Belangenvereniging Binnenstad Noord
Jaarverslag 2021

Nog steeds beheerste corona het dagelijks leven. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden en
fysieke ledenbijeenkomsten lagen stil. Toch was er activiteit. Via Meets, Teams en Zoom en niet te
vergeten mail werd contact onderhouden binnen het bestuur, met werkgroepleden, gemeente en
derden. Via de Nieuwsbrief en de website konden we de leden op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.
De samenwerking met de andere belangenverenigingen en -organisaties zorgt ervoor dat we bij
steeds meer onderwerpen samen op kunnen trekken.
De buurtactiviteiten stonden helaas ook op een laag pitje. Toch hebben we nog een aantal
activiteiten kunnen organiseren, zoals jullie verderop in het secretarieel verslag kunnen lezen.
Na bijna vijftig jaar inzet voor de Delftse Binnenstad hebben Joop en Henriëtte Gravesteijn Delft
ingeruild voor Gouda. Joop heeft zijn voorzittershamer aan mij doorgegeven, maar hij blijft wel tot de
ALV in 2022 lid van het BBN-bestuur.
In september konden we eindelijk weer een fysieke ALV houden en kon er ook een echte buurtborrel
op het terras van Hotel de Plataan gehouden worden.
De excursies in de buitenlucht konden gelukkig ook weer doorgaan.
Laten we hopen dat we in 2022 ook de laatste jubileumactiviteit ‘Buurten in Binnenstad Noord’
kunnen houden.

Marlies Heesen, voorzitter
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Secretarieel jaarverslag
De samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Belangenvereniging Binnenstad Noord (BBN) bestond in 2021 uit:






Joop Gravesteijn, voorzitter tot en met ALV 29 september 2021, daarna algemeen
bestuurslid;
Hans van Bodegom, secretaris;
Jan Arie Groot, penningmeester;
Herman de Wolff, algemeen bestuurslid;
Marlies Heesen, algemeen bestuurslid tot en met ALV 29 september 2021, daarna voorzitter

Het ledenbestand
Op 1 januari 2021 had de vereniging 349 leden. In de loop van het jaar meldden zich 26 nieuwe leden
aan. Er waren 15 opzeggers waarvan 9 wegens verhuizing, 2 vanwege overlijden, 1 wegens ernstige
ziekte; bij 3 is de reden van opzeggen ons onbekend. Op 31 december telde de vereniging daarmee
360 leden, waaronder 11 organisatieleden.
Mutatie
Leden 01 01 2021
Nieuwe leden
Opzeggers
Opzegging door bestuur
Leden 31 12 2021

Totaal
349

+26
-15
0
360

De bestuursactiviteiten
Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar doordat wij door corona vrijwel geen
ledenactiviteiten konden houden. Ook het fysieke contact met de gemeente en de andere
verenigingen was beperkt en overwegend in Zoom- en Teams-vorm. Ter “compensatie” van het
gebrek aan fysieke activiteiten richting leden hebben wij twee individuele activiteiten verzonnen,
namelijk de paashazenspeurtocht en de rubriek Lekker weg in eigen stad aflevering 12:
Fotopuzzeltocht. Verder hebben we de nieuwjaarreceptie vervangen door een buurtkrant.
Bijeenkomsten. Het bestuur heeft de ALV voorbereid en voorgezeten. Daarnaast heeft het bestuur
digitaal bijgedragen aan de activiteiten van de verschillende werkgroepen; in elke werkgroep is
tenminste een bestuurslid vertegenwoordigd en sommige werkgroepen worden vanuit het bestuur
getrokken. Voor meer informatie over de bijeenkomsten en de activiteiten van de werkgroepen in
2021, zie verder in het verslag.
Leden- en buurtactiviteiten zijn belangrijk cement in de buurt. Het bestuur stimuleert en indien nodig
organiseert dit soort activiteiten. Door corona konden er minder activiteiten plaatsvinden dan
gewenst. Voor alle activiteiten die plaats hebben gevonden zie verder in het jaarverslag de
paragraaf Leden- en buurtactiviteiten.

