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OuderenProof Wippolder 
 
 
1. Inleiding 
 
Op initiatief van de gemeente Delft, Diva Delft, Stichting Samenwerkende Bonden 
van Ouderen en de provincie Zuid Holland, is Delft begin 2006 gestart met het project 
‘is uw gemeente OuderenProof?’ 
Daarnaast hebben een groot aantal partijen, zoals o.a. Pieter van Foreest, de 
woningbouwcorporaties, GGZ-Delfland, Kwadraad, Careyn, zich mede 
gecommitteerd om de aanbevelingen uit OuderenProof zoveel mogelijk uit te voeren. 
OuderenProof heeft tot doel zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij het huidige en 
toekomstige ouderenbeleid in de gemeente Delft. Gezien de komst van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dit doel min of meer noodzaak geworden; 
participatie van ouderen is noodzakelijk om het beleid af te kunnen stemmen op hun 
wensen en behoeften. 
In Delft is gekozen voor een wijkgewijze aanpak. In de wijken Buitenhof, Voorhof, 
Vrijenban en Tanthof  is OuderenProof inmiddels afgerond of zit dit in de afrondende 
fase.  
 
2. Organisatie 
 
De coördinator OuderenProof (medewerker van Diva Delft) zorgt voor de voortgang 
van het project en de ondersteuning van de OuderenProofleden in de wijk. 
Het Tympaan Instituut heeft als onderzoeks- en expertisecentrum voor de provincie 
Zuid-Holland een adviserende en ondersteunende rol bij de uitvoering van het 
project.  
 
3. Werkwijze OuderenProof 
 
Er wordt volgens een vaststaand concept gewerkt. 
Via een persoonlijke uitnodigingsbrief van de gemeente Delft worden alle 55 plussers 
uit de wijk uitgenodigd deel te nemen aan OuderenProof. 
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Op de startbijeenkomst wordt uiteengezet wat OuderenProof is, hoe het format werkt 
en worden bewoners uit de wijk nadrukkelijk gevraagd zich aan te melden als 
deelnemer aan een van de werkgroepen. In deze werkgroepen gaan vervolgens de 
‘ervaringsdeskundigen uit de wijk’ aan de slag.  
Na zo’n 10 maanden is er een lijst met aanbevelingen die verwerkt wordt in een 
rapportage, die op de slotbijeenkomst aan de verantwoordelijke wethouder en de 
overige partners wordt overhandigd. 
De ambassadeurs (die worden benoemd uit de OuderenProofleden) bewaken de 
voortgang van de aanbevelingen. 
 
4. OuderenProof in de wijk Wippolder 
 
Op 29 november 2010 vond de startbijeenkomst OuderenProof Wippolder plaats. 
Alle 55 plussers uit de wijk waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 
Deze goed bezochte startbijeenkomsten werden gehouden in de Immanuelkerk, 
zowel ’s middags als ’s avonds. 
De aanwezigen werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de wijk, over 
OuderenProof en over hoe ouderen zelf mee kunnen bepalen wat er in hun wijk moet 
gebeuren, wat er ontbreekt en/of anders moet. 
Een 18-tal mensen heeft zich vervolgens aangemeld voor het daadwerkelijk aan de 
slag gaan in een werkgroep. 
In verband met het aantal aanmeldingen is besloten twee werkgroepen te formeren; 
- werkgroep woonomgeving, wonen en doorgankelijkheid 
- werkgroep samenleven, voorzieningen en zorg 
Na een korte training van de voorzitters zijn de werkgroepen van start gegaan.  
De deelnemers hebben informatie verzameld, met partners gesproken, een ‘schouw 
uitgevoerd’, gesprekken gehad met ouderen uit hun eigen wijk en vervolgens 
antwoord gegeven op de vraag; 
“wat is er in de wijk Wippolder nodig om daar op een goede manier oud te worden”. 
Het antwoord op deze vraag heeft zich vertaald naar aanbevelingen, die per 
werkgroep zijn geformuleerd in het uitvoeringsplan. 
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De aanbevelingen die de twee werkgroepen hebben gedaan zijn zeer divers. 
Er  worden aanbevelingen gedaan, die door de Gemeente inmiddels gelabeld zijn als 
‘stedelijke punten’, zoals de wijkagent meer zichtbaar, betere communicatie en 
openbaar vervoer. Een groot aantal aanbevelingen betreft het –gebrek aan- 
seniorenhuisvesting in de wijk. Opvallend is ook dat deze werkgroepen 
aanbevelingen doen om met ‘ondernemers’ uit de wijk een samenwerking aan te 
gaan; de Herbergier, de Botanische Tuin en ook de TU worden met name genoemd. 
  
Ook in de Wippolder heeft het beproefde concept van OuderenProof gewerkt; 
met elkaar heeft men kritisch naar de wijk, haar voorzieningen en mogelijkheden 
gekeken. Voor een aantal mensen was het tevens een mogelijkheid om buurt en 
buurtgenoten (beter) te leren kennen.  
De ambassadeurs, vertegenwoordigers uit de twee werkgroepen, zullen  de 
voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen bewaken, of in overleg met 
partners zaken oppakken. 
 
Doordat er direct in het begin al een aantal werkgroepleden is afgevallen door privé-
omstandigheden, hebben de twee werkgroepen met relatief weinig leden hun werk 
moeten doen. 
De dank voor ieders enthousiasme, deskundigheid, ervaring en bijdrage om de wijk 
Wippolder ‘OuderenProof’ te maken, is daarom des te groter ! 
 
5. Leeswijzer van het rapport 
 
Hierna treft u de uitvoeringsplannen aan van de twee werkgroepen, voorafgegaan 
door een korte inleiding van die werkgroep; 

1. de werkgroep Samenleven, Voorzieningen en Zorg 
2. de werkgroep Woonomgeving, Wonen en Doorgankelijkheid 

Dit uitvoeringsplan vormt straks het ‘werkdocument’ voor partners en ambassadeurs 
om mee aan de slag te gaan. 
 
 
 
 
Marjan Hamakers 
Coördinator OuderenProof 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Samenleven 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

1 Communicatie 
 
Goede communicatie is en blijft lastig. Het blijkt dat de 
hulpvragers vaak niet bekend zijn met het aanbod van 
voorzieningen. Aanbeveling: bezuinig niet op de communicatie 
met de oudere bewoners van de Wippolder en houdt alle 
bestaande communicatie-mogelijkheden in stand.  
Handel zo veel mogelijk zaken persoonlijk af. 

 

 
DIVA Delft 
Gemeente 

  

2 Ontmoetingsmogelijkheden op logische plekken 

 Nu het buurthuis op de Rotterdamseweg gesloten gaat 
worden moeten alle activiteiten van dit buurthuis op andere 
goed toegankelijke locaties, liefst gelegen in TU Noord 
plaatsvinden. 

 

 De Herbergier heeft 1 ruimte waar nog geen bestemming 
voor is. Wellicht kan hier een wijkgebonden activiteit 
opgestart worden. Hierover moet de Gemeente met de 
beheerders in gesprek gaan.  
Gedacht kan worden aan: 
- een open tafel. 
- logeermogelijkheid voor mensen met geheugenverlies uit  
  de Wippolder wