Jaarplan 2018
Voor u ligt het jaarplan 2018 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 vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 10 april 2018.
Het doel van het jaarplan is:




duidelijk maken wat de vereniging allemaal doet;
een afwegingskader te bieden over wat de vereniging moet doen en hoe de middelen
besteed worden;
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 worden opgepakt. Daarom hebben wij In februari een enquête onder de leden
gehouden gericht op wat zij echt belangrijk vinden voor het woon‐ en leefklimaat van de noordelijke
binnenstad. Als tien belangrijkste onderwerpen zijn genoemd (geordend naar werkgroep):





Parkeren en verkeer : Vrachtverkeer, Auto’s, Parkeren, Fietsparkeren en (Onveilige)
verkeerssituaties
Horeca en evenementen : Geluidsoverlast
Openbare ruimte: Zwerfafval
Werkgroep Duurzaam en groen : Afval inzameling, Groen /onderhoud van, Duurzaam/milieu

Deze hebben wij gebruikt om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een vijftal vragen voor
te leggen aan de fracties, zie onze website. Verder hebben we het gebruikt als input voor dit jaarplan.
Het jaarplan bestaat uit het activiteitenplan en de begroting.

Activiteitenplan
In dit activiteitenplan wordt eerst behandeld wat het bestuur van plan is te gaan doen. Daarna wordt
aangegeven wat de diverse werkgroepen van de vereniging van plan zijn te 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. Het
spreekt vanzelf, dat er meer gedaan kan worden door de vereniging, als er meer leden actief willen
zijn, en minder als de beschikbare tijd achterblijft.
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
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.
Extern gericht: Duidelijk profileren, proactief zijn (voorin het beslissingstraject bij de gemeente
zitten) slagvaardig zijn (snel en adequaat reageren) bij samenwerken met andere verenigingen en
bewonerslid SCMD, uitbouwen netwerk. Volgen, stimuleren en eventueel deelnemen aan
organiseren buurtactiviteiten.
Projecten
Nieuwe bewoners. Nieuwe bewoners in de wijk een
infopakketje pakketje over BBN en de wijk geven, met het
doel dat zij lid worden van BBN.
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 boomspiegels en excursies.

Werkgroep Parkeren en verkeer
Volgen van de agenda en stukken van de commissie Ruimte en verkeer 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 bewonersbelangenverenigingen deel aan de
gemeentelijke commissie die het aanscherpen van het protocol begeleidt.
Rode Loper. Samen met werkgroep Jong en Oud project volgen en daar waar mogelijk beïnvloeden
opdat openbaarvervoerbuslijn 61 en veilige verkeerstromen worden gerealiseerd.
Nota Parkeernormen. Deze gaat in 2018 herzien worden. Volgen en daar waar nodig reageren.
Actualiseren gemeentelijk Fietsplan. Het huidige plan is verouderd. De gemeente heeft geen
capaciteit dit aan te pakken. Zelf oppakken, eventueel met de twee andere verenigingen.
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Werkgroep Horeca en evenementen
Agenda en stukken commissie volgen en indien nodig inspreken.
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 rond evenementen en (incidentele en collectieve) 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 zijn we permanent vertegenwoordigd in het
overleg Meldpunt Overlast Horeca.
Projecten
Actiepunten n.a.v. Evaluatie evenementenbeleid. De volgende actiepunten resteren
‐ herziening evenementenmatrix (betreft geluidsnormen en aantal evenementen). Voor BBN betreft
dit de locaties Doelenplein en Paardenmarkt;
‐ Munisense geluidsmeters grote rol geven bij handhaving;
‐ kwaliteitscriteria evenementen formuleren (wellicht via de oprichting van een adviesorgaan naar
analogie/voorbeeld van Rotterdam Festivals).
De werkgroep zal deze punten volgen en zal daar waar nodig optreden.

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 en de Informatiebijeenkomst
over het reduceren van de grondwateronttrekking.

Ontwikkelingen over bodemdaling en wateroverlast in vergelijkbare situaties buiten Delft volgen ter
lering en inspiratie.
Actueel houden van de Waterpagina op onze website.
Projecten
Verordening Openbaar Gemeentewater Delft. Deze verordening wordt in 2018 vernieuwd. Er zullen

onder andere keuzes worden gemaakt over toestaan van toeristisch varen, die ook de noordelijke
binnenstad raken. De werkgroep zal dit volgen en zal daar waar nodig optreden.
Bodemzakking. Het maaiveld zakt. Dit komt gedeeltelijk door grondwateronttrekking DSM.
Bewerkstelligen dat de gemeente meer aandacht voor dit onderwerp krijgt. Daarnaast zorgen dat de
maaivelddaling goed wordt gemonitord.
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.
Klimaatbestendigheid. De bergingsmogelijkheid van de noordelijke binnenstad bij
extreem grote regenval is naar het zich laat aanzien onvoldoende. Wij streven naar
meer inzicht en indien nodig verbetering van de bergingscapaciteit.
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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. Sinds 1 november 2017 is de Regeling omzettingsvergunning van kracht. Wij zullen de
toepassing ervan strak volgen en indien nodig aanvullende actie ondernemen.
Omgevingswet. De gemeente is bezig de Omgevingsvisie op te stellen. Wij moeten ons beraden wat
wij vanuit BBN daarin opgenomen willen hebben.
Facet bestemmingsplan Parkeren. Parkeernormen moeten in de loop van dit jaar ook in een
bestemmingsplan opgenomen worden willen ze handhaafbaar zijn. Dit gaat dit plaatsvinden door
een zogenaamd facet bestemmingsplan. De werkgroep zal dit volgen en zal daar waar nodig
optreden.

Werkgroep Openbare ruimte
Agenda en stukken commissie Ruimte en Verkeer volgen en indien nodig inspreken.
Projecten.
Nationale Opschoondag. Organiseren deelname door BBN‐leden
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.

Werkgroep Duurzaam en groen
Agenda en stukken commissie Ruimte en Verkeer en volgen en indien nodig inspreken.
Projecten
Huisvuil. Deelnemen aan de werkgroep van gemeente en
Avalex om te bepalen hoe in de binnenstad Het Nieuwe
Inzamelen bewonersvriendelijk ingevoerd kan worden. Het
ongewenste plaatsen van vuil naast de ondergrondse
containers is hierbij een speciaal aandachtspunt.
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
kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt ook gedacht aan boomspiegelgroen, geveltuintjes en verticaal
groen.
Duurzaamheid. Nederland moet van het aardgas af; wat betekent dat voor de binnenstad? Welke
oplossingen zijn haalbaar in oude panden. We zullen het debat op dit terrein volgen, en kijken hoe
we onze inbreng kunnen leveren.
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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
Speelvoorzieningen. Een overzicht maken van de aanwezige speelplekken in de binnenstad en deze
op onze website plaatsen. Aandacht besteden aan de onderhoudstoestand van de diverse
speelplekken.
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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