Activiteitenplan 2015
Voor u ligt het activiteitenplan 2015 van de Belangenvereniging Binnenstad Noord (BBN). Het bevat
de nu voorziene activiteiten die de vereniging van plan is uit te voeren het komend jaar. Het is
opgesteld door het bestuur en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 21 april 2015.
Het activiteitenplan heeft een looptijd van een jaar en geldt tot de eerste algemene
ledenvergadering van 2016.
Het doel van het activiteitenplan is:




duidelijk maken aan de leden en anderen wat de vereniging allemaal doet;
de leden de kans bieden om aan te geven wat de vereniging naar hun idee moet doen;
een richtlijn te hebben voor de activiteiten van de werkgroepen.

De activiteiten in dit plan zijn onderwerpen afkomstig uit de periode van het Bewonersplatform
Binnenstad Noord, onderwerpen die opgekomen zijn sinds het oprichten van de vereniging in
december 2015, onderwerpen genoemd op de gele briefjes tijdens de startbijeenkomst van 20
januari en onderwerpen die afkomstig zijn uit de visie van het bestuur.
De visie van het bestuur is dat de vereniging er is om de dingen te doen die de leden belangrijk
vinden. Dit betekent luisteren naar de leden en daarna indien mogelijk faciliteren dat de zaken
daadwerkelijk op worden gepakt. Daarna de benodigde capaciteit regelen, zorgen voor media‐
aandacht als dat functioneel is, en later terugkoppelen over de voortgang naar de leden. Hierbij zijn
interne‐ en externe communicatie zeer belangrijk. Daarom vindt het bestuur het belangrijk de sociale
media te gebruiken.
In dit activiteitenplan wordt eerst behandeld wat het bestuur doet. Daarna wordt aangegeven wat de
diverse werkgroepen van de vereniging doen. De activiteiten zijn steeds verdeeld in standaard
activiteiten, projecten en mogelijke projecten. In het activiteitenplan is getracht een balans te
vinden tussen ambitie en beschikbare capaciteit. Daarom is een aantal binnen de vereniging
genoemde onderwerpen uit capaciteitsoverwegingen niet opgenomen als project , maar als mogelijk
project. Het spreekt vanzelf, dat er meer gedaan kan worden door de vereniging, als er meer leden
actief willen zijn.
Een aantal projecten is nog niet of weinig concreet en/of het beoogde eind resultaat staat nog niet
vast. Deze projecten kunnen pas concreet worden door ze op te pakken . Als projecten voldoende
concreet zijn, zullen zij in een BBN‐bijeenkomst nader worden besproken.
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Bestuur
Standaard activiteiten
Intern gericht: draagkracht vergroten door leden werven, meer betrokkenheid van de leden
bereiken, meer capaciteit voor werkgroepen vinden, contact onderhouden met en indien nodig
ondersteunen van de werkgroepen, zorgen voor afstemming tussen werkgroepen bij onderwerpen
die meerdere werkgroepen betreffen en het actueel houden van de website.
Extern gericht: Duidelijk profileren, proactief zijn (voorin het beslissingstraject bij de gemeente
zitten) slagvaardig zijn (snel en adequaat reageren) bij samenwerken met andere verenigingen,
uitbouwen netwerk. Volgen, stimuleren en eventueel deelnemen aan organiseren buurtactiviteiten.
Projecten
BBN bijeenkomsten. Vier reguliere bijeenkomsten organiseren waarbij actuele onderwerpen en de
lopende onderwerpen besproken worden. Proberen hierbij een spreker over een actueel onderwerp
te krijgen. De bijeenkomsten voeden de standpuntbepaling door de werkgroepen.
Folderen. Ten behoeve van ledenwerving in juni 2015 folderen in het gehele binnenstad noord
gebied. Hiervoor nieuwe folder maken.
Netwerk binnenstad. Het netwerk komt een aantal keren per jaar bij elkaar en stimuleert de
samenwerking tussen de ondernemers en de bewoners om de binnenstad aantrekkelijk te maken.
Het bestuur neemt deel aan het netwerk.
Nieuwjaarsbijeenkomst. In januari 2016 een nieuwjaarsbijeenkomst houden, met spreker over
actueel onderwerp, dat ‐zo mogelijk‐ wordt vastgesteld in een reguliere BBN‐ledenbijeenkomst .
Algemene ledenvergadering. Volgens de statuten moet er jaarlijks ten minste een algemene
ledenvergadering gehouden worden. De planning voor deze vergadering is april 2016 .
Mogelijke projecten
Buurtparticipatie. Eigentijdse vormen van buurtparticipatie stimuleren zoals :
‐ Autodelen;
‐ Spullen delen;
‐ Gereedschap delen;
‐ Zonnepanelen collectief;
‐ Eigen voedselvoorziening;
‐ Zonneboilers gemeenschappelijk beheren
‐ Klussenuitruil.

