Wijkprogramma Voorhof 2009
Ook in 2009 werken professionals en bewoners samen in én aan de wijk op basis van het
wijkprogramma. Omdat de thema’s van het voorgaande jaar nog steeds aandacht vragen, bouwt het
wijkprogramma 2009 voort op het wijkprogramma van 2008. Dit betekent dat ook in 2009 de
wijkagenda gevormd wordt door de onderstaande thema’s in willekeurige volgorde:
1.
2.
3.
4.

Samenleven en betrokkenheid
Investering in fysieke kwaliteit woonomgeving
Herstructurering Poptahof
Opgroeien in de wijk

Waarom staan deze thema’s op de agenda? In gesprekken met bewoners van de Voorhof,
bijvoorbeeld in het bewonersplatform, aan de buurttafel en met de professionals die er werkzaam zijn,
zijn zaken naar voren gekomen die op één of meerdere van deze terreinen spelen. Ook is in de loop
van 2008 gewerkt aan een wijkanalyse en een wijkbarometer, waarin statistische en andere gegevens
gebruikt worden om een gedragen beeld van de wijk te krijgen.
Samen met maatregelen en activiteiten die partnerorganisaties ondernemen in de wijk, geven al deze
bronnen een goed beeld van ontwikkelingen in de Voorhof anno 2008/2009.
De Delftse Wijkaanpak is sterk gericht op de samenwerking tussen de gemeente, bewoners en
andere organisaties met als doel om het woon-, werk-, leer- en leefplezier in de wijk te verhogen.
Gezamenlijk wordt er zorg voor gedragen dat de maatregelen die voortvloeien uit de thema’s ook het
gewenste effect hebben.

Aan de slag in Voorhof in 2009
Nadat elk thema verder is toegelicht en is aangegeven welke initiatieven onder andere in gang gezet
worden, wordt vermeld hoeveel wijkbudget er voor elk thema beschikbaar is en welke partners bij de
uitvoering betrokken zijn. Van een aantal initiatieven is de voorbereiding al gestart in 2008 (of eerder)
en loopt de uitvoering door in 2009. Om alle initiatieven te ondersteunen wordt het wijkbudget 2009 en
eventuele bijdragen uit andere (reguliere) budgetten ingezet.
Hierbij kan gedacht worden aan grotere of langlopende projecten waarbij meerdere onderdelen van de
gemeente en/of partners betrokken zijn. Voor 2009 bedraagt het wijkbudget € 147.801,00 (excl.
restant bedrag 2008). Totale wijkprogramma beslaat 159.913 euro.

1. Samenleven en betrokkenheid
In een dichtbevolkte ‘flatwijk’ als Voorhof wonen mensen dicht op elkaar waarbij de buitenruimte
gedeeld wordt met velen. Zeker wanneer er sprake is van verschillende culturele achtergronden of
botsende belangen vraagt dit om meer begrip en respect voor elkaar. Om dit te bevorderen zijn er in
2008 diverse initiatieven gestart zoals een buurttafel en Kunst in de wijkenprojecten. Vaak leidde dit
tot verrassende ontmoetingen, betrokkenheid en binding. Stimuleren van betrokkenheid is één van de
kernpunten van de wijkaanpak. Als bewoners meer betrokken raken bij hun leefomgeving én bij elkaar
dan is er meer bereidwilligheid om knelpunten aan te pakken en kansen te benutten. Bewoners geven
aan dat dit ook valt en staat met vertrouwen en een transparante communicatie. De vraag die zij
daarbij stellen is of zij echt als partners gezien en gehoord worden, zeker gezien alle ontwikkelingen in
de wijk. Deze vraag of behoefte biedt kansen om het huidige vertrouwen in de partners te verbeteren
(en dus meer gemeenschapszin te bevorderen) en nog beter te communiceren en te informeren.
Mogelijk heeft dit ook een positief effect op het vinden van nieuwe actieve bewoners voor allerlei
initiatieven in de wijk. Om dit te bewerkstelligen worden ook alternatieve werkwijzen ingezet en
landelijke ontwikkelingen gevolgd. De ontwikkeling van een duurzame en groene wijk zal in 2009
duidelijker gestalte gaan krijgen. Komend jaar zal extra inzet gepleegd worden op de aanpak van de
afvalproblematiek door de uitvoering van het plusproject zwerfafval. Hierbij zal ook weer persoonlijke
aandacht besteed worden aan de gewaardeerde inzet van bewoners, die zich als vrijwillige
‘zwerafvalpakkers’ vaak intensief en duurzaam inzetten voor het schoonhouden van de wijk.
Doel van de aanpak
Meer verbinding en meer betrokkenheid op diverse fronten.

Wat gaan we doen?
• Opstarten van minimaal 2 nieuwe Kunst in de wijken initiatieven. Met diverse betrokkenen
vanuit de gemeente, woningcorporaties en BWD zal gezocht worden naar goede locaties en
daaraan gekoppelde initiatieven
• Verbreden en verdiepen van het netwerk van actieve bewoners en betrekken van bewoners
bij overleggen en werkgroepen zoals het bewonersplatform Voorhof, de overleggen en
werkgroepen in Poptahof en de redactie van de wijkkrant. In het bijzonder is er aandacht voor
de participatie van allochtone groepen.
• Stimuleren deelname en faciliteren buurttafel in de Multatulibuurt/Voorhof Hoogbouw
• Ondersteuning Wijkkrant Voorhof continueren en alternatieven onderzoeken voor de
verspreiding van de wijkkrant
• Stimuleren van straat-, buurt- en wijkfeesten en Fleur Delft Op-acties
• Deelname aan en gebruik van het wijkweb www.delft.nl/voorhof stimuleren onder meer door
de functie te verbreden en versterken
• Samenwerkingsverbanden stimuleren tussen bewonersgroepen, wijkorganisaties en de
Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) welke oa leidt tot een bredere betrokkenheid van
bewoners bij de ontwikkelingen van het Spoorzoneproject en de invloed op de wijk
• Doorontwikkeling en start uitvoeringsactiviteiten project Sport en Bewegen voor ouderen
(stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten)
• Stimuleren gebruik van Bemiddeling & Mediation bij conflict en probleemsitaties, bijvoorbeeld
burenoverlast (aanmelding via telnr. 0800 023 32 22).
• Bijdrage leveren aan waarderingssactie voor zwerfafvalpakkers (uitreiking van ZAP-speldjes)
• Verdere aanpak van de zwerfafvalproblematiek in de wijk door het plusproject zwerfafval
Wie doen er mee?
Bewoners, gemeente, Breed Welzijn Delft, Marokkaanse en Turkse verenigingen, woningcorporaties,
politie, Stichting Ouderenwerk Delft, De Nieuwe Amateur, Sportservice Zuid-Holland, WeSD en
winkeliers.
Bijdrage vanuit het wijkbudget: € 38.000

2. Investering in fysieke kwaliteit woonomgeving
Dit thema is op de agenda gezet vanwege de grote hoeveelheid projecten die in de wijk starten of
reeds zijn gestart. De wijk is ruim 40 jaar oud en op veel plaatsen is de openbare ruimte toe aan
verbetering of intensief onderhoud. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot het Spoorzoneproject
vallen onder dit thema, omdat dit op diverse plekken ook de Voorhof raakt. De huidige
verkeersstructuur zal daardoor wijzigen, het gebied Voorhof Noordoost zal gedeeltelijk transformeren
van bedrijventerrein naar woongebied en de omgeving van Station zuid gaat veranderen
(www.stedenbaan.nl). Bewoners geven aan dat zij zich jarenlang hard hebben gemaakt om een aantal
ontwikkelingen cq verbeteringen voor elkaar te krijgen. Al die jaren werd er voor hun gevoel weinig tot
geen gehoor aan gegeven en nu lijkt het alsof alles tegelijk komt. Bewoners maken zich daarom
zorgen over de afstemming en de mogelijke gevolgen van projecten (oa in relatie tot de
Sebastiaansbrug). En dan gaat het met name over de te verwachten overlast door bouwactiviteiten,
maar ook overlast door een mogelijke toename van verkeer (bijvoorbeeld door tijdelijke locatie AH).
Bewoners ervaren de wijk steeds meer als een bouwput. Zij geven aan dat zij meer meegenomen
willen worden in het proces en dat er beter geïnformeerd kan worden met betrekking tot alle
activiteiten en planningen. Dit kan leiden tot meer begrip en tolerantie ten aanzien van de overlast. En
ook tot een positievere verwachting over het eindresultaat.
Doel van de aanpak
Betrokkenheid bij ontwikkelingen in de wijk, goede communicatie richting omwonenden over
projecten, verbetering kwaliteit fysieke woonomgeving.
Wat gaan we doen?
• Bewoners informeren over ontwikkelingen rondom het Spoorzoneproject. Stimuleren van
deelname aan mogelijke overlegvormen en samenwerking zoeken met de Werkplaats
Spoorzone (WESD). Zorgen voor samenhang in uitvoeringswerkzaamheden wanneer in een
bepaald gebied wensen leven van bewoners ten aanzien van de inrichting van de
woonomgeving