2

Website en nieuwsbrief. Wij hebben onze website www.binnenstadnoord.nl actueel gehouden,
daarnaast zijn er 72 artikelen/stukjes geplaatst over actuele onderwerpen. In de zomer hebben we
omdat corona nog niet voorbij was een extra aflevering geplaatst onder de titel ‘lekker weg .
Er zijn dit jaar elf digitale nieuwsbrieven en een nieuwsflits verstuurd naar de leden en naar
belangstellenden die via de website hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen; ook
wordt de nieuwsbrief via twitter verspreid.
De nieuwsbrieven en nieuwsflitsen worden goed gelezen en leiden tot veel bezoek aan onze website.
Ze geven ons ook zicht op welke onderwerpen in het bijzonder leven onder de leden. In 2021 was de
top drie van de meest gelezen stukjes door de nieuwsbrief- en nieuwsflitsontvangers op de site:
1) Stukje uit nieuwsbrief september 2021 over warmteplan dat rampzalig is voor oude buurten
in de binnenstad
2) Stukje uit nieuwsbrief eind april 2021 over de verhuizing van de (inmiddels voormalige)
voorzitter
3) Stukje uit nieuwsbrief juli 2021 over opdelen van woningen in microappartementen dat niet
meer mogelijk is
Op 31 december 2021 bestond het adressenbestand van de nieuwsbrief uit 410 mailadressen.
Twitter. Ons Twitteraccount heeft per 31 december 2021 616 volgers. De Twitterberichten
verschijnen via een feed automatisch op de website van de vereniging. Twitter wordt gebruikt om
actuele zaken voor het voetlicht te brengen, en soms om te reageren op berichten van anderen over
ons deel van de binnenstad.
Media. BBN is circa vijfentwintigmaal genoemd in het AD, Delft op
Zondag, de Telegraaf en Omroep Delft.
Buurtkrant. Omdat we geen fysieke nieuwjaarsreceptie konden
houden, hebben we begin 2021 de Doe-het-zelfnieuwjaarsreceptie
buurtkrant gemaakt, die door een groep leden huis aan huis in het
hele werkgebied van onze belangenvereniging is verspreid.
Kerstkaart. Toen bleek dat de kerst 2021 weer een coronakerst ging
worden, vonden
we het belangrijk
een klein beetje
blijdschap te
brengen bij onze
leden. Daarom hebben we een kerstkaart
gemaakt, geïnspireerd op de woorden “Wees Blij”
die te zien zijn op de gevel langs het Doelenplein.
De kaart hebben we bij onze leden bezorgd.
Ledenwerving. Ten behoeve van het vergroten van de bekendheid van de vereniging en van
ledenwerving hebben wij een welkomstpakketje voor nieuwe bewoners in de wijk. Het pakketje
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bevat informatie over de wijk en BBN; doel van de verspreiding is dat nieuwe bewoners overwegen
lid te worden van BBN. Door corona is deze activiteit stilgelegd.
Extern overleg. Daar waar nodig en nuttig is trekken wij samen op met de Belangenvereniging De
Oude en De Nieuwe Delf (OND) en de Belangenvereniging Zuidpoort (ZP). De besturen zijn dit jaar
eenmaal fysiek en tweemaal digitaal bijeengekomen om de gemeenschappelijke zaken nader te
bespreken. Ook met TU Noord hebben we op sommige dossiers uitgebreide contacten (o.a. rond
verkamering en woningvorming).
Samen met OND en ZP hebben we een aantal belangrijke binnenstadspunten onder de aandacht
gebracht van de politieke partijen met het oog op de schrijven verkiezingsprogramma’s.
De bewoners van de binnenstad hebben een vertegenwoordiger in de Stichting Centrum
Management Delft (SCMD). Wij ondersteunen deze vertegenwoordiger Henk Wijnen actief door de
vergaderstukken mee te lezen en deze te voorzien van commentaar of voorstellen, te reageren op
vragen en samen te kijken of we zaken kunnen agenderen. Henk Wijnen neemt ook deel aan het
periodiek overleg van BBN met OND en ZP.
Overleg met politiek. Het informele overleg met raadsleden kwam door corona op een laag pitje te
staan, digitale raadsvergaderingen maakten contact met burgers lastiger en het werk moeizamer.
Verhuizing voorzitter. De voorzitter van BBN, Joop Gravesteijn,
is verhuisd. De zoektocht van Joop en Henriette naar een
geschikte woning om oud in te kunnen worden, eindigde in
Gouda. Op 31 maart stonden we stil bij de verhuizing. Joop werd
die dag ook verrast door een bezoekje van wethouder Bas
Vollebregt, die hem namens de gemeente een bos bloemen
aanbood. Hij memoreerde de bijna 50 jaar dat Joop zich heeft
ingezet voor de Delftse Binnenstad.

