
 

Delft, 07 – 04 - 2016 
 
 
Betreft: Buurtbijeenkomst 22 april aanstaande 
 
 
Geachte buurtbewoner, 
 

Zoals u weet, is Laga de afgelopen jaren druk bezig geweest met plannen om haar faciliteiten te 
moderniseren. De faciliteiten voor de roeiers van Laga zijn ondermaats en zeer verouderd. Om te 
zorgen dat Laga in de roeisport kan blijven concurreren, is modernisering van de faciliteiten van 
groot belang. 

Voor we bij de gemeente daadwerkelijk het traject ingaan van de formele vergunningsaanvraag, 
zouden we echter nog graag uw mening horen. Daarvoor organiseren wij op 22 april om 19:30 een 
bijeenkomst in het gebouw van Laga.  

Tot op heden spraken wij al met de volgende belangengroeperingen: Belangenvereniging Zuidpoort, 
VvE Museumhof 5, Ad Verkooijen namens een aantal bewoners uit VvE Museumhof 4, 
Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg, VvE Parel aan de Schie en Delfia Batavorum. Deze 
gesprekken waren openhartig en confronterend. Ze hebben geleid tot een voorgestelde aanpassing 
van onze plannen, waarvoor in elk geval Laga dankbaar is. De aangepaste plannen leggen wij nu 
graag aan u voor bij wijze van laatste test voor wij ze indienen bij de gemeente. Wat het vervolg 
betreft: we hebben na 22 april nog twee maanden gereserveerd om met uw opmerkingen in ons 
achterhoofd te onderzoeken wat wij eventueel nog aan onze plannen kunnen verbeteren. We zullen 
u informeren over onze bevindingen, zodat u weet hoe de plannen die wij gaan indienen eruit zien. 

De bijeenkomst op 22 april zal geleid worden door Ir. H.F.A. (Huub) Sprangers, die als onafhankelijk 
voorzitter ook bij de gesprekken met de belangengroeperingen aanwezig was. Verder zal Wilke 
Ruiter van de Gemeente Delft bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Ook zullen wij de 
belangengroeperingen uitnodigen. 

Om te weten hoeveel personen wij kunnen verwachten, verzoeken wij u ons te berichten of u komt. 
Uw aanmelding kunt u per mail sturen naar B@laga.nl. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij altijd per mail of telefonisch bereiken op 
015-2125266. 

 

In afwachting op uw reactie verblijf ik. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B. (Bram) Dorsman 

Commissaris B (Gebouw) der D.S.R.V. ‘’Laga’’ 
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