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GEMEENTEBERICHTEN

BESLUITEN

EVENEMENTEN
Voor de komende week zijn 
vergunningen aangevraagd/verleend 
voor de volgende evenementen:

Wekelijks, t/m 29 oktober | 
antiek-, boeken- en curiosamarkt | 
Hippolytusbuurt, Vrouwjuttenland, 
Voldersgracht, Wijnhaven en rond 
Oude Kerk | verleend
24 juli | Hyperloop | Markt | verleend
27 juli - 7 augustus | Delft Chamber 
Music Festival | Museum Prinsenhof  | 
verleend
29 juli | klassiek concert | Markt | 
aangevraagd.

Kijk voor een volledig evenementen-
overzicht en de status (aangevraagd, 
aangemeld, verleend) op 
www.delft.nl/evenementen.  

ANTERIEURE OVEREENKOMST
Op 14 juli 2022 is een anterieure 
overeenkomst gesloten tussen 
de gemeente Delft enerzijds en 
Active Interest Holding B.V. en 
Het Kantenhuis B.V. anderzijds. 
Deze overeenkomst voorziet in 
afspraken over vergoeding van de 
gemeentelijke kosten in verband met 
een bestemmingsplanwijziging die 
woningbouw mogelijk maakt op de 

bestaande bedrijfsbebouwing en op 
de begane grond van de locatie aan 
de Paradijspoort 15 te Delft.

Inzage
Met ingang van maandag 25 juli 2022 
ligt een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst zes 
weken op afspraak ter inzage in het 
stadskantoor aan het Stationsplein 1 
te Delft. De zakelijke beschrijving be-
treft een samenvatting op hoofdlijnen 
van de inhoud van de overeenkomst.

Geen bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving kan geen 
bezwaar of  beroep worden ingesteld.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD
2611 BE | Oude Delft 127 | bouw: 
zonnepanelen plaatsen | 14-7-2022
2611 HE | Oude Delft 237 | bouw: 
zonnepanelen plaatsen | 15-7-2022
2611 KH | Noordeinde 18 | 
beschermd monument: patio 
overkappen en doorbraak maken in 
achtergevel begane grond naar patio |
12-7-2022
2611 VC | Oosteinde 149 | bouw: 
zonnepanelen en -collector plaatsen |
12-7-2022
2613 JW | Keizer Karelstraat 7 | 

bouw: dakterras | 11-7-2022
2613 RK | Westerstraat 100 | 
bouw: huidige dak vervangen voor 
dakopbouw | 12-7-2022
2614 JH | Mina Krusemanstraat 
40 | bouw: fi etsenstalling tbv. gebruik 
woongebouw | 14-7-2022
2624 ES | Martinus Nijho�  aan |
strijdig met RO: tijdelijk een stook-
installatie plaatsen | 15-7-2022
2627 AN | Schieweg 15A | strijdig 
met RO: tijdelijk afwijken van 
bestemmingsplan om Placemaking 
op Kabeldistrict mogelijk te maken | 
11-7-2022
2628 RV | Mijnbouwstraat 25 |
beschermd monument: pand 
veranderen en dakterras vervangen | 
12-7-2022
2628 WW | Frogersingel 2 | kap: 
gebied vrijmaken van bomen en 
opschot tbv. nieuwe brugverbinding | 
13-7-2022
2629 HV | Boussinesqweg 1 | kap: 9 
populieren en 4 linden – risicobomen 
volgens een boominspectie | 
13-7-2022.

VERLEEND REGULIER
2611 CD | Oude Delft 72 | 
beschermd/gemeentelijk monument, 
bouw, strijdig met RO: airco-units 
aanbrengen aan achtergevel en op dak 
bijgebouw | 11-7-2022
2611 MD/MJ/RB | Pynepoort 11, 

Gasthuislaan 68A, 68B, 68C, 
68D, Kruisstraat 40, 42, 44 | 
bouw: 8 zelfstandige woningen | 
13-7-2022
2611 WN | Oostplantsoen 140 | 
bouw, strijdig met RO: houten keer-
wanden vervangen door keerwanden 
met steenkorven | 11-7-2022
2622 JT | Chinalaan 8 | bouw: 
dakopbouw | 11-7-2022
2628 RG | Van Speykstraat 10 | 
bouw, strijdig met RO: dakopbouw | 
15-7-2022
2629 HP | Schoemakerstraat | kap: 
1 boom | 11-7-2022
2629 HT | Kluyverweg 2 | bouw, 
strijdig met RO: Hal open Jet Facilities 
TU Delft uitbreiden | 15-7-2022.