•
•
•

•

•
•
•
•

Opknappen parkeerplaatsen aan de L. van Deysselhof
De signalen van bewoners mbt verkeers- en jongerenoverlast aan de N. Beetslaan
onderzoeken en indien nodig maatregelen treffen om de overlast te verminderen
Informeren en betrekken van bewoners over ontwikkelingen rondom Poptahof. De
ontwikkeling in de zgn. randen van de Poptahof hebben qua verkeersstructuur en
bereikbaarheid van andere delen van de wijk betrekking op alle bewoners van Voorhof (oa
herinrichting van de Papsouwselaan, tijdelijke locatie Albert Heijn en het Delflandplein)
De in 2007 opgestelde gebiedsvisie Voorhof ZuidWest biedt een overzicht van diverse
ontwikkelingen die in de komende jaren in dit gebied zullen gaan spelen. Hierover dienen
bewoners goed geïnformeerd te blijven en te worden betrokken bij ontwikkelingen die hen
aangaan
Ondersteunen van de voortkomende initiatieven uit het project ouderenproof
Bijdrage leveren aan de toekomstige nieuwbouw van wijkaccomodatie Het Voorhof II (Herman
Gorterhof)
Stimuleren gebruik 14015
Bijdrage leveren aanleg van natuurvriendelijke oevers

Wie doen er mee?
Bewoners, gemeente, BWD, WeSD, woningcorporaties en MWH.
Bijdrage vanuit het wijkbudget: € 42.000

3. Herstructurering van Poptahof
Dit thema staat ook in 2009 op de agenda omdat een dergelijk veranderingsproces langdurig van aard
is en een buurt die dit doormaakt extra aandacht nodig heeft. De leefbaarheid van de woonomgeving
komt aardig onder druk te staan als er gebouwd en gesloopt wordt en er bouwplaatsen op korte
afstand van bewoonde flats zijn. Er is zowel aandacht voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving
als voor het leefklimaat. Door een intensieve samenwerking met het projectbureau Poptahof, Stichting
Popta! Cultura Bunta, Breed Welzijn Delft, Woonbron en DUWO zijn al diverse bewonersinitiatieven
succesvol ondersteund. Ook worden creatieve externe partijen aangetrokken om ideeën te genereren,
te ondersteunen en uit te voeren. Bewoners van de Poptahof, zowel huidige als toekomstige, spelen
een grote rol bij alle initiatieven die genomen worden. Nog meer dan in de andere delen van Voorhof
staat het verhogen van het woon-, werk-, leer- en leefplezier voorop. Hierbij ligt het accent op stijging
en binding, ook of juist van moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen.
Doel van de aanpak
Niveau leefbaarheid in Poptahof tijdens de herstructurering behouden en uiteindelijk (tijdens en na de
herstructurering) verhogen, veel bewoners betrekken bij de herstructurering, meer binding en
betrokkenheid in de buurt.
Wat gaan we doen?
• In samenwerking met partners een bijdrage leveren aan het sociaal-economisch programma
• Bijdrage leveren aan intensief beheer van de openbare ruimte in Poptahof
• Bijdrage leveren aan te ondernemen acties door actieve bewoners, zoals de Moe’stuin, de
jaarlijkse interculturele wijkmarkt en Stichting Popta! Cultura Bunta
• In samenwerking met partners ondersteunen, versterken en verbreden flatcommissies ten
behoeve van de woon- en leefomgeving
• In samenwerking met het programma ‘Kunst in de wijken’ en kunstenaars projecten starten in
Poptahof die gericht zijn op (de leefbaarheid tijdens) de herstructurering.
• Bijdrage leveren aan de buurttafel iedere eerste maandag van de maand in IPoptahof.
Wie doen er mee?
Bewoners, gemeente, BWD, politie, Woonbron, projectorganisatie Poptahof, DNA.
Bijdrage vanuit het wijkbudget: € 28.000

