
Januari 2007 

 

Belangenvereniging TU Noord 

Secretariaat Postbus 3259, 2601 DG  Delft 

e-mail adres belangenvereniging@tunoord.nl  

webadres  www.tunoord.nl
 

opgericht 12 september 2003 

inschrijving Kamer van Koophandel nr. 27261828 

Postbankrekening nummer 3693415 

t.n.v. Belangenvereniging TU Noord, Delft 

 

Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
   
 
PERSBERICHT BELANGENVERENIGING TU-NOORD 
 
 
DELFTSE DEMOCRATIE   
 
Vorige week zijn 34 bomen aan de Maerten Trompstraat gekapt en daarmee verdween het laatste 
stukje groen in de zeeheldenbuurt. De gemeente had haast want de kapvergunning zou in mei 
verlopen en eind februari begint het broedseizoen. Maar voor de bouwplannen waar de bomen voor 
moesten wijken is nog geen bouwvergunning aangevraagd, laat staan verleend.  
 
De bomenkap is onderdeel van de uitvoering van het ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat / Maerten 
Trompstraat en bedoeld voor de bouw van zeven woningen. Maar dat de bomenkap vooruitloopt op 
de verlening van de bouwvergunning is vreemd omdat de gemeentelijke nota "de juiste boom op de 
juiste plaats" vermeldt: "als de kapvergunning wordt verleend in het kader van de uitvoering van een 
bouwplan wordt aan de vergunning het voorschrift verbonden dat niet eerder gekapt mag worden dan 
nadat de benodigde bouwvergunning wordt verleend" (H4 punt 2). En dat is logisch, omdat de wet 
Ruimtelijke Ordening burgers de mogelijkheid biedt om tegen onzinnige gemeentelijk plannen bij 
hogere instanties in beroep te gaan.  
In Delft is beleid kennelijk wat anders dan de uitvoering ervan want de bomenverordening van de 
gemeente Delft biedt niet de mogelijkheid om een kapvergunning te weigeren als er nog geen 
bouwvergunning is afgegeven. Met andere woorden, de praktijk is dat de gemeente Delft zelf een 
kapvergunning aanvraagt en die zichzelf vervolgens verleent zonder dat iemand er iets tegen kan 
doen, zelfs niet als het om een bouwplan gaat waar nog wettelijk de mogelijkheid bestaat om bezwaar 
tegen aan te tekenen. Hoe is dit mogelijk?  
 
Wij hebben ons altijd verzet tegen dit ontwikkelingsplan omdat we het groen wilden behouden: voor 
kinderen uit de buurt die er speelden, vanwege de uitstraling van de buurt en omdat dit groen een 
belangrijke bijdrage levert aan de zuivering van de zo vervuilde Delftse lucht. We hebben steeds 
aangegeven dat elders in de omgeving voldoende ruimte is voor deze zeven woningen.  
Bovendien is dit een buitengewoon duur plan voor de Delftse gemeenschap. Het kost namelijk bijna 
een half miljoen euro: 250 duizend subsidie voor het ROC Mondriaan en 213.000 euro aan 
grondexploitatieverlies (zie voor onderbouwing: www.tu-noord.nl werkgroep Mondriaan). Een regen 
aan planschadeclaims kan men daar alvast bij optellen.  
 
Ter compensatie van de bomenkap is omwonenden van het ontwikkelingsplan een speelplek 
toegezegd op het binnenterrein achter de nieuw te bouwen woningen, mét inspraak en voldoende 
financiële middelen. Die inspraak is geweest en een mooi groen terreintje is met instemming van 
iedereen getekend, maar de eigenaar van de grond, het ROC Mondriaan weigert om mee te werken. 
Zo bleek ze niet bereid om het groene speelterrein onderdeel te laten zijn van de bodemsanering die 
nu wel ten behoeve van de huizen plaatsvindt. Wij hebben daar beroep tegen aangetekend, maar 
zonder resultaat. En de gemeente? Die hoopt op termijn met onderhandelen nog enig resultaat te 
behalen. De uitkomst kan men nu al bedenken.  
 
Wij concluderen dat de Delftse democratie, of beter het gebrek daaraan, in dit geval heeft geleid tot 
een dure grap voor alle burgers en een ernstige verslechtering van de woon– en leefkwaliteit van de 
zeehelden buurt. 
  
 