VERLENGDE BESLISTERMIJN
2611 DD | Zuidwal | werkzaam-
heden, bouw, strijdig met RO: 
realisatie van een warme bron van het 
WKO-systeem Zuidpoort | nieuwe 
beslisdatum: 2-9-2022.

BUITEN BEHANDELING GESTELD
2629 JE | Rijksstraatweg 145 | kap: 
1 kastanje | 12-7-2022.

OMZETTINGS VERGUNNINGEN 
(VERKAMERING)

AANGEVRAAGD
2622 JW | Himalayapad 2 | 6-7- 2022.

INGETROKKEN
2622 JW | Himalayapad 2 | 6-7-2022.

MELDINGEN

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK 
PAND
2611 DD | Zuidwal 14 | 15-7-2022.

SLOOPMELDING
2613 RK | Westerstraat 100 | dak 
en topgevel aan achterzijde slopen | 
15-7-2022.

SLOOPMELDING NIET AKKOORD
2611 XP | Klein Vrijenban 2 
| gedeeltelijke sloop en asbest 
verwijderen | 15-7-2022.

Formele publicatie 
De formele publicatie van algemeen ver-
bindende voorschriften (verordeningen) 
en kennisgevingen gebeurt digitaal in een 
Gemeenteblad op www.o�  cielebekend-
makingen.nl. 
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u 
directe links naar deze bekendmakingen 
van de gemeente Delft, en hoe u beroep 
en bezwaar kunt aantekenen. Wilt u een 
melding doen of een omgevingsvergunning 
aanvragen? Dat kan via 
www.omgevingsloket.nl.

Delftse zomer van de Ontmoeting

Eenmalige activiteiten

Ko�  ehub Financieel Café
De Ko�  ehub komt naar u toe. 
Voor vragen op fi nancieel gebied, 
onder het genot van een kopje 
ko�  e. U kunt de Ko�  ehub vinden 
op diverse plekken in de wijk. 
Wanneer: 1 augustus 
Waar: diverse plekken in de wijk, 
zie www.delftdoetmeer.nl 
Tijd: 10.00-12.00 uur en 
14.00-16.00 uur.

‘Walk and Talk’ – natuur-
wandeling met terrasje
Wanneer: 1 augustus
Waar: vanaf  restaurant De 
Schaapskooi, Korftlaan 3
Tijd: vertrek om 13.30 uur.

Programma augustus 2022

Het hele jaar door
SSBO Delft organiseert 
het gehele jaar activiteiten 
voor ouderen. Zoals in 
de zomermaanden de 
zomerschool voor senioren. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ssbodelft.nl.

Het Odensehuis de Linde 
organiseert het hele jaar door 
ontmoetingsochtenden. Voor 
mantelzorgers en mensen 
met geheugenklachten en/
of beginnende dementie. 
De ochtenden zijn op 
maandag, dinsdag en 
donderdag van 10.00-12.00 
uur aan de Sandinoweg 149. 
Aanmelden kan via anita@
odensehuisdelindedelft.nl. 

De Delftse Coalitie Eén tegen Eenzaamheid heeft samen met 
Delftse organisaties een zomerprogramma voor senioren 
gemaakt. Alle activiteiten staan in het teken van ontmoeten en 
nieuwe mensen leren kennen. De activiteiten zijn toegankelijk 
voor iedereen. Doe mee en geniet! U bent van harte welkom! 

Meedoen is gratis. Aanmelden? 
Dat kan via administratie@
delftvoorelkaar.nl of  015-7600200. 

Op www.delftdoetmeer.nl vindt u 
meer informatie over de activiteiten.

Ko�  ehub Financieel Café
De Ko�  ehub komt naar u toe. 
Voor vragen op fi nancieel gebied, 
onder het genot van een kopje 
ko�  e. U kunt de Ko�  ehub vinden 
op diverse plekken in de wijk. 
Wanneer: 3 augustus 
Waar: diverse plekken in de wijk, 
zie www.delftdoetmeer.nl 
Tijd: 10.00-12.00 uur en 
14.00-16.00 uur.