4. Opgroeien in de wijk
Kinderen en jongeren in Voorhof sporten en bewegen naar verhouding minder dan kinderen in Delft.
De aanwezigheid en bereikbaarheid van sportclubs is hierbij een factor van belang, naast soms
beperkte financiële middelen of onbekendheid met sport of het belang van bewegen. Door diverse
partijen zijn hier oplossingen en projecten voor bedacht, die ook in 2009 uitgevoerd worden worden. In
de nota ‘ruimte voor spelen’ die in 2007 is vastgesteld, is geconstateerd dat er relatief veel
speelplekken zijn in Voorhof. Waar nodig zullen deze plekken echter wel aangepast kunnen worden
aan de leeftijd van de gebruikers. Ook zal er kritisch naar de bestaande trapvelden worden gekeken.
Een aantal van deze velden ligt dicht bij woningen, wat geluidsoverlast geeft, en qua ondergrond maar
zeer beperkt te gebruiken zijn.
Doel van de aanpak
Toename van sport- en spelmogelijkheden voor de jeugd en door een betere samenwerking een
positief klimaat voor opgroeiende jeugd bevorderen.
Wat gaan we doen?
• Voortzetten bijdrage aan het BOS-project (buurt, onderwijs, sport) in Poptahof. Alle kinderen
en hun ouders worden via de twee basisscholen gestimuleerd gezond te eten en te bewegen.
Kinderen met overgewicht worden daarnaast extra in de gaten gehouden. Via de brede school
worden extra sportprogramma’s aangeboden
• Afstemming bevorderen tussen jongerenwerkorganisaties in de wijk zoals The Mall en Breed
Welzijn Delft
• Wensen ten aanzien van het aanpassen van speelplekken en trapvelden worden
geïnventariseerd en na afweging op prioriteit aangepakt (oa I. da Costalaan, Minervaplein en
speelplek Herman Gorterhof)
• Bijdragen aan stedelijk ambulant jongerenwerk (SECOS), dat ingezet kan worden bij
knelpunten en overlastsituaties door jongeren in de wijk
• Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bevorderen ten behoeve van (kinder-)activiteiten in
de wijk
• Stimuleren deelname van straten aan de Nationale Straatspeeldag in 2009 en de
speelstraatregeling. De straat kan dan afgesloten worden voor verkeer en gebruikt worden als
speelruimte.
Wie doen er mee?
Bewoners, gemeente, BWD, politie, basisscholen, brede school, The Mall, diverse zorgpartners.
Bijdrage vanuit het wijkbudget: € 30.000,-

Wat er nog meer gebeurt in 2009 in Voorhof
Naast het werken aan voorgaande thema’s gebeurt er natuurlijk nog meer binnen de wijkaanpak in
Voorhof. Bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpak van ‘enge’ plekken in de wijk, het oplossen van kleine
knelpunten door middel van ‘snelle acties’ en mogelijke activiteiten vanuit stadsbrede programma’s.
• Aanpakken van drie enge plekken per jaar per wijk. Via de Stadskrant Delft worden bewoners
opgeroepen om enge plekken te melden
• Snelle acties: om snel in te kunnen spelen op nieuwe wensen, ideeën en verzoeken van
bewoners die in de loop van het jaar kenbaar worden gemaakt, is een vast bedrag binnen het
wijkbudget gereserveerd voor de uitvoering van gewenste maatregelen
Bijdrage vanuit het wijkbudget: € 21.000

Graag tot ziens in de wijk!
Franciska Groen
Wijkcoördinator Voorhof

