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Schade aan huis Spoorzone
Bewoners ’trilden uit hun woning’ door werkzaamheden
DELFT l Door werkzaamheden aan de tramrails in de
Phoenixstraat is gisterochtend schade ontstaan aan in
ieder geval één woning in de
Dirklangendwarsstraat.
JULIA BROOS en BERT HESSELINK
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‘Lekker gezond
eten en samen
dingen doen’
Vandaag gaat in Laakhaven het
KinderResto VanHarte open.
Wethouder Bert van Alphen
verricht de plechtigheden. Doel
van het initiatief: kinderen van
allerlei herkomst gezamenlijk
aan tafel leren gezond te eten en
kennis te laten maken met elkaars cultuur. Initiatiefnemer is
Fred Beekers (58). Hij is ook
grondlegger van Artsen zonder
Grenzen.

De werkzaamheden zijn onmiddellijk gestopt en worden pas hervat
als duidelijk is hoe groot de schade
aan de woning is.
De bewoners van de woningen
aan de Dirklangendwarsstraat trilden gisterochtend naar eigen zeggen bijna hun woning uit. ,,Zo erg
als vanochtend heb ik het nog niet
meegemaakt,’’ zegt een van de bewoners in het kleine straatje dat grenst
aan de Phoenixstraat.
Tijdens de werkzaamheden werd

volgens Spoorzone Delft (samenwerkingsverband tussen Prorail en
de gemeente) gebruik gemaakt van
groot materieel om het beton van de
oude trambaan uit te bikken. Deze
moet plaatsmaken voor de aanleg
van de nieuwe spoortunnel.
De trillingen waarmee dit gepaard ging waren zo heftig dat volgens de bewoners alle huizen op
hun grondvesten stonden te schudden. Bij een hoekwoning sprongen
de voegen en enkele stenen uit de
voorgevel. Toen bewoners aangaven dat de trillingen te heftig waren, zijn de werkzaamheden direct
gestaakt.

stoppen. Dat is nu ook zo gebeurd.’’
De woning op de hoek van de Dirklangendwarsstraat en de Phoenixstraat werd gisteren onmiddellijk gecontroleerd op verzakkingen.
De uitkomst van die controle is nog
niet bekend.
Volgens een woordvoerder van
Spoorzone Delft worden de werk-

«

Zo erg als de trillingen
van vanochtend
heb ik het hier
nog niet meegemaakt.
Bewoner

VERZAKKINGEN
Volgens een van de bewoners is dat
ook de afspraak. ,,Als wij naar buiten gaan en aangeven dat de gevolgen van de werkzaamheden in de
woning te heftig zijn, moeten ze

zaamheden pas hervat als duidelijk
is of er al dan niet sprake is van een
verzakking. Er zal dan in ieder geval
gebruik worden gemaakt van lichter en kleiner materieel, aldus de

woordvoerder. ,,De trillingen die
het gebruikte materieel veroorzaakte, waren blijkbaar te heftig. Daarbij zijn de huizen slecht gefundeerd.
Het zijn oude woningen. Bij strenge
vorst krijg je daar al schade.’’ Voor
de zekerheid wordt ook gekeken
naar de situatie bij de nabijgelegen
Molen de Roos. Dit monumentale
bouwwerk is door zijn oude constructie een kwetsbaar object.

GELATEN
De bewoners van de meer dan honderd jaar oude woningen in het kleine straatje wachten het gevolg van
de werkzaamheden enigszins gelaten af. ,,Ik heb nog niets ontdekt in
mijn woning,’’ zegt een bewoner.
,,We hebben een brief gekregen van
de gemeente waarin we werden gewaarschuwd voor mogelijke schade
aan onze huizen. Ik houd het goed
in de gaten.’’