Walking Football met lunch
Wanneer: 4 augustus
Waar: SV DHL, Brasserskade 234
Tijd: 11.00-12.00 uur 
Na deelname is het mogelijk om 
structureel aan te sluiten.

Leve de Film 
Wanneer: 5 augustus
Waar: Filmhuis Lumen, Doelenplein 
5
Tijd: 14.30 uur 
(inloop vanaf  14.00 uur).

Opa/oma & kleinkind dag – 
bioscoop 
Opa en oma kunnen gratis hun klein-
kind(eren) meenemen naar de popu-
laire fi lm ‘Minions: The Rise of  Gru’. 
Wanneer: 8 augustus 
Waar: Pathé Delft, Vesteplein 5
Tijd: 12.00 uur
Let op: max 50 deelnemers. 

Ko�  ehub Financieel Café
De Ko�  ehub komt naar 
u toe. Voor vragen op 
fi nancieel gebied, onder 
het genot van een kopje 
ko�  e. U kunt de Ko�  ehub vinden op 
diverse plekken in de wijk. 
Wanneer: 10 augustus 
Waar: diverse plekken in de wijk, 
zie www.delftdoetmeer.nl 
Tijd: 10.00-12.00 uur en 
14.00-16.00 uur.

Jeu de Boules clinic met lunch
Wanneer: 10 augustus 
Waar: Midi, Sportring 10
Tijd: 10.00-14.00 uur.

Mijn Levensverhaal, 
Humanitas
Voor mensen die met een ander 
in gesprek willen gaan over hun 
levensverhaal. 
Wanneer: 10 augustus
Waar: De Kegelclub, 
Mozartlaan 424
Tijd: 15.00-17.00 uur.

Walking Football 
met lunch
Wanneer: 11 augustus
Waar: SV DHL, Brasserskade 234
Tijd: 11.00-12.00 uur
Na deelname is het mogelijk om 
structureel aan te sluiten.

‘Stille kracht’ zomerterras 
met roofvogels 
Voor senioren, mantelzorgers en 
degenen voor wie zij zorgen. 
Wanneer: 11 augustus
Waar: Onder Ons, 
Kerkpolderweg 8
Tijd: 13.30-16.30 uur.

Country- of Linedance
Wanneer: 11 augustus
Waar: Dansschool Wesseling, 
Buitenwatersloot 327
Tijd: 14:00-15:30 uur.

Dagtocht Fietsen Nootdorp, 
Berkel, Zoetermeer en 
Pijnacker
Wanneer: 12 augustus
Waar: vanaf  restaurant De 
Schaapskooi, Korftlaan 3
Tijd: 10.00 uur.

Wandeltrainer, cursus 
‘hoe begeleid je een groep 
wandelaars’
Wanneer: 
13 augustus
Waar: De 
Kegelclub, 
Mozartlaan 424
Tijd: 9.00-15.30 uur.

Gezond bewegen/val-
preventie 
Wanneer: 15 augustus
Waar: Willem Bilderdijkhof  165
Tijd: 10.30-12.00 uur.

High Tea
Wanneer: 
17 augustus
Waar: 
Prof. Krausstraat 50
Tijd: 13.00-15.00 uur.

Mijn Levensverhaal, 
Humanitas
Voor mensen die met een ander 
in gesprek willen gaan over hun 
levensverhaal. 
Wanneer: 17 augustus
Waar: De Kegelclub, 
Mozartlaan 424
Tijd: 15.00-17.00 uur.

Workshops gezonde
leefstijl en gezelligheid
Wanneer: 18 augustus
Waar: Midi, Sportring 10
Tijd: 10.15-15.30 uur.

Walking Football 
met lunch
Wanneer: 18 augustus
Waar: SV DHL, Brasserskade 234
Tijd: 11.00-12.00 uur
Na deelname is het mogelijk om 
structureel aan te sluiten.

Darten
Wanneer: 
19 augustus 
Waar: Café Friends, 
Noordeinde 37A
Tijd: 14.00-17.00 uur.

Mijn Levensverhaal, 
Humanitas
Voor mensen die met een ander 
in gesprek willen gaan over hun 
levensverhaal. 
Wanneer: 24 augustus
Waar: De Kegelclub, 
Mozartlaan 424
Tijd: 15.00-17.00 uur.