Het lustrum
Hoewel er al lang een belangenorganisatie van bewoners in de noordelijke binnenstad bestaat, geldt
dat niet voor de verenigingsstatus: in 2019/20 vierden wij ons eerste lustrum als formele vereniging.
De afrondende activiteit moest door corona worden doorgeschoven. Ook in 2021 kon de uitgestelde
activiteit niet plaatsvinden.

De ledenbijeenkomsten
Corona of niet, de vereniging is verplicht
ieder jaar ten minste één ALV te houden
om het jaarverslag van het afgelopen
verenigingsjaar door de leden te laten
beoordelen en op basis daarvan het
bestuur decharge te verlenen over het
afgelopen verenigingsjaar. In verband met
corona hebben wij de ALV uitgesteld van
april tot 29 september.
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Het huidige bestuur werd herkozen, maar het bestuur gaf aan dat er wel een
belangrijke wisseling plaats gaat vinden. Marlies Heesen wordt voorzitter en
Joop Gravesteijn – inmiddels verhuisd naar Gouda – wordt algemeen
bestuurslid. Hiermee is een einde gekomen aan het 32-jarig voorzitterschap
van Joop Gravesteijn van eerst het Bewonersplatform Binnenstad Noord en
vanaf 2014 de Belangenvereniging Binnenstad Noord. Het bestuur heeft zijn
scheidend voorzitter een T-shirt met passende opdruk aangeboden.
Vanwege de coronabeperkingen hebben geen reguliere ledenbijeenkomsten plaats kunnen vinden.

Leden- en buurtactiviteiten
Buurtborrel. Door corona kon er alleen op 23 september een buurtborrel bij De Plataan worden
gehouden.
Excursies. Wij konden slechts een excursie organiseren en wel de Agnetaparkexcursie onder leiding
van Jan van der Mast in oktober. Door de grote belangstelling is de excursie herhaald in november.
Speurtocht. In de Paasweek is er voor de kinderen een paashazenzoekactie in het gebied van BBN
georganiseerd. Er waren 24 hazen op te speuren, achter ramen in de buurt. Hiermee was een slagzin
te maken en waren prijzen te winnen. En een leuke manier om de buurt beter te leren kennen. Het
leidde tot enthousiaste deelname.
Kinderspelen. Door corona konden er jammer genoeg geen Kinderspelen op
de Raam op Koningsdag plaatsvinden. De bijbehorende kleurplatenwedstrijd
kon wel doorgaan. Dit leidde tot enthousiaste deelname en tien blije
winnaars.
Zomervakantie. Vorige coronazomer hebben we onder de titel Lekker weg in
eigen stad diverse activiteiten gepresenteerd om tijdens de zomer te doen.
Daar hebben we dit jaar nog een fotopuzzeltocht aan toegevoegd.

Lampionnenoptocht. Omdat de
lampionnenoptocht voor de tweede
keer op rij niet dreigde door te gaan,
hebben we de oude organisatoren
benaderd. Vanuit het bestuur
gecoördineerd, hebben we met hulp
van oud-organisatoren en hun kinderen, een succesvolle optocht kunnen
organiseren waar veel belangstelling voor was.
Buurtkoor. Dit koor onder leiding van BBN-lid Marlies Huitink is officieel geen BBN-activiteit, er wordt
echter wel door veel leden aan deelgenomen. Het buurtkoor stopte door corona tijdelijk met fysiek
bijeenkomen. Het koor heeft daarna wel een aantal malen via Zoom samen gezongen, begeleid door
Marlies Huitink op gitaar. Elke Zoomsamenzang had een apart thema.