Werkgroep Horeca en evenementen
Standaard activiteiten
De inzet van BBN is om tot een voor de bewoners aanvaardbare balans te komen tussen de lusten en
de lasten van het gebruik van de openbare ruimte door de bezoekers van evenementen, festiviteiten
en horecagelegenheden in de binnenstad. De binnenstad is niet alleen de huiskamer van Delft, maar
voor velen ook de slaapkamer!
De werkgroep houdt zich met name bezig met:
‐ het beleid evenementen en festiviteiten, en
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‐ het uitvoeringsbeleid terrassen, met inbegrip van het horecaconvenant.
Als één van de drie grote belangenverenigingen in de binnenstad neemt BBN deel aan de
gemeentelijke overleggen over genoemd beleid en is het permanent vertegenwoordigd in het
overleg Meldpunt Overlast Horeca.
Projecten
Evaluatie Evenementenbeleid. Het belangrijkste wat de komende maanden speelt is de evaluatie
van het beleid evenementen en collectieve en incidentele festiviteiten en wel op de aspecten: 1)
waar mag het; 2) hoe vaak; 3) op welke tijd en 4) geluid. Op deze aspecten is een uitspraak van de
leden gewenst, zodat met mandaat in de komende twee bijeenkomsten eventueel resultaat gericht
gewerkt kan worden op de onderwerpen geluid (mei) en de zogenaamde locatiematrix (juni). Aan de
evaluatie nemen deel: de Gemeente Delft, Politie Haaglanden, Omgevingsdienst Haaglanden,
Bestuurlijk Overleg Binnenstad, Koninklijke Horeca Nederland, organisatoren OWEE,
evenementenorganisatoren en bewoners. De evaluatie is een opdracht van de gemeenteraad aan
het college.
Evaluatie Uitvoeringsbeleid terrassen. Hier draagt BBN aan bij. Het is nog niet bekend of de evaluatie
in 2015 of 2016 plaatsvindt.
Links
Evenementen: www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Kunst_en_Cultuur/Evenement_o
rganiseren
‐ Meldpunt Horeca Overlast: www.delft.nl/Gemeenteloket/o/Overlast_horeca_melden
‐ Inbreng bewoners mbt. evenementen: agendapunt 7: afdoening toezegging
evenementenbeleid: http://player.companywebcast.com/delft/20141029_1/nl/player

Werkgroep Parkeren en verkeer
Standaard activiteiten
Volgen van de agenda en stukken van de commissie Ruimte, verkeer en wonen en indien nodig
inspreken.
Verkeersbesluiten via e‐mailservice “Berichten over uw buurt” volgen.
Gemeenteblad in de gaten houden.
Overleggen met andere belangenverenigingen over gezamenlijk optreden per onderwerp.
Deelnemen aan Klankbordgroep parkeren.
Projecten
Beperken overlast vrachtverkeer binnenstad. Voorstel ontwikkelen voor reduceren overlast door
vrachtverkeer. Dit voorstel inbrengen bij College van B&W of Raad.
Digitaal parkeren. Per 1 maart 2015 is digitaal parkeren ingevoerd. Kritisch volgen. Tussentijdse
evaluatie waaronder toegezegde steekproef op voldoende zijn van 408 uren i.v.m. mantelzorg.
Evaluatie Parkeerbeleid. Begin 2016 wordt het huidige parkeerbeleid geëvalueerd. Hieraan
deelnemen. Hiervoor eind 2015 samen met de belangenverenigingen Oude & Nieuwe Delf en
Zuidpoort parkeertelling organiseren in gebieden C, D1 en D2.
Selectieve toegangscontrole. De pollers worden vervangen door een camerasysteem met
kentekenherkenning. De gevolgen hiervan kritisch volgen en verzamelen.
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Mogelijke projecten
Actualiseren gemeentelijk Fietsplan. Het huidige plan is verouderd. De gemeente heeft geen
capaciteit dit aan te pakken. Zelf oppakken, eventueel met Oude & Nieuwe Delf en Zuidpoort.

