
Digitale nieuwsbrief #1 september 2012

Beste Zuidpoorter,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Belangenvereniging Zuidpoort (BZP) met de 
laatste informatie over uw woonomgeving. Deze nieuwsbrief is verzonden aan onze 
leden en overige belangstellenden.

----------------------------------------

Uitnodiging Buurtborrel BZP:

Belangenvereniging Zuidpoort organiseert maandagavond 17 september tussen 19.00 
en 21.00 uur een buurtborrel in de Molshoop voor alle leden en geïnteresseerden uit de 
omgeving.
 
Wij willen u daarvoor van harte uitnodigen om onder het genot van een drankje en een 
hapje bij te praten met de buren en uzelf op de hoogte te stellen van de laatste 
ontwikkelingen. Om 20.00 uur wordt een korte update gegeven van de activiteiten die 
de belangenvereniging dit jaar tot nu toe hebben beziggehouden en nog op 
stapel staande projecten.

Vanzelfsprekend horen wij ook graag van u of er nog zaken zijn die u graag door de 
belangenvereniging ziet worden opgepakt. Wij willen graag de belangen van alle 
buurtbewoners vertegenwoordigen en zijn daarbij ook afhankelijk van de input van de 
bewoners. Tijdens deze avond kunt u ook aangeven of u zelf actief wilt worden in de 
vereniging, we kunnen altijd extra hulp gebruiken.
 
De volgende reguliere vergadering van de belangenvereniging staat gepland voor 12 
november, daarover wordt u t.z.t. nader bericht. En vergeet niet regelmatig onze 
website te bezoeken www.zuidpoort.org. Hierop kunt u een actueel overzicht vinden van 
alle activiteiten die in de belangenvereniging spelen. Samen staan we sterk in Zuidpoort.
 
Graag tot 17 september!

----------------------------------------

Agenda najaar 2012:

6/9: BZP overhandiging van groenrapport aan wethouder Milene Junius (locatie: 
Stadhuis, aanvang 16:00)
15/9: Buurtfeest Oranjestraat Oranjeplantage Hopstraat (locatie: Hartjesveld)
17/9: BZP Buurtborrel (locatie: Molshoop, aanvang 19:00)
18/9: Gemeente: Parkeerpodium Binnenstad (locatie DOK, aanvang 20:00)
19/9: Netwerk Binnenstad 'Leefbaarheid: Wat maakt het leven in de binnenstad tot een 
feest?’ (locatie Meisjeshuis, aanvang 18:00)

http://www.zuidpoort.org/


22/9: Nationale Burendag. Onder ander buurtfeest in de Nieuwelaan
24/9: BZP bestuursvergadering (heeft u onderwerpen? Email: info@zuidpoort.org)
22/10: BZP bestuursvergadering (heeft u onderwerpen? Email: info@zuidpoort.org)
12/11: BZP Buurtborrel (locatie: Molshoop, aanvang 19:00)
10/12: BZP bestuursvergadering (heeft u onderwerpen? Email: info@zuidpoort.org)
14/01: BZP Nieuwjaarsbijeenkomst in de Molshoop, aanvang 19:30

-----------------------------------------

Groen in de binnenstad: 

Wethouder Milène Junius ontvangt donderdag 6 september a.s. om 16.00 op het 
stadhuis aan de markt het rapport “Groen in de binnenstad – Groen en openbare ruimte 
in de Delftse binnenstad, een aanbeveling”. Dit rapport is opgesteld door vijf 
belangenverenigingen die actief zijn in de Delftse binnenstad.

▪ Lees meer

Belangenverenigingen willen groenere en beter onderhouden binnenstad:

De Delftse binnenstad is 'stenig' en kent weinig groen. Veel plekken in het centrum zijn 
bovendien slecht onderhouden. Dat stellen vijf belangenverenigingen. De binnenstad 
kan veel groener en mooier, vinden de vijf verenigingen. Aanstaande donderdag 
overhandigen ze daarom een rapport met tips en aanbevelingen aan wethouder Milène 
Junius.

▪ Lees meer

Parkeren in Delft: 

Op 15 augustus was er weer een parkeerpanel. Van alle belangenverenigingen van de 
schil was helaas alleen de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
vertegenwoordigd of uitgenodigd? Misschien is het erg zwart-wit gedacht, maar ik denk 
dat - als het aan wethouder Milène Junius en haar beleidsambtenaren ligt - we over een 
paar jaar in een situatie zitten dat bewonersparkeren is ingevoerd van de A13 tot aan de 
Provincialeweg. Ik kwam tot deze conclusie nadat ik allerlei sheets en kaarten voorbij 
zag komen.

▪ Lees meer

Yamamoto wordt Al Maghrib:
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Het Zuidpoortgebied krijgt weer een nieuwe impuls met de komst van danscafé en 
restaurant Al Maghrib naar het voormalige pand van Yamamoto aan de Zuidwal.

▪ Lees meer

Nieuwe tijdelijke galerie 'BT5':

Henk van Bergen stelt de voormalige winkelruimte van Van Bergen op de hoek 
Breestraat/Brabantse Turfmarkt, zolang deze ruimte niet verhuurd is, beschikbaar aan 
kunstenaars die hier hun werk kunnen exposeren. Hiermee wordt een positieve impuls 
gegeven aan de sfeer en uitstraling van de Breestraat wat eveneens goed is voor de 
voor de gevestigde winkeliers en ondernemers en de stad Delft.

▪ Lees meer

Maatregelen gemeente niet voldoende

"Fietsplan schiet tekort. Scepsis bewoners over nieuwe aanpak fietschaos" aldus een 
artikel in het AD. De verschillende belangenverenigingen zijn blij dat de gemeente nu 
eindelijk actie gaat ondernemen maar vinden de voorgestelde maatregelen 
onvoldoende. Een pleidooi voor een integrale aanpak samen met autoparkeren is op 
zijn plaats en dringend nodig. Een goed bereikbare en prettige leefomgeving is ons doel 
waarbij de binnenstad dus niet alleen het domein is van de fietser.

▪ Lees meer

----------------------------------------

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
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