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‘Politiek Cafe in Lijm & Cultuur’  
 
Op woensdag 19 januari was er wederom een 
Politiek Café georganiseerd door de 
belangenvereniging. De presentaties aan de 
genodigden van de gemeenteraad en de 
wethouder waren zeer informatief. Behalve het 
benoemen van de knelpunten was er ook 
voldoende aandacht voor mogelijke 
oplossingen. Belangrijkste knelpunten namens 
de bewoners aan de raadsleden van diverse 
politieke partijen en de adviezen: 
1. Leefbaarheid; advies om verkeerslawaai op 
knelpunten aan te pakken  
2. Verkeer; advies om het verkeersplan (LVVP) 
dat er nu ligt uit te breiden met extra 
verkeersmaatregelen. 
3. Openbare ruimte; aanbeveling om een 
samenhangende visie op gebied van 
groen, water en ecologische zone te 
ontwikkelen. Concreet: meer groen en water 
4. Planproces; advies om te werken aan 
definitieve milieu effect rapportage (MER ) 
* mét oplossing voor groen, blauw en verkeer 
* mét afspraken over borging van het nieuwe                    
groen/blauwe beleid in nog te ontwikkelen 
bestemmingsplannen 
* mét structurele oplossing verkeersknelpunten 
 
Voor meer informatie kunt u naar de volgende 
link http://www.tunoord.nl/onderwerpen/mer/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Achter de schermen’ 
 
Voor de meeste leden van de vereniging is het 
werk dat verricht wordt niet altijd zichtbaar en 
vindt het vaak plaats achter de schermen. 
Misschien aardig om een inkijkje te geven over 
afgelopen halfjaar: 

• We hebben de gehele Milieu 
Effectrapportage doorgeworsteld. Dat gaf 
ons reden om maar liefst 41 vragen te 
stellen aan de gemeente en de opsteller 
van het rapport. 

• Alle 41 vragen, die u rustig na kunt lezen 
op de website, zijn verstuurd aan de 
raadsleden met het verzoek om een 
helder antwoord te verschaffen. 

• De gemeenteraad gaat op 24 februari 
beslissen over de MER en bij elke 
vergadering is TU Noord aanwezig om 
uitleg te geven en het belang van 
bewoners aan te kaarten 

• TU Noord heeft een projectplan 
stadspark laten opstellen en denkt mee 
om meer groen en blauw in de plannen 
op te nemen. 

• En tot slot; een andere verkeersroute is 
bedacht om het verkeer om te leiden 
buiten het TU gebied. Dit idee wordt 
ondersteund door VVE Delftechpark.  

 
Kapvergunningteller Delft Zuid-oost : 1898 
bomen gekapt sinds 2003 

‘5 manieren om op de hoogt e te blijven’  
 
Surf naar de website www.tunoord.nl 
 
Kom langs op de maandelijkse vergadering 
 
Lees het blog op de website 
 
Word lid en ontvang de nieuwsbrief 
 

Volg ons op de twitter   
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Groene  parels verbinden tot stadspark? 
 
De gemeente Delft heeft haar waardevolle 
groene locaties in kaart gebracht onder de 
noemer groene parels. Vier van deze 
waardevolle locaties liggen in het gebied TU-
Noord zijnde; de rooms-katholieke begraafplaats 
aan de Kanaalweg (1829), de algemene 
begraafplaats Jaffa en het Zuidplantsoen (1867), 
de botanische tuin (1914) en De Vries van 
Heijstplantsoen (1915). De laatste parel komt 
zelfs in aanmerking voor toekomstig beschermd 
stadsgezicht. TU Noord heeft samen met een 
architectenburo gekeken naar mogelijkheden 
om in de nieuwe plannen meer groen en water 
te krijgen. Dit in combinatie met de wens voor 
behoud van de groene parels leidde tot het idee 
voor een stadspark. Delft kent slechts 2 
stadsparken en een groene toegangspoort tot 
het TU gebied is een mooie aanvulling. 
 

 
Impressie bij Luz architecten 

 
 
 
 
 
 
De Belangenvereniging TU Noord bestaat dit jaar 8 
jaar en staat alom bekend als een actieve organisa-
tie. Met zo’n 200 leden hebben we onze stem flink 
laten horen, maar met meer leden kunnen we ons de 
komende jaren nog beter inzetten voor onze 
leefomgeving. Als u nog geen lid bent, kunt u zich nu 
aanmelden via de website www.tunoord.nl of u kunt 
deze bon inleveren: Maerten Trompstraat 19.  
Lidmaatschap voor slechts € 10,-- p.j. 
 
JA, ik wil graag dat mijn belangen goed behartigd 
worden en meld mij aan bij de belangenvereniging 
TU Noord.  
 
Naam: 
_________________________________________ 
M/V 
 
Adres: 
__________________________________________ 
 
Mail: 
__________________________________________ 
 
Telefoon: 
_________________________________________  
 
TIP: schrijf ook uw huisgenoten gratis als apart lid in! 

Uw mening:  
Op de Pauwmolen wordt een 17 
etages (55 m) hoog gebouw 
gepland. De Pauwmolen ligt pal 
naast de A13.  
De poll op de website geeft aan dat: 
 
33% van de stemmers het geen goed 
plan vindt en 67% wel 


