond: senioren die willen bewegen laten de hond uit 
van werkende mensen. 
 
Meer info, uitwisselen tips via twitter @MikeReuser en e-mail m.reuser@ziggo.nl  
 
Vragen: 
Niki: hoe zit het bij autodelen met de verzekering? Achmea heeft een autoverzekering die hiervoor 
geschikt is. 
Henk: vlooienmarkten zijn ook een vorm van delen waar je voor héél weinig geld dingen van elkaar kan 
kopen. Vorige week was er een binnenmarkt in sporthal Tanthof. 
 
Mike stelt kanttekeningen bij de consumptiemaatschappij: waarom is een nieuw paar schoenen 
goedkoper dan een gat repareren bij de schoenmaker? 
Coby heeft haar opleiding genoten aan de spinazieacademie, waar je nog zelf zaken leerde repareren, 
verstellen, etc. Mensen kunnen dat niet meer. 
 
Mike hoopt dat in de toekomst nog maar 1/5

e
 van de parkeerplaatsen in de wijk bezet is met auto’s 

doordat mensen hun auto’s delen. 
 
Coby vraagt of er, naast al deze landelijke sites, ook lokale initiatieven zijn. Aan de landelijke sites doen 
heel veel mensen uit onze wijken mee, zie ook de nieuwsbrief. Mike hoopt dat door deze nieuwsbrief en 
deze avond nog meer wijkbewoners zich voor deze sites aanmelden. 
 
Guido: dit soort systemen staat of valt bij het gebruik in de directe omgeving. Er moeten zich dus veel 
mensen aanmelden. Hannah roept daarom alle leden op om zich bij één van deze sites aan te melden 
en iets aan te bieden. Een volgende vergadering koppelen we dan terug wat de ervaringen zijn. 
 
Die zijn er zeker, een daarvan is www.zorgvoorelkaar.com, waar Janny wat over gaat vertellen. 
 
5. Zorg voor elkaar 
Janny Gort van DIVA Delft (vroegere Ouderenwerk) en Kitty (steunpunt mantelzorg, meet and match) 
vertelt over www.zorgvoorelkaar.com, de online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp: vraag 
en aanbod van vrijwilligers en iemand die een vrijwilliger zoekt kunnen elkaar hier vinden. Mensen 
hebben zo zelf de boel in de hand. Op 2 maart 2013 is het gelanceerd in Delft, deels gesubsidieerd door 
Delft en zorginstellingen. Die subsidie is bedoeld om draagvlak lokaal te organiseren zodat de site 
gevuld raakt (want een lege marktplaats site werkt natuurlijk niet). 
 
Hoe werkt het? 
Zoeken: je typt de postcode in en de straal waarbinnen je iemand zoekt, bijvoorbeeld 5 kilometer. 
Daarnaast maak je de keuze voor vrijwilligerswerk of een betaalde kracht. 
 
De mensen die zich hebben aangeboden komen te voorschijn. De mensen die zich aangemeld hebben 
worden door de organisatie gescreend, zowel vraag en aanbod. Als er iets mis lijkt, wordt dit gemeld. 
Daarnaast kunnen zorgvragers die zorg gekregen hebben een referentie schrijven over de 
zorgaanbieder, zo kun je zien of iemand te vertrouwen is. 
Zorgvoorelkaar kan, naast op vrijwilligers, ook een beroep doen op het stadsdiaconaat.  
 
Voorbeelden zijn:  
- hulp bij de computer.  
- gezellig kopje koffie drinken bij iemand thuis. 
- een schilderij verplaatsen van de een naar de andere muur. 
 
Er wordt niet naar een inkomen gevraagd, dus iedereen kan meedoen en vrijwilligers kunnen er altijd 
voor kiezen iets niet te doen.  
 
In onze wijk zijn 50 vrijwilligers beschikbaar, die overigens niet perse in onze wijk wonen (maar bereid 
zijn om er naartoe te reizen). 
 
Hoe zorgen we voor meer bekendheid in de wijk? Via bezoek aan wijkmarkten, bijdrage aan de 
nieuwsbrief, via Participe, etc. 
 
Henk vraagt of er ook voldoende aanbod van zorgvragers is: groeit die vraag? Janny: ja, er zit nog 
steeds groei in, ook in de vraag. 
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Mensen die geen computer hebben kunnen via DIVA Delft alsnog hulp aanvragen: 015-2152130. 
 
Meet and match is bedoeld om mensen met dezelfde hobby’s met elkaar in contact te laten komen. Wil 
je daaraan meedoen, kun je je aanmelden via www.divadelft.nl. Twee keer per jaar is een bijeenkomst 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar dit kan ook telefonisch.  
 
6. Rondvraag en sluiting 
In januari of februari komt er nog een thema-avond over de verkiezingen. Hannah roept alle aanwezigen 
op om thema’s voor komende inloopavonden te noemen. 
 
Hannah geeft aan dat nog niet duidelijk is of na januari het buurthuis nog beschikbaar is. Henk heeft 
gehoord dat een partij elders uit het land het buurthuis mogelijk gaat runnen. 
 
Hannah zal vanwege de gezinsuitbreiding moeten stoppen met haar taken als voorzitter. De BVOW is 
dus nog op zoek naar bestuursleden. 
 
Mike hoopt dat mensen geïnspireerd zijn door zijn verhaal. Hij wil graag over 6 maanden nog eens zo’n 
avond organiseren. De presentatie wordt met dit verslag verspreid. 
 
Hannah sluit de inloopavond om 22 uur. 
 
 

ACTIELIJST Actiepunt Door Gereed 

A43 14-06-2011 Op langere termijn actieplannetje opstellen over 
hoe de overlastproblemen de Mozaïekschool in 
toekomst te voorkomen, check ook Karel Bevers 

Marc, Marieke Loopt 

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

Harry  

A79 11-12-2013 Een van de genoemde sites proberen en daar iets 
of een dienst aanbieden 

Iedereen  

A80 11-12-2013 Thema’s voor komend jaar inloopavonden noemen Iedereen  

 
 

Belangrijke data 2014 

  

Vergaderdata in 2014 afhankelijk van beschikbaarheid De Wending, nog onzeker doordat niet bekend 
is wie De Wending in 2014 gaat beheren. 

  
Alle vergaderdata onder voorbehoud, kijk voor wijzigingen op http://www.bvowd.nl of bel of mail met de secretaris, 015-2147102. 
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Bijlage 1: BVOW in de pers 
 
Delftse Post, 11 december 2013 
 

 


