
REGIOdonderdag 9 maart 2023 5HZ

 c Bewoners eisen overleg met TU en gemeente over plannen

‘40.000 studenten? 
Dat past niet in Delft’

Theresia Schouten

Delft

In 2019 was 25.000 studenten nog 
het absolute maximum volgens de 
TU Delft. Een te grote druk op de 
leefbaarheid in de stad werd onder 
meer als reden genoemd om de 
groei een halt toe te roepen. Nu zet 
de universiteit in op een heel an-
dere koers: flink groeien met daar-
bij ook vestigingen in Den Haag en 
Rotterdam. Als het aan de TU ligt, 
worden er in 2030 jaarlijks 
40.000 studenten aan de 
universiteit opge-
leid tot inge-
nieur.

De komende maanden buigen 
studenten, docenten, wetenschap-
pers en andere belanghebbenden 
van de TU zich over de vraag hoe de 
universiteit meer mensen kan gaan 
opleiden in en rond Delft. Dat 
uitge- rekend stadsbe-

woners niet zijn 
uitgenodigd om 
mee te praten 
over de plannen, 
baart negen 
Delftse grote be-
wonersvereni-
gingen zorgen. 
Onder de vlag 
Delfts Overleg 
Bewonersbelan-
genorganisaties 
(DOBB) schrij-
ven ze in een 
brief aan het 
stadsbestuur en 
de TU Delft dat 
een verdere 
groei van de 
universiteit 

voor hen onacceptabel is als de 
druk op de stad niet wordt vermin-
derd. ‘Voor ons als gezamenlijke 
bewonersorganisaties is de grens 
van de omvang van de TU Delft al 
lang en breed bereikt.’

Meepraten
Met een lange lijst met wensen, be-
denkingen en suggesties wil de 
DOBB daarom ook kunnen mee-
praten over plannen om te groeien. 
‘Wij hebben als bewoners te ma-
ken met de gevolgen van de groei-
plannen van de TU’. De negen on-
dertekenaars denken dat de stad er 
niet op berekend is om meer 
TU-studenten te ontvangen. Het 
stadsbestuur heeft nog niet laten 
weten of de bewoners ook betrok-
ken worden, dus geven de negen 
nu alvast een voorzet.

DOBB vreest dat de groei van de 
TU grote gevolgen heeft voor de 
woningvoorraad en de leefbaar-
heid in Delft. Doordat er al te wei-

nig sociale studentenwoningen 
zijn, kopen vastgoedinvesteerders 
en rijke ouders eengezinswonin-
gen op. Die panden delen ze ver-
volgens op in meerdere te verhuren 
kamers, met als gevolg dat er in 
rustige woonwijken toch opeens 
studentenhuizen ontstaan. DOBB 
wil dat er studentenwoningen op 
de campus worden gebouwd en dat 
daar ook plaats komt voor horeca 
en de studentenverenigingen.

Geluidsoverlast, druggebruik, 
rommel op straat, bedreigingen 
van de buren en straatintimidatie: 
het lijstje van overlast veroorzaakt 
door studenten wordt steeds lan-
ger volgens DOBB. Daarom moe-
ten op overlastgevende plekken 
studentenhuizen terugveranderen 
in woonhuizen voor gezinnen en 
starters.

Snel contact
‘De verenigingen kaarten terechte 
punten aan, die wij herkennen’, re-
ageert een TU-woordvoerder. De 
universiteit neemt daarom snel 
contact op met de briefschrijvers. 
‘Ook wij willen de druk op de stad 
verlagen’. Juist daarom wil de TU 
kijken naar de mogelijkheden om 
delen van de campus in andere ste-
den in de omgeving onder te bren-
gen, zegt de woordvoerder. 

Een woordvoerder van de ge-
meente Delft zegt dat het stadsbe-
stuur nauwe contacten onder-
houdt met de TU. De DOBB-brief 
gaat het stadsbestuur eerst intern 
bespreken.

Nu worden er nog ruim 27.000 

ingenieurs opgeleid, maar in 

2030 moeten 40.000 

studenten les krijgen op de TU 

Delft. Dat de universiteit zoveel 

groter wil worden, baart 

bewoners zorgen.

 g De fietsen 

maken duide-

lijk dat in de 

Simonsstraat 

in Delft veel 

studenten 

wonen. FOTO 
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Tieners de 
cel in na 
overvallen 
op juwelier
Drie jonge overvallers hebben 

gisteren jeugddetentie opge-

legd gekregen voor twee ge-

welddadige overvallen op ju-

weliers in de Dierenselaan, in 

de Haagse wijk Oostbroek. 

Bij één van de twee roven werd 
de eigenaar met pepperspray in 
het gezicht gespoten en werd er 
gedreigd met een doorgeladen 
pistool. Volgens de jeugdrechter 
was er een groot risico dat deze 
overval verkeerd zou aflopen. 

Bij de overvalpoging op juwe-
lier Diva, in juni vorig jaar, werd 
ook een bejaarde vrouw in het 
gezicht geraakt met de pepper-
spray. Door de jongeren hard-
handig zijn winkel uit te werken 
kon de eigenaar uiteindelijk 
voorkomen dat er iets werd ge-
stolen. 

De tieners zijn volgens de 
rechter ook schuldig aan de 
overval op juwelier Zümrüt, in 
april vorig jaar. Ook die zaak is 
gevestigd aan de Dierenselaan. 

Twee verdachten (nu 17 en 18 
jaar) kregen in totaal acht maan-
den jeugddetentie opgelegd. De 
helft daarvan is voorwaardelijk, 
mét jeugdreclasseringstoezicht. 
Een derde verdachte (17 jaar) 
kreeg 15 maanden jeugddetentie 
opgelegd, waarvan zeven maan-
den voorwaardelijk.

Een van de verdachten werd 
ook veroordeeld voor een over-
val in april 2022 op een telefoon-
winkel in de nabijgelegen Krit-
zingerstraat. Volgens de rechter 
had ook deze overval een zeer 
gewelddadig karakter. 

Alle verdachten hebben enige 
tijd doorgebracht in voorarrest, 
maar werden na verloop van tijd 
op vrije voeten gesteld. De tijd in 
voorarrest wordt van de gevan-
genisstraf getrokken.

Een vierde verdachte, destijds 
14 jaar oud, kreeg een aanzienlijk 
lagere straf voor medeplichtig-
heid. De zaak tegen een vijfde 
verdachte wordt later voortge-
zet.
 – Redactie Den Haag
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 e Kwestie van geduld: in de lange rij aansluiten voor een HPV-vacci-

natie. FOTO AD

In de kou wachten op HPV-prik: ‘Drukte 
in de rij voor de Efteling is er niets bij’
Ze moesten er wat voor over 

hebben, de jongeren die giste-

ren langskwamen voor een 

HPV-vaccinatie in de Grote Kerk 

in centrum Den Haag. Er ont-

stond een rij waar je zo een uur 

voor kon uittrekken.

Ze had haar auto schuin langs de 
Grote Kerk geparkeerd, met het 
idee: snel een prik halen en dan 
weer door. Maar wanneer de moe-
der een uurtje later wil wegrijden, 
is er geen doorkomen meer aan en 
moeten geparkeerde fietsen en 
scooters worden verplaatst om de 
weg vrij te maken.

De belangstelling voor de HPV-vac-
cinatie deze morgen is groot, de rij 
omcirkelt even voor tienen al de ge-
hele kerk. In die rij jongens en meis-
jes vanaf 10 jaar, die een uitnodi-
ging kregen voor de vaccinatie te-
gen humaan papillomavirus.

Wat dat precies is, weet Charlie 
Taal (11) niet helemaal. Wel dat hij 
een prik heeft gehaald om niet 
ziek te worden. Even over negenen 
sloten zijn moeder en hij aan in de 
rij. ,,Gisteren was ik hier met zijn 
broertje, toen was het een heel 
stuk rustiger. Nu is het best wel 
chaotisch, ze hadden misschien 
beter dranghekken kunnen neer-

zetten. De Efteling is er niets bij.” 
Een uur later is de prik dan toch 
gezet. En die viel een beetje tegen. 
,,Hij deed best zeer”, zegt Charlie

Eline de Ruijter (13) vond de 
prik uiteindelijk wel goed te doen. 
,,En het is ook heel  belangrijk om 
te halen, want het helpt tegen kan-
ker.” Ook zij stond wel te kijken 
van de enorme drukte. ,,Eerst sta 
je buiten al heel lang te wachten 
en dan uiteindelijk zijn er in de 
kerk ook nog van die zigzagrijen.’’

Maar dat is geen reden om maar 
niet aan te sluiten achteraan de rij. 
Daarvoor is deze vaccinatie veel te 
belangrijk, klinkt het.


