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SAMEN ZORGEN VOOR EEN LEEFBARE BUURT
Ontwikkelingen in de wijk
Het winkelcentrum In de Hoven is het afgelopen jaar uitgebreid. Ook is er in dit
winkelgebied een 2e woontoren verrezen en voor de bouw van een 3e
woontoren is in december 2016 een omgevingsvergunning verleend.
In 2016 is begonnen met de bouw van de AH-XL met bovengelegen
parkeergarage en appartementen. In het najaar 2017 zal het gebouw worden
opgeleverd. De bouw van een woontoren naast de AH-XL, op de plaats van het
voormalige ABN-gebouw, staat op de planning.
De drie zorginstellingen, Abtswoude, Stefanna en de Marcushof, zijn door de
ontwikkelingen in de landelijke zorg (als gevolg van de nieuwe AWBZ) als
woonzorgcentra afgeschreven. Nog steeds is het onzeker wat er met deze
zorglocaties gaat gebeuren. Omdat het bestuur zich daarover zorgen maakt,
heeft het op 12 januari 2017 een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad
van Delft om hierover duidelijkheid te verkrijgen.
De verkeersstromen op de Kruithuisweg en de Prinses Beatrixlaan veranderen
als gevolg van de openstelling van de nieuwe (verlengde) snelweg A4 richting
Schiedam. Het bestuur volgt deze ontwikkeling op de voet.
Belangenvereniging voor leefbaarheid en woongenot
De belangenvereniging Voorhof II West komt op voor de belangen van de
bewoners in de wijk*. Essentieel daarbij zijn een goede ruimtelijke inrichting, en
een gezond milieu met veel groen en adequate voorzieningen. Kortom: de
leefbaarheid en het woongenot. Door overleg met de gemeente en andere
instanties en door het gebruikmaken van de inspraak- en bezwaarprocedures
komen wij op voor de belangen van de bewoners in onze wijk.
* Onze wijk wordt begrensd door de Voorhofdreef, de Martinus Nijhofflaan, de Prinses Beatrixlaan en
de Kruithuisweg

Lid worden voor slechts € 5 per jaar!
Hoe meer leden wij hebben, des te sterker staan wij in het overleg met de
diverse instanties. Wij roepen u dan ook op om lid te worden van onze
vereniging. Bezoekt u eens onze website, www.voorhof2west.nl. Hierop staat
veel informatie over de wijk en over de actuele dossiers. Op de website kunt u
zich ook aanmelden als lid. Beschikt u niet over internet? Een briefje met uw
naam, adres en telefoonnummer naar postbus 429, 2600 AK Delft voldoet ook.
Algemene Ledenvergadering
Op maandag 27 maart 2017 vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in de
aula van de Praktijkschool van het Grotiuscollege aan de Aart van der
Leeuwlaan 12. Aanvang is 20:00 uur, vanaf 19:30 staat de koffie klaar.
Het thema van deze avond is de ouderenzorg en toekomst van de
woonzorgcentra in onze wijk (Abtswoude, Stefanna en Marcushof). Wethouder
R. de Prez van de gemeente Delft zal hierover een presentatie houden.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn! Zo kunt u ook
kennismaken met uw buurtbewoners en het bestuur van de vereniging. Na
afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

