Activiteitenplan 2017
Voor u ligt het activiteitenplan 2017 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 12 april 2017
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 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. Eerst worden de standaard activiteiten genoemd en
daarna de incidentele activiteiten, projecten genaamd. In het activiteitenplan is getracht een balans
te vinden tussen ambitie en beschikbare capaciteit. Daarom staat achter een aantal projecten (M)
hetgeen betekent dat het project alleen opgepakt wordt bij voldoende capaciteit. 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.

Bestuur
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. Concrete activiteiten:
‐ het actueel houden van de website;
‐ het periodiek uitbrengen van de nieuwsbrief;
‐ vier reguliere BBN‐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;
‐ conform statuten minimaal eenmaal een algemene ledenvergadering houden;
‐ in januari een nieuwjaarsbijeenkomst houden met spreker over actueel onderwerp.
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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
Folderen. Ten behoeve van vergoten van bekendheid van de vereniging en van ledenwerving in
2017 folderen in het gehele binnenstad noord gebied. Hiervoor nieuwe folder maken.
Ledenactiviteiten. Deze zijn belangrijk cement in de buurt. Daarom zullen wij deze stimuleren en
indien nodig mede organiseren. Hierbij wordt gedacht aan Nationale opschoondag, beplanten
boomkranen en excursies.

Werkgroep Parkeren en verkeer
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
Protocol Logistiek. BBN neemt namens de drie bewonersbelangen verenigingen deel aan de
gemeentelijke commissie die het aanscherpen van het protocol begeleidt.
Rode Loper. Samen met werkgroep Oud en Jong project volgen en daar waar mogelijk beïnvloeden
opdat openbaarvervoerbuslijn 61 en veilige verkeerstromen worden gerealiseerd. Fietsparkeren. In
het voorjaar komt het college met een plan van aanpak om het fietsparkeren in de binnenstad te
reguleren. Wij willen hieraan bijdragen. Hiertoe hebben wij in 2016 reeds het rapport Het
fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft uitgebracht.
Parkeertelling (M). Het in samenwerking met de andere verenigingen organiseren van een
parkeertelling in de gehele binnenstad.
Actualiseren gemeentelijk Fietsplan (M). Het huidige plan is verouderd. De gemeente heeft geen
capaciteit dit aan te pakken. Zelf oppakken, eventueel met de twee andere verenigingen.

Werkgroep Horeca en evenementen
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
‐ 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.
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Projecten
Regeling Incidentele festiviteiten. De bewoners en de horeca zijn tot overeenstemming gekomen. De
Omgevingsdienst Haaglanden heeft een advies hierover opgesteld. Het woord is nu aan het college
en de politiek.

Werkgroep Water
Agenda en stukken commissie Ruimte, Verkeer en Wonen volgen en indien nodig inspreken.
Agenda en stukken Delfland volgen.
Deelnemen aan Regulier bewonersoverleg
wateroverlastbinnenstad.
Ontwikkelingen over bodemdaling en wateroverlast in
vergelijkbare situaties buiten Delft volgen ter lering en
inspiratie.
Actueel houden van de Waterpagina op onze website.
Projecten
Bodemzakking. Het maaiveld zakt. Dit komt gedeeltelijks 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
monitoring systeem 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 en geplande situatie.

Werkgroep Wonen en ruimtelijke ordening
Agenda en stukken commissie Ruimte , Verkeer volgen en indien nodig inspreken.
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen volgen via e‐mailservice “Berichten over uw
buurt”.
Gemeenteblad in de gaten houden.
Projecten
Verkamering. Wij zijn groot voorstander van terughoudendheid in verdere verkamering in de
binnenstad; de druk is op veel plekken nu al te groot. Door de inzet van de bewoners
belangenverenigingen in de binnenstad is het college bezig hiervoor beleid te formuleren. Wij zullen
dit strak volgen en indien nodig aanvullende actie ondernemen.
Omgevingswet. De gemeente is bezig de participatie in het kader van de omgevingswet vorm te
geven. BBN draagt hieraan bij omdat zij van mening is dat bewoners belangenverenigingen een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze participatie.
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Werkgroep Openbare ruimte
Agenda en stukken commissie Ruimte en Verkeer volgen en indien nodig inspreken.
Projecten.
Nationale Opschoondag. Organiseren deelname door BBN‐leden
Kattenladders. Kat uit de Gracht uitnodigen voor presentatie tijdens een van de BBN‐bijeenkomsten.
Realiseren extra fietsparkeerplekken. Inventariseren waar in de binnenstad extra parkeerplekken
gerealiseerd kunnen worden.
Schoonhouden straten en grachten. Inventariseren of schoonmaken straten en grachten voldoet aan
de norm en op basis daarvan vervolgacties bepalen.
Huisvuil. Deelnemen aan de werkgroep van gemeente en Avalex om te bepalen hoe in de
binnenstad het Omgekeerde ophalen ingevoerd kan worden.

Werkgroep Groen en speelplaatsen
Agenda en stukken commissie Ruimte en Verkeer en volgen en indien nodig inspreken.
Projecten
Prijsvraag boombescherming. De bomen tussen d e parkeerplaaatsen langs de grachten worden vaak
beschadigd door auto’s. Wij gaan een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerpen van een
boombeschermer die niet alleen de boom beschermt, maar die ook autovriendelijk is, de
boomspiegel beschermt, niet tot fietsparkeren uitnodigt, past in het straatbeeld, duurzaam en
betaalbaar is en die wat extra’s heeft.
Vleermuizenexcursie. Het organiseren van een excursie voor alle BBN‐leden over vleermuizen.
Inventarisatie groenstroken en bomen (M). 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
kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt ook gedacht aan boomspiegelgroen en geveltuintjes.

Werkgroep Oud en jong
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
Rode Loper. Samen met werkgroep Parkeren en
verkeer project volgen en daar waar mogelijk
beïnvloeden opdat openbaarvervoerbuslijn 61 en
veilige verkeerstromen worden gerealiseerd.
Borrel. Een aantal keren per jaar een borrel
organiseren voor alle BBN‐leden.
Dienstverlening aan ouderen in binnenstad.
Inventarisatie bestaande dienstverlening in Delft.
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