Werkgroep Water
Standaard activiteiten
Agenda en stukken commissie Ruimte, Verkeer en Wonen volgen en indien nodig inspreken.
Agenda en stukken Delfland volgen
Deelnemen aan Regulier bewonersoverleg binnenstad.
Projecten
Bodemzakking. Het maaiveld zakt. Dit komt gedeeltelijk door grondwateronttrekking DSM. Bezien of
de Provincie Zuid Holland hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Daarnaast zorgen dat de
maaivelddaling goed gemonitord wordt.
Beëindiging grondwateronttrekking DSM. Vanaf 2017 wordt stapsgewijs de grondwateronttrekking
door DSM verminderd. Er moet een goed monitoringsysteem komen om de mogelijke negatieve
effecten van de vermindering vroegtijdig te kunnen signaleren. BBN volgt de totstandkoming van dit
monitoringsysteem kritisch.
Verbeteren drooglegging door drainage. De huidige drooglegging in de noordelijke binnenstad is
gering. Drainage is een middel om de grondwaterstand te verlagen en daardoor de drooglegging te
verbeteren. Niet overal is drainage aangelegd, daarnaast is niet bekend of alle aanwezige drainage
ook nog werkt. BBN wil inzicht in de huidige situatie.
Gemeentelijk rioleringsplan 2016‐ 2020. Zorgen dat er in het plan voldoende maatregelen getroffen
worden om de grondwateroverlast zoveel mogelijk reduceren.

Werkgroep Bouwvergunning en ruimtelijke ordening
Standaard activiteiten
Agenda en stukken commissie Ruimte, Verkeer en Wonen volgen en indien nodig inspreken.
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen volgen via e‐mailservice “Berichten over uw
buurt”.
Gemeenteblad in de gaten houden.
Projecten
Functieverandering Paardenmarkt. De herbestemming van het voormalig depot van het
legermuseum (Brain Artillery) kritisch volgen.

Werkgroep Openbare ruimte
Standaard activiteiten
Agenda en stukken commissie Ruimte, Verkeer en Wonen volgen en indien nodig inspreken.
Projecten
Herinrichten Vlamingstraat en Rietveld. Voor de bewonersparticipatie zijn contactpersonen actief. Zij
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onderhouden contact met bewoners, gemeente en aannemers, leveren inhoudelijke inbreng,
spreken mee over de planning, bewaken de afspraken, signaleren en bemiddelen.
Herinrichten Paardenmarkt aan de kant van de Brain Artillery. Brain Artillery heeft gemeente
verzocht deel anders in te richten. BBN volgt kritisch.
Mogelijke Projecten
Realiseren extra fietsparkeerplekken. Inventariseren waar in de binnenstad extra parkeerplekken
gerealiseerd kunnen worden.
Oplaadpunten e‐bike. Realiseren oplaadpunten e‐bike t.b.v. bezoekers binnenstad
Schoonhouden straten en grachten. Inventariseren of schoonmaken straten en grachten voldoet aan
de norm en op basis daarvan vervolgacties bepalen.
Graffiti. Nagaan wat de mogelijke schoonmaakvoorzieningen zijn , eventueel gemeenschappelijk
abonnement voorbereiden.

Werkgroep Groen en speelplaatsen
Standaard activiteiten
Agenda en stukken commissie Ruimte, Verkeer en Wonen volgen en indien nodig inspreken.
Projecten
Inventarisatie groenstroken en bomen. In beeld brengen van kwaliteit, onderhoud, functie etc. van
het groen in ons deel van de binnenstad, met doel t.z.t. voorstellen te kunnen doen voor
kwaliteitsverhoging.
Inventarisatie speelplaatsen. In beeld brengen van kwaliteit, gebruik, onderhoud van de
speelplaatsen, met doel t.z.t. voorstellen te kunnen doen voor aanbod / kwaliteitsverhoging.
Groenstrook Oostplantsoen/Nieuwe Plantage. Kritisch volgen.
Herinrichten Paardenmarkt aan de kant van de Brain Artillery. Het handhaven van een
speelvoorziening voor de oudere jeugd in dit gebied.

Werkgroep Jong en Oud
De behoefte, eisen, wensen van de diverse leeftijdsgroepen in binnenstad noord verschillen. De
werkgroep probeert deze over het voetlicht te krijgen en daar waar nodig actie te organiseren.
Projecten
Ouderenproof. Dit is een landelijk project om de kennis en praktijkervaringen van senioren in kaart te
brengen en te verwerken in het seniorenbeleid van de gemeente. De gemeente Delft organiseert dit
ook. BBN neemt hieraan deel.
Mogelijke Projecten.
Dienstverlening aan ouderen in binnenstad. Inventarisatie bestaande activiteiten in Delft.
Diversiteit. Brede interesse wekken voor binnenstad noord, meer diversiteit & meer leeftijdsvariatie
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