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In 1973 kwam ik op het Rietveld wonen. Het was een klein huis. De bedoeling was om na 
enige tijd te verhuizen naar een groter pand. Het liep anders. Martin Gorissen haalde me 
over om actief deel te nemen aan allerlei activiteiten in de buurt. Zoals activiteiten voor 
kinderen, maar ook het overleg met betrekking tot de stadsvernieuwing BinnenStad 
Noord. De voorzitter van dit overleg was in eerste instantie Frank van Bommel 
ondersteund door Lidwien van Elteren. Later werd Alex Veldhof voorzitter. Frank van 
Bommel was gemeenteambtenaar, Alex Veldhof was bewoner van de noordelijke 
binnenstad. 
 
In 1989 werd het maandelijkse stadsvernieuwingsoverleg door de gemeente Delft 
beëindigd. Het projectbureau stadsvernieuwing van de Gemeente Delft werd 
ondergebracht bij de dienst Stadsontwikkeling. Maar het was ook het einde van het 
regelmatig overleg met de Gemeente.  
De Bewonerswerkgroep Stadsvernieuwing Binnenstad Noord bleef bestaan. Nadat het 
maandelijks overleg met de gemeente gestopt was, volgde ik in 1989 Alex Veldhof op als 
voorzitter van de Bewonerswerkgroep Stadsvernieuwing Binnenstad Noord. 
 
Ondertussen had de gemeente Delft in 1989 besloten om de omgeving van de Doelentuin 
te ontwikkelen. Nieuwbouw op de plaats van het oude Waterbouwkundig Laboratorium, 
het buurthuis TIG, de schietbaan van de handboogvereniging Frederik Hendrik, de 
voormalige Mr. G. Engbertsschool en het oude theater “de Stadsdoelen”. 
Na enig aandringen mocht namens de Bewonerswerkgroep Stadsvernieuwing BSN één 
afgevaardigde deelnemen aan het overleg m.b.t. planontwikkeling en uitvoering. Na 
intern beraad werd Gerard Schreurs gevraagd om deel te nemen aan het Doelenoverleg. 
 
Tot op heden heb ik als voorzitter altijd de voorkeur gehad om overleggen altijd met 
twee personen bij te wonen. Als dat niet kon ging er meestal iemand naar toe die meer 
kennis van zaken had dan ik. Soms ging ik mee, als er meerdere personen aanwezig 
mochten zijn. 

 
In het verslag van een gesprek met Hilda Blank, coördinator voor de Binnenstad, met 
Joop Gravesteijn en Jeannet Bijleveld van 15 december 1992 wordt gesteld dat: de 
Bewonersgroep Binnenstad Noord te weinig georganiseerd is om als 
vertegenwoordiger van een achterban gezien te worden. En verder uit dit verslag: 
Bij het opbouwen van een organisatie kan nu eventueel nog gebruik gemaakt 
worden van sluimerende netwerken van onder andere de Bewonerswerkgroep 
Binnenstad Noord. Na dit gesprek ging de Bewonerswerkgroep BSN deelnemen aan het 
overleg met de Woonkoepel Delft. Onze vertegenwoordiger in de woonkoepel werd Anne 
Veenstra.  
 
Gelukkig voor ons en mij werd Corrie Schaareman penningmeester/secretaris van BSN. 
Later werden Herman de Wolff, Hanny Reneman, Jan van Hest, Paula Fusco, Hans van 
Bodegom, Irene Lösing, Aad de Vries, Jacqueline van den Hout en Jan Arie Groot ook 
actief betrokken bij BSN. Dankzij Alaa Abdulfatah (wijkcoördinator binnenstad) werden 
wij weer deelnemer aan gemeentelijke overleggen. De woonkoepel is begin 21e eeuw 
opgeheven. 
 
Ook samenwerken met ander bewonersgroepen werd belangrijker. Dankzij Henk van 
Bergen en Ansje Jonquière is er nu goed overleg met de andere bewonersgroepen. 
 
Groot was mijn verrassing dat ik namens de buurt, georganiseerd door Marijke Bonnet en 
Thea Boon, werd voorgedragen voor een lintje, en dat ook gekregen heb. Daar ben ik 
nog steeds blij mee. 
 
Nadat ik in 2019 75 jaar was geworden, vond ik zelf dat het beter was om het 
voorzitterschap over te dragen aan een jonger persoon. En gelukkig is Marlies Heesen 
bereid om deze functie over te nemen. 