5

De BBN werkgroepen
Werkgroep Parkeren en verkeer
Het Mobiliteitsprogramma Delft 2040. BBN miste in het programma een aantal voor de binnenstad
belangrijke elementen, daarnaast zou het tot een aantal voor de binnenstad ongewenste
ontwikkelingen leiden. BBN heeft daarom een zienswijze ingediend, waarbij we voor een aantal
onderwerpen al in 2020 door middel van een enquête input hebben gevraagd bij de leden. De
behandeling van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 in de raad heeft pas begin 2021
plaatsgevonden. Van de negen onderwerpen die wij in onze zienswijze
hebben ingebracht heeft er maar een geleid tot een aangepaste tekst. Een
mager resultaat.
Parkeertransitie. Dit is een uitwerking van het Mobiliteitsplan Delft 2040, in
het voorjaar van 2020. Het houdt onder andere in het invoeren van
autoluwplus in de zuidwestelijke binnenstad en op Vrouwjuttenland tot
Doelenplein.
In november 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden van de gemeente
met de drie belangenverenigingen in de binnenstad over de
randvoorwaarden bij invoering . Het verslag of een reactie op onze
ingebrachte vraagpunten hebben wij nog niet mogen ontvangen.
Rode Loper. Wij zijn groot voorstander van een
kwaliteitsimpuls voor de entree naar de binnenstad (de Rode
Loper). Het ontwerp voor de Oude Langedijk is echter naar
onze mening voor alle verkeersdeelnemers een gevaarlijk plan.
Dit komt door het toepassen van shared space: het op een
doorgaand niveau straten, waarbij geen harde scheiding wordt
gemaakt tussen de diverse verkeerstromen en waarbij de
verkeersdeelnemers in onderlinge interactie de verkeersveiligheid moeten realiseren.. Samen met
andere belangenverenigingen en de binnenstad en de Fietsersbond, MENSenSTRAAT en de
Commissie Behoud Stadsschoon hebben wij een brief aan de gemeente raad gestuurd met onze
bezwaren. Naar aanleiding van onze gemeenschappelijke brief heeft de gemeenteraad op 8 juni een
beeldvormende activiteit georganiseerd over de Rode Loper. BBN kon namens de zes ondertekenaars
gedurende 20 minuten een toelichting geven op onze bezwaren en ons alternatief. Behandeling in de
raadsvergadering heeft er toe geleid dat het historische hek langs het water blijft staan, en er is
toegezegd dat zal worden gemonitord op de veiligheid, maar de raad wilde de wethouder verder niet
terugfluiten. Vervolgens hebben wij overleg gehad met de wethouder en de projectleider waarbij ons
voorstel was een extern onderzoek te laten verrichten op de veiligheidsaspecten van het ontwerp.
Dit werd afgewezen met de motivatie dat het ontwerp niet op shared space ontwerpnormen was
gebaseerd en dat daar dus niet aan getoetst kon worden en dat veiligheid slechts
een subjectieve zaak is. Het mag duidelijk zijn dat wij het daar niet mee eens
waren, maar helaas begin 2022 start de uitvoering.
Fietsparkeren. De binnenstad staat vol met fietsen. De gemeente heeft besloten
meer fietsparkeervoorzieningen te realiseren, maar maakt weinig voortgang.
Voor zover ons bekend zijn er in 2021 geen fietsparkeerplaatsen bijgekomen,
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geen extra inpandige fietsenstalling, maar slechts een fietsparkeerverbod in de Kromstraat.
Protocol Logistiek. BBN neemt namens de drie bewonersbelangenverenigingen deel aan de
gemeentelijke commissie Bevoorrading Delft (CBD) die het aanscherpen van het protocol begeleidt.
Begin dit jaar heeft de CBD een enquête onder inwoners en ondernemers in de binnenstad, en
leveranciers gehouden. Op basis van de enquête-uitslag heeft de CBD aan het college geadviseerd:







de venstertijden te beperken tot 11:00 uur zodra tijdens de bestaande venstertijden een
afname zichtbaar is van het aantal zware voertuigen. De jaarlijkse monitoring vormt hiervoor
het uitgangspunt.
op zondag voor zwaar verkeer een bloktijd in te stellen van 12:00 – 17:00 uur.
te zorgen voor intensievere handhaving van de logistieke zone. Het is verstandig om na te
denken over uitbreiding van het camerasysteem naar de rand van de binnenstad, de grens
van de logistieke zone en de toekomstige grens van de voorgenomen zero-emissiezone.
voor de afvalinzamelaars dezelfde regelste laten gelden als voor al het zwaar verkeer.

Het college wil pas overgaan tot aanscherping van het Protocol Logistiek wanneer voor geheel Delft
het zogenaamde Duurzaam Zoneren is ingesteld.
Oost-west fietsroute. Toen de gemeente ons benaderde over de
plannen voor kadeherstel aan de Geerweg hebben we een eerdere
vraag vanuit de leden voorgelegd, namelijk op de Geerweg ook
fietsen in de richting oost-west mogelijk te maken. De gemeente
heeft dit verzoek afgewezen, met als argument dat het wegprofiel
op de Geerweg hiervoor te smal voor is. Er werd een andere
oplossing gekozen, namelijk het omdraaien van de verkeersrichting
op het noordelijk deel van de Geerweg. Hierdoor is er in de
noordelijke binnenstad weer een goede doorgaande oost-west
verbinding gemaakt. Fietsers kunnen vanaf de Plantagebrug via
Geerweg, Kolk naar de Dirklangestraat. De bijbehorende west-oostverbinding loopt via
Dirklangestraat, Kolk, Molenstraat en Kantoorgracht naar de Plantagebrug.
Onveilig rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsers.
Het betreft overwegend te hard rijden en het negeren
van voorrangssituaties, maar ook het met hoge
snelheid tegen het verkeer inrijden en het rijden over
stoepen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor de
bewoners, de bezoekers, maar ook voor de bezorgers
zelf. De bezorgers zijn jong en zijn zich niet altijd
bewust van de risico’s van hun rijgedrag voor anderen
en voor zichzelf. Het gevaarlijke rijgedrag en het risico
daarvan hebben wij de afgelopen jaren vaak aangekaart bij gemeente en politie. Dit heeft jammer
genoeg niet tot blijvend resultaat geleid. De bezorgers rijden overwegend direct of indirect voor
bedrijven in de binnenstad van Delft. Daarom hebben wij ons nu per brief gericht tot Stichting
Centrum Management Delft (SCMD) in afschrift aan de gemeenteraad. De stichting heeft als reactie
gegeven dit niet tot haar taak te rekenen. De brief is ook behandeld in de raadscommissie R&V. De
gemeente heeft aangegeven het probleem te onderkennen, naar aanleiding van eerdere meldingen
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van ons reeds meer te handhaven en zal bezien of extra inzet mogelijk is, maar verwacht dat dit door
de extra werklast door coronamaatregelen lastig zal zijn.
Werkgroep Horeca en evenementen
Corona. De horeca heeft in 2021 opnieuw veel te maken gehad met de gevolgen van corona. Deels
met sluiting, deels ook met de anderhalvemeternorm. Dat laatste heeft in 2021 opnieuw geleid tot
beleid over tijdelijke uitbreiding van de oppervlakte van terrassen. Zie in dit jaarverslag onder
openbare ruimte.
Ook hebben er wegens de anderhalvemeternorm nauwelijks activiteiten in de vorm van festiviteiten
en evenementen plaatsgevonden. Het Knapsackfestival eind september, met muziek vanaf het
water, leidde tot klachten van omwonenden vanwege geluidhinder – we hebben de gemeente
gewezen op het ontbreken van een bewonersbrief en de gemeente heeft beloofd hier meer
aandacht aan te geven.
Munisense geluidsmeters. De meters werken nog steeds niet naar behoren. We hebben in 2021
opnieuw een herinnering gestuurd.
Verhorecanisering. In het kernwinkelgebied zien we geregeld dat detailhandel vervangen wordt door
horeca. De gemeente grijpt onvoldoende in als dit niet mag volgens het bestemmingsplan. Wij
hebben verzoeken tot handhaving ingediend betreffende twee nieuwe horecagelegenheden op de
Voldersgracht, daar de vestiging daarvan ons inziens in strijd is met het bestemmingsplan en we de
verdere verhorecanisering van het kernwinkelgebied willen tegengaan. De gemeente heeft beide
handhavingsverzoeken afgewezen. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Het
bezwaar is behandeld door de Adviescommissie voor bezwaarschriften en deze heeft voor een geval
ons bezwaar gegrond verklaard. De gemeente heeft nog niet gereageerd op het advies.
OWee. BBN nam samen met OND deel aan het overleg met de OWee-organisatie om de overlast
door de OntvangstWeek in ons deel van de binnenstad te minimaliseren. Door corona was de OWee
overwegend digitaal en het fysieke deel was overwegend op de campus. Er was daardoor geen
overlast.
Werkgroep Water
Beëindiging grondwateronttrekking DSM. In 2017 is de gemeente gestart met het stapsgewijs
afbouwen van de grondwateronttrekking Delft Noord. Volgens planning gaat dit in tien jaarlijks
gelijke stappen. Het reduceren van de onttrekking zal ertoe leiden dat er minder inzijging van water
naar de diepere ondergrond plaatsvindt en dat er daardoor grondwaterstijging optreedt. Daarnaast
kan het reduceren van de onttrekking leiden tot ongelijke opvering van de bodem. Beide
verschijnselen kunnen leiden tot schade aan woningen.
In het verleden daalde het op en rond DSM-terrein tot zo’n 2
mm per jaar en in het centrum zo’n 1 mm per jaar. In de
afgelopen 2 jaar is dat veranderd in een stijging van 0.3 tot 0.9
mm per jaar. De op staal gefundeerde huizen volgen deze
stijging, zie het plaatje hiernaast De geconstateerde
verandering van bodemdaling naar zwel heeft zich in een
relatief korte tijd van 2 jaar voltrokken. De verwachting was dat
wanneer in 2021 de grondwateronttrekking net als de
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afgelopen jaren met nog een stap zou worden afgebouwd, de snelheid van het zwellen van het
maaiveld verder zou toenemen in de richting van 5 mm per jaar. Om dit te voorkomen werd de
grondwateronttrekking in 2021 niet verder afgebouwd, maar werd er gemonitord of en hoe de in
2020 waargenomen zwel afneemt. Begin 2022 wordt besloten hoe verder.
Kroos. In 2018 en 2019 heeft onderzoek door het Hoogheemraadschap van Delfland naar
kroosvorming plaatsgevonden. We zijn blij met dit onderzoek, want kroos is nog steeds een issue. De
evaluatie moet echter nog steeds plaatsvinden. Eind 2021 heeft het Hoogheemraadschap
desgevraagd ons aangegeven dat het rapport er binnenkort aankomt.
Schaatspret. Februari was een maand met wonderlijke temperatuurverschillen. En er kon weer
geschaatst worden!

Werkgroep Wonen en ruimtelijke ordening
Verkamering en woningvorming. Sinds 26 juli 2021 gelden de nieuwe regels voor het opdelen van
woonruimte in zelfstandige en of onzelfstandige woningen. Die houden in dat in beginsel er geen
verkamerde woningen meer bij kunnen komen (alleen boven winkel/bedrijfsruimten). Een woning
valt onder deze regels als er meer dan twee studenten in gaan wonen, of preciezer: meer dan twee
mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Die houden verder in dat een woning niet meer
in kleinere woningen mag worden opgedeeld (woningvorming). Ook mag het aantal kamers in een al
verkamerde woning niet worden uitgebreid. En een al opgedeelde woning mag niet verder worden
opgedeeld. Opdelen is nog wel mogelijk bij grotere woningen (>180 m2) en boven een
winkel/bedrijfsruimte, maar dan alleen onder voorwaarden waaronder een minimale grootte van
40m2 per appartement en positief resultaat op leefbaarheidstoetsen.
Vanuit BBN hebben we samen met andere
belangenverenigingen al geruime tijd gepleit voor deze
wijzigingen, hebben we met lede ogen last minute
aanvragen langs zien komen en zijn we blij dat de regels
nu in werking zijn.
Ook in 2021 hebbe we weer leden die last hadden van
(dreigende) verkamering en woningvorming kunnen
adviseren en doorverwijzen.
Vakantie verhuur. BBN constateerde in 2019 een grote
toename van vakantieverhuur van woonruimten via platforms als airbnb. Niet alleen tijdelijke
verhuur, als iemand zelf weg is, maar veelvuldig ook permanente verhuur van een zelfstandige
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woning aan toeristen. Wij zijn tegenstander van permanente verhuur door
de negatieve aspecten die dit kan hebben voor de woonomgeving. In 2019
en begin 2020 hebben wij een aantal verzoeken tot handhaving ingediend.
Dit heeft mede geleid tot het raadsvoorstel toeristische verhuur. B&W
stelde in 2021 de raad voor het instrumentarium van de nieuwe Wet
toeristische verhuur in te zetten. Voor vakantieverhuur (het verhuur van
de hele woning) betekent dit o.a. dat het alleen kan in panden waar
iemand de rest van het jaar woont. Verhuur is dan mogelijk: voor
maximaal 60 nachten per jaar, met een minimum van 12m2 per persoon, en moet een
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarbij moet per overnachting toeristenbelasting
worden betaald. Verder bevat het voorstel extra inzet op toezicht en handhaving. Op termijn komt er
de verplichting een verhuring vooraf te melden.
We pleitten voor maximaal 30 dagen. Een termijn van 30 dagen sluit aan op het aantal dagen dat
mensen gemiddeld op vakantie zijn. De gemeente beargumenteerde de termijn vanuit de vrijheid
van de eigenaar, voor ons is het andersom: een eigenaar is niet vrij om te doen wat hij wil met zijn
eigendom, vakantieverhuur mag nu niet, en wordt via de nieuwe regeling door de maatschappij aan
een eigenaar gegund. Daar past terughoudendheid bij. De raad heeft deze argumentatie jammer
genoeg niet overgenomen. Maar de voorstellen zijn verder wel overgenomen, wat betekent dat
toeristische verhuur alleen nog maar onder strikte voorwaarden kan.
Kalverbos: we hebben geageerd op de plannen van
een projectontwikkelaar om zonder overleg met
omwonenden in het pomphuis en op de
achterliggende reinwaterkelder bij het
voorgenomen kunstcentrum in de kelder een
restaurant met terras te willen realiseren, en de
gemeente aangesproken op de procedure en de
ontbrekende (geluids)onderzoeken, die essentieel zijn om overlast te kunnen voorkomen. Ook
omwonenden hebben zich nadrukkelijk laten horen. Uiteindelijk constateerde de gemeente dat toch
de uitgebreide procedure gevolgd moest worden voor de aanvraag van de vergunning door de
projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar was dat aanleiding de aanvraag in te trekken, en
een vergunning in te dienen voor (voor nu) een kunstcentrum zonder horeca.
Omgevingsvisie Delft 2040. De gemeente heeft de omgevingsvisie opgesteld. Deze visie zet de
strategische lijnen uit voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad, en zal straks een rol
vervullen als bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan gemaakt en gewijzigd gaan worden.
BBN heeft een zienswijze ingediend op de concept omgevingsvisie. Wij pleitten daarin voor meer
aandacht in de binnenstad voor de Verblijfskwaliteit van de openbare ruimte voor de bewoners,
Kwaliteit van de directe woonomgeving, Kwaliteit van het wonen. De reactie van de gemeente was
zeer teleurstellend. Er werd gesteld dat kwaliteit slechts een subjectief begrip is. Onze zienswijze
heeft slechts geleid tot een wezenlijke aanvulling van de omgevingsvisie: “Delft streeft ernaar in 2040
meer openbare ruimte in de binnenstad beschikbaar te hebben voor ontmoeten en verblijven”. Dus
meer kwantiteit (voor wie bedoeld?) en niet de gevraagde kwaliteit.
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Lijst verzwaard advies en verplichte participatie: als de
Omgevingswet er is, is het in beginsel de bevoegdheid van
B&W een omgevingsvergunning te verlenen, ook als het
om ingrijpende projecten die niet passen in het
omgevingsplan gaat. Verder bestaat er geen recht op
participatie, ook niet bij dat soort projecten. Tenzij de raad
anders heeft bepaald; hiertoe moet een lijst verzwaard
advies en verplichte participatie worden opgesteld. In het
najaar werd deze lijst door de raadswerkgroep
Omgevingswet aan de raad aangeboden. We hebben gereageerd op de eerste versie van deze lijst,
die naar onze mening teveel aan het college liet, en geen enkele motivatie kende. De lijst is toen
teruggetrokken, en er is een nieuw voorstel gemaakt.
Rietveld 49. De gemeente gaat geld ter beschikking stellen voor het verbouwen van Rietveld 49. De
culturele activiteiten in Rietveld 49 worden door veel leden zeer gewaardeerd. Dit geldt zowel voor
het Rietveldtheater als het DTG –theater en het feit dat er atelierruimten zijn. Wel kan dit soort
gebruik voor overlast zorgen, en dat is zo midden in een woonbuurt niet gewenst. Het gaat dan met
name om geluid van de activiteiten in het gebouw, maar ook het komen en gaan van bezoekers en
laden en lossen. BBN wil handhaving van de huidige functie van het pand, maar met dusdanige
fysieke voorzieningen en bijbehorende gemeentelijke regelgeving dat er zo min mogelijk overlast
voor de buurt is. Door een tegenvallende begroting is de beslissing tot verbouwen is door de
gemeente doorgeschoven naar 2022.
Werkgroep Openbare ruimte
Extra terrassen. als aanleiding de 1,5 meter afstandsregel in de horeca, bood de gemeente tijdelijk en
voor zover dat mogelijk was horecabedrijven meer ruimte aan in de openbare ruimte. Het ging om
extra terrasruimte en om extra terrasboten. Ook in 2021 werd deze mogelijkheid weer geboden. BBN
vindt het belangrijk dat lokale horecabedrijven, en dan met name de goede horeca, zo meer
mogelijkheden kreeg om te overleven, maar ook dat er duidelijke regels zijn om overlast te
voorkomen. De hiervoor geformuleerde beleidsregels sloten hier goed op aan. De tijdelijke maatregel
gold tot 1 oktober 2021. In september is door STIP een motie aangekondigd deze tijdelijke maatregel
te verlengen tot 1 mei 2022. Wij hebben daar samen met de andere belangenverenigingen op
gereageerd: “Voor ons is van belang dat de bestaande regels over het gebruik van de openbare
ruimte er niet voor niets zijn, en na een zorgvuldige belangenafweging tot stand zijn gekomen,
rekening houdend met alle andere belangen in de openbare ruimte en van omwonenden en
aangrenzende bedrijven, met het oog op een goed woon- en leefklimaat voor iedereen” Bij de
bespreking van de motie in de raad bleek er geen steun te zijn voor de motie. .

