
DELFIA BATAVORUM 

ALV 31 MEI 2018

CBS 



......ALV 2017…….



.........past dit in een beschermd stadsgezicht ? 

(of werelderfgoed?!)





…..2018…..

wat wordt ons antwoord?



….een begin van een antwoord….



Delft, 29 april 2018
Ter attentie van  de onderhandelaars van de 

gemeenteraad Delft

Drie actiepunten om in het 
collegeprogramma op te nemen



1. Belang van het Delftse  erfgoed

2. Bijzondere aandacht voor de 
binnenstad

3. Toepassing “Delfts doen”



1.  Belang van het Delftse  erfgoed

a. Integrale visie 

b. Beschermde stadsgezichten

c. Profiel stadsbouwmeester



a. Integrale visie 
Maak – mede als onderdeel van de op te stellen 

Omgevingsvisie - een duidelijke visie op het 
behoud van het Delftse erfgoed, met bijzondere 

nadruk op het gebouwde erfgoed, (inclusief 
rijks- èn gemeentelijke monumenten, bestaand 

èn nieuw) en de binnenstad  en sluit daarbij 
tevens aan op de directe omgeving van Delft;



b. Beschermde stadsgezichten
Maak een plan voor het behoud van de 

kwaliteiten van alle beschermde stadsgezichten 
(Binnenstad, TU Noord en Agnetapark & Nieuwe 

Plantage) en zet in op uitbreiding van het 
Beschermd Stadsgezicht Binnenstad met het 

gebied langs de Buitenwatersloot;



c. Profiel stadsbouwmeester

Neem in het profiel van de te benoemen 
Stadsbouwmeester cultuurhistorisch besef en 

aantoonbare belangstelling en kennis van 
gebouwd erfgoed op



2. Bijzondere aandacht voor de 
binnenstad

a. Regie binnenstad

b. Weg met de verrommeling

c. Kwaliteit Openbare ruimte 

d. Gasthuisplaats

e. Museum Prinsenhof

f. Openbare ruimte Spoorzone Noord



a. Regie binnenstad
Stel een gebiedsregisseur aan voor de gehele 

binnenstad;



b. Weg met de verrommeling
Maak een plan van aanpak, gevolgd door een 
maximaal vierjarig actieprogramma, voor het 
direct opschonen van de openbare ruimte van 

de historische binnenstad;



c. Kwaliteit Openbare ruimte 

Geef hoogste prioriteit aan het optimaal veilig 
stellen van de beleving van de unieke 

kwaliteiten van de historische binnenstad en stel 
een integrale visie op de inrichting van de 

openbare ruimte ervan op, inclusief een eerste

vierjaren uitvoeringsplan; 



d. Gasthuisplaats

Heel de wond van de al zo lang braak liggende 
Gasthuisplaats door een hoogwaardige en 
passende invulling van deze historisch zo 

betekenisvolle plek in de binnenstad mogelijk te 
maken en participeer in de ontwikkeling ervan;



e. Museum Prinsenhof

Maak behoud van de ruimtelijk historische 
karakteristiek van het monumentale 

Prinsenhofcomplex een hard onderdeel van de 
verbouwplannen van het museum en zijn 

omgeving;



f. Openbare ruimte Spoorzone Noord

Maak een herstelplan voor de reeds 
gerealiseerde inrichting van het openbaar 
gebied in de spoorzone grenzend aan de 

binnenstad.



3. Toepassing “Delfts doen”

a. Stimuleer proactieve betrokkenheid

b. Integrale belangenbehartiging stakeholders 
binnenstad

c. Rol bewoners in kwaliteitsketen



a. Stimuleer proactieve betrokkenheid

Betrek bij alle plannen m.b.t. historisch erfgoed 
betrokken burgers en belangenorganisaties  -
niet pas alleen bij de uitvoering ervan maar 

vooral bij de probleemstelling, de aanpak en de 
opstelling van plannen;



b. Integrale belangenbehartiging 
stakeholders binnenstad

Zet de Stichting Centrum Management Delft om 
in een Stichting Binnenstads Management Delft 

met een evenredige vertegenwoordiging van 
eigenaar- en andere bewoners;



c. Rol bewoners in kwaliteitsketen

Maak adviserende participatie van betrokken 
bewoners en belangenorganisaties in de 

kwaliteitsketen concreet door hen spreekrecht
te geven bij behandeling van plannen in de 

Adviescommissie Omgevingskwaliteit.



“opvallende acties en resultaten”



Bestemmingsplanwijziging  t.b.v. 
Plan Arsenaal

in  beroep i.v.m. “foute” brug





Bouwplan Bastiaanspoort:
balkons aan de Gasthuislaan

naar de rechter
samen met andere bezwaarden



Toegankelijkheid oversteek
station – Poppesteeg:

succes – (na twee jaar!)

•



CBS: Overige recente activiteiten  (2017→2018)

• Openbare ruimte Spoorzone
• Fiets- en voettgangersroutes  omgeving station
• Pijlermonument Bolwerk
• Bomenkap bij Watertoren en planvorming Kalverbos e.o.

• Adviezen Kwaliteitsketen  / Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Vergaderingen Welstandscommissie  en Kwaliteitskamer– uitvoerig oerleg

• Bouwplannen Kruisstraat  
• Kruisstraat (“Lidl”) / “visie Yperdek e.o.”

• Sint Sebastiaansbrug  
• Bouwplannen LAGA Nieuwelaan afgeblazen
• Uitvoeringsbeleid Terrassen  en terrasboten /  Beeldkwaliteit Terrassen 

• Info bord locatie  Kasteel van Altena
• Delft Waterstad / Erfgoedlijn Trekvaarten 

• Overleggen Gemeente  Delft Omgevingsvisie (“Delfts Doen”)
• Netwerk Strategische Monumenten 
• Platform spoor / klankbordgroep Spoorzone wordt opgeheven
• Contacten bewonersverenigingen  Oude en Nieuwe Delf / Zuidpoort / Binnenstad Noord
• Terrassenbeleid
• Fietsparkeren binnenstad
• Afval beleid

• Rode Loper / Stiching Centrum Management Delft
• Overleg gemeente Hendrick de Keyser – Westvest 42
• –
• zonering, inrichting
• / lokatie Altena
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