Gefeliciteerd. Hoe kwam u op het
idee?
,,Er zijn te veel kinderen die geen
of weinig kansen hebben in onze
samenleving. Bovendien eten die
kinderen ook nog eens heel
ongezond. Die kinderen bevinden zich meestal in de minder
goede wijken van de stad. Dat
hoef ik verder niet uit te leggen.
Op een dag kwam het idee bij me
op: waarom zou je die dingen
niet combineren. Lekker en
gezond eten én samen dingen
doen.’’
Vinden kinderen dat leuk? Snacken is toch veel aantrekkelijker?
,,Zolang het gezond snacken is is
er ook niets op tegen. Maar wat
wij doen is kinderen ook echt
sociale vaardigheden bijbrengen
en een beetje tafelmanieren,
want dat hoort er ook bij. We
eten aan een gedekte tafel, met
mes en vork en een kaarsje. Dat is
van groot belang. Verder komt er
iemand uitleg geven over gerechten die ze krijgen en over het
land waar die gerechten vandaan
komen. We leren hen ook wat
gezond eten is.’’
Hoe komen de kinderen binnen?
,,Via scholen en buurtverenigingen. Dat werkt heel goed. Entree
is maar 1 euro. Ook in Rotterdam
hebben we kinderresto’s trouwens.’’
En wie bepaalt het menu?
,,Dat is heel verschillend. De kok
in kwestie mag het zelf weten:
Italiaans, Marokkaans, Turks,
Frans of een echte Hollandse pot.
Een bord zuurkool of spruitjes is
voor allochtone kinderen wel een
belevenis.’’
En het toetje?
,,We gaan altijd samen wat doen
na afloop. Er komt bijvoorbeeld
een goochelaar, een Turkse buikdanseres of een clown. We brengen de kinderen in contact met
bibliotheek, theater en muziek.’’
JAN-HENDRIK BAKKER

Aardgastaxi’singezet voor eenbetermilieu
Delft is weer een stukje groener geworden. Gisteren had in Woonzorgcentrum Die Buytenweye aan de Chopinlaan in Delft de onthulling
plaats van Regio Taxi’s op aardgas. De taxi’s zijn
schoner en stiller dan hun benzineslurpende tegenhangers. Vervoersbedrijf Connexxion levert

de voertuigen en heeft een vijfjarig contract getekend met de gemeente Delft. Het is de eerste
keer dat een initiatief als dit genomen wordt in
de stad. De invoer van aardgas in het openbaar
vervoer lijkt een landelijke trend te worden. Al
eerder ging Connexxion een samenwerking aan

met de gemeentes Haarlem en IJmond. Daar
moeten eind 2011 alleen nog maar bussen op
aardgas rondrijden. Nu zijn de Regio Taxi’ s van
Delft dus ook voorzien van een motor die voor
de complete honderd procent op aardgas aangedreven kan worden. FOTO FRANK JANSEN

‘Vrijspraak Stoelinga slaat terug op stadsbestuur’
DELFT l Noch de gemeenteraad van
Delft noch burgemeester Bas Verkerk was partij in de rechtszaak die
voor raadslid Martin Stoelinga gisteren zo voorspoedig eindigde in vrijspraak. Toch slaat het vonnis ook op
hen terug, meent advocaat Jens van
der Brink.
„De Delftse politiek heeft zich in
2005 als één man tegen Martin
Stoelinga gekeerd,’’ zegt hij. „Geheel ten onrechte, naar nu dus
blijkt. Martin Stoelinga had genoeg
redenen om oud-wethouder Baljé
destijds herhaaldelijk te beschuldi-

gen van corruptie, concluderen de
rechters.’’
In mei 2005 keurde de gehele gemeenteraad minus Leefbaar Delft
(toen de partij van Stoelinga) de
handelwijze van het raadslid echter
’ten zeerste’ af. Stoelinga zou op ‘onverantwoorde en onfatsoenlijke wijze’ met de informatie over wethouder Baljé zijn omgegaan door beschuldigingen van corruptie te uiten tegen de pers en op de website
van Leefbaar Delft. Gisteren maakten de rechters gehakt van die redenering.

Maar de verwijten van Martin
Stoelinga en zijn advocaat gaan nog
verder. Op aandringen van het college van burgemeester en wethouders gaf de politiek in Delft de afgetreden Baljé in 2005 zelfs geld mee
voor zijn juridische strijd tegen het
raadslid van (toen) Leefbaar Delft.
„Ze waren volstrekt partijdig,’’
meent Stoelinga.
Ook burgemeester Bas Verkerk
heeft wat uit te leggen, stellen Stoelinga en zijn advocaat. Uit de videobeelden blijkt dat Baljé destijds Bas
Verkerk (toen nog Haags wethou-

der) om gevoelige informatie vroeg
die hij vervolgens doorspeelde naar
een bevriende ondernemer. „Verkerk stond op de tape. Hij was partij
in het conflict,’’ stelt Van der Brink.
„Dus had hij nooit een intern flutonderzoek naar de kwestie mogen
doen. Hij had experts van buiten
moeten inschakelen.’’
Stoelinga heeft de gemeente eerder verantwoordelijk gesteld voor
zijn geleden schade, maar die ziet
daar geen enkele basis voor, stelde
een woordvoerder. „Voor ons is de
affaire allang afgedaan.’’