Werkgroep Duurzaam en groen
Bijplaatsen huisvuil. Het bijplaatsen van afval naast ondergrondse vuilcontainers is een probleem in
Delft en jammer genoeg ook in het gebied van onze vereniging. In opdracht van de gemeente heeft
Avalex inde periode januari – april een proef gedaan met zogenaamde containertuintjes. De proef is
uitgevoerd op drie locaties waar veel wordt bijgeplaatst, zogenaamde “hotspots”. Eind van het jaar is
de evaluatie verschenen. Hieruit blijkt dat de containertuitjes op hotspots nauwelijks helpen tegen
bijplaatsen
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Warmteplan Delft. Nederland moet de uitstoot van
broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49
procent teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990. Om
dit te bereiken zal ook Delft van het aardgas af moeten. De
gemeente Delft heeft in 2020 en 2021 het hiervoor
benodigde Warmteplan Delft 2030 opgesteld. BBN neemt
deel aan de hierbij behorende Klankbordgroep Warmteplan.
BBN heeft hierbij aandacht gevraagd voor de situatie in de
binnenstad: veel huizen in de binnenstad zijn oud, bouwjaar
voor 1945, en slecht geïsoleerd. Door hun bouwwijze en soms ook door hun monumenten-status zijn
zij moeilijk en alleen tegen hoge kosten te isoleren.
Het warmteplan geeft voor de meeste buurten in de binnenstad (met lichtblauw aangegeven in het
prentje hiernaast) als beste alternatief hernieuwbaar gas eventueel in combinatie met een
luchtwarmtepomp. Luchtwarmtepompen kunnen flinke geluidsoverlast geven, wij hebben daarom
gevraagd om een nader onderzoek naar de effecten en mogelijk oplossingen bij luchtwarmtepompen
en dit reeds in 2022 te doen. Bij de behandeling en goedkeuring van het warmteplan in december
door de gemeenteraad is dit toegezegd.
Werkgroep Jong en oud
Woningen voor ouderen. De gemeente wil het oude VAK gebouw Westvest 9 verkopen voor
ouderenhuisvesting. Zij zoekt hiervoor een projectontwikkelaar die het pand wil kopen en
ontwikkelen op basis van een door de gemeente opgesteld programma van eisen. De gemeente
wilde bij de selectie van mogelijke projectontwikkelaars vertegenwoordiging vanuit de doelgroep
betrekken en heeft daarvoor onze vereniging benaderd. Twee leden hebben aangegeven te willen
deelnemen.
Kom op de koffie! Heb je zin om met buurtgenoten koffie te
drinken en een praatje te maken? Kom dan gezellig naar de
foyer van het Rietveldtheater. Vanaf oktober huren we
eenmaal per maand de ruimte van 10.00 -12.00 uur. Koffie
en thee kosten 1 euro. De datum wordt bekend gemaakt via
de nieuwsbrief. Al snel bleek deze buurtactiviteit in een
behoefte te voorzien. Er komen per keer ongeveer 20
buurtgenoten langs. Het is goed om te zien dat er ook vaak
nieuwe mensen aanschuiven.
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