
BEWONERSVERENIGING DELFGAUW 
 

Algemene ledenvergadering 2022, gehouden op 15 februari ’22 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom 

Deze vergadering, gehouden op Zoom tgv Covid-19, werd bijgewoond 
door ca 30 leden en een voltallig bestuur. Hopelijk volgend jaar weer 
onder normale omstandigheden. 

Bijzonder welkom aan de nieuwe wijkmanager, Maaike Volkert, en de 
nieuwe wijkagent Daan de Jong. Beiden stellen zich kort voor. 

Verslag ALV 2021: akkoord bevonden. 

Jaarverslag 2021:  

S-Bocht is de ontwerpfase voorbij maar mogelijk moet toch een andere 
oplossing gezocht worden omdat het verkeer mogelijk te kort op de 
bebouwing komt. De gemeente komt hier nog op terug net als op de 
presentatie aan de burgers, die i.v.m. corona destijds niet kon doorgaan. 

Diverse andere punten worden door de voorzitter toegelicht zoals de 
vrachtwagens [max 12 m] in Schimmelpenninck vd O en verhoogde 
oversteekplaats? Zeven Linden. 

Vanuit de leden wordt aandacht gevraagd voor de rotzooi van de 
studenten die hun afval niet in de containers gooien. De betreft vnl. de 
kazerne studenten aan de Delftsestraatweg. Frank merkt op dat hij dit ook 
heeft geconstateerd alsmede de overlast van ongedierte zoals ratten die 
hier op af komen. 

Voorzitter memoreert het succes van onze inspraak/zienswijze samen met 
o.m. de Partij van de Dieren  tegen de bouwplannen in het groen van 
Emerald langs de A13 tussen Ranzijn en de Ijsmeestertunnel. Wel gaan 
er appartement komen op de plek van Ranzijn. Die staat echter 
(grotendeels) op gebied van Gemeente Delft. 

Aardwarmte: De gemeente zet groot in op aardgas vrijmaken van PN  en 
ruil voor aardwarmte. Klapwijk is een proefwijk waar geprobeerd wordt 
een warmtenet aan te leggen. In ons dorp hebben we voorlopig ervaring 
met 2 tuinders Ammerlaan en Duijvesteijn die al 10-12 jaar 
aardwarmte/geothermie gebruiken voor hun kassen en bij A voor enkele 
woningen. in de zienswijze/inspraak die wij ingediend hebben staat dat wij 
niet tegen aardwarmte/geothermie als alternatieve energie zijn maar wel 
pleiten voor: 



-een grotere rol van de gemeente inzake te communicatie hierover in de 
komende 35 jaar waarvoor de vergunning geldt en  

-dat er een risicofonds komt voor het geval er schade wordt veroorzaakt 
dat de ondernemers niet kunnen dragen 

Meer informatie hierover staat op onze website 

Kooltuin: Hier zouden 40 woningen worden gebouwd in Vrijenban2 de 
mening van de leden wordt gevraagd.  

Sven zegt dat het plan heel oud is. Deze woningen zijn niet in fase 1 
meegenomen. Er zouden toen nog negen woningen bij komen. Nu men 
ineens veertig erbij wil geeft dit zorgen over de verkeersdruk e.d. Het plan 
druist in tegen eerdere plannen en er kan een zienswijze worden 
ingediend. PN heeft woningen nodig, de oorspronkelijke negen stuks zijn 
wel akkoord. 

Sjoerd is verbaasd over de ontsluiting naar de Delftsestraatweg, deze zou 
volgens hem ook naar de kooltuin. Ook moet er bij de bouw op gelet 
worden dat de woningen zoveel mogelijk zongericht gebouwd worden. Dat 
komt plaatsing van zonnepanelen e.d. ten goede; duurzaamheid wordt 
echter in de huidige plannen niet meegenomen. 

Sven vindt het een taak van de BVD om de gang van zaken te bewaken 
en daarover de politiek wakke te houden. De “Lintenvisie” valt nu 
grotendeels weg, want ipv een paar ‘postzegellocaties’ wordt nu een hele 
woonwijk erbij gebouwd. Bestuur BVD dient een Zienswijze [voorheen 
Inspraak] in voor 3 maar 2022. [ Verkeer Noordeindseweg, Linten, 
bestuursvisie].   

Louki van Ruijven: Plan koppelen aan partijen lijkt oke, maar hoe hoor ik 
het? Voorzitter antwoordt dat de tekst op de website komt. 

Licht assimilatie: BVD heeft opnieuw samen met Natuur bezwaar 
ingediend bij de wethouder. Kennelijk zou de vergunning opnieuw 
verleend worden. De leden ervaren veel storende lichten o.m in 
Hoefsmidstraat. Gemeente wil niet echt meewerken. Voor zienswijze 
hierover, zie website 

Activiteiten: de buitenspeeldag werd een week waarin een speurtocht 
met opdrachten kon worden gedaan met een ijsje toe bij Verhagen. Veel 
kinderen en ouders hebben daaraan meegedaan. 

De intocht van Sint ging wel door maar door de enorme instroom van 
Delftenaren werden de coronaregels overtreden zodat Sint alleen even 
mocht groeten, er werd snel wat strooigoed uitgedeeld. Dit jaar hopelijk 
weer als vanouds maar waarschijnlijk met andere ‘trekkers’. 
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Op de website is een  fietstocht gepubliceerd, er zijn nog geen reacties 
Probeer deze eens uit svp en stuur een reactie en of een paar foto’s voor 
onze website. 

De wijkagent Daan de Jong stelt zich kort voor. Hij houdt zich vooral 
bezig met langdurige problemen. 

Financiën: Emil licht dit toe. Er zijn geen activiteiten geweest dus daar is 
nauwelijks geld aan uitgegeven. De Buurtknip is verruimd en daar kan en 
wordt zo mogelijk gebruikt. Zo kunnen we een beetje sparen bv voor het 
lustrum. Diverse posten, begroting e.d. worden toegelicht. 

De kascommissie verklaart bij monde van Hr. Groenewegen dat de 
financiële administratie uitstekend op orde is. Daarop wordt decharge 
verleend met dank aan de penningmeester. 

De huidige kascommissie  zal het ook volgend jaar doen. 

Mw. Steinman vraagt waarom er zo weinig leden zijn. Antw: Er is 
gelobbyd, huis aan huis gefolderd en aandacht voor gevraagd in de krant 
maar tot nu toe weinig groei. Toch zijn we best tevreden met de meer dan 
350 leden. We proberen de sociale cohesie te bevorderen ook in 
samenwerking met de gemeente. 

Hr. Groenewegen vraagt om toch te trachten meer leden te werven. Vz 
stelt dat we dat ook doen maar prioriteit geven aan vrijwilligers  die hun 
handen uit de mouwen willen steken voor het dorp en daarnaast zijn een 
paar (vrouwelijke) bestuursleden meer dan welkom. 

Mw. Steinman meldt zich ter plekke als vrijwilliger. Hartelijk welkom. 

 

Jaarplan: Steeds meer wordt digitaal gedaan. Er is ook overleg en 
samenwerking met de andere bewonerscommissies in Pijnacker Nootdorp. 
We werken veel samen met de wijkmanager, thans Maaike Volker. 

Sjoerd  Sliggers zit al jaren in het Milieuplatform van de gemeente en  
merkt op dat dit Milieuplatform niet genoemd wordt in het jaarplan of 
jaarverslag. Hij wil graag bijpraten met het bestuur. [dat is inmiddels 
gebeurd] . volgende keer nemen we voor dat wel te doen. Het 
belangrijkste feit waar het Milieuplatform aan heeft bijgedragen is het 
tegenhouden van de Bio-energie centrale die in de polder achter Klapwijk 
zou komen vanwege de verhalen over oude bomen die van overzee hier in 
stukjes zouden worden gehakt. Dat lijkt niet zo milieuvriendelijk. 

Rondvraag: 

Hr. Van Woerden stelt dat aan de Sch vd Oyenweg tot voor kort een 
verkooppunt was, genaamd Franks Tomatenshop. Frank is echter 
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overleden maar op diverse punten hangen nog de borden die naar Frank 
verwijzen. Maaike vraagt dit na en geeft aan dat dit ook bij het meldpunt 
Leefomgeving kan worden aangegeven. 

Tegenover het kerkelijk centrum is een containerplek. Deze is niet 
verlicht. Ook kunnen de containers niet tweezijdig gevuld worden omdat 
men niet door modder en gras naar de achterzijde loopt. Daardoor wordt 
veel voor en naast gegooid. Een stoeprand met tegelpad zou al veel 
oplossen. Maaike zegt dat binnenkort de containers ondergronds gaan. 

Laadpaal elektrische auto’s is opeens dicht-gekit op 2 locaties. SvdOye 
heeft  ook slechts 1 paal dus graag een tweede. [inmiddels is de oorzaak 
bij de gemeente achterhaald; helaas was dit vandalisme. De 
onderhoudsfirma EQUANS is op de hoogte gesteld. 

Als je een laadpaal wilt aanvragen kan dat via Laadpaal aanvragen - 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

 

Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en hun inbreng en sluit 
de vergadering. 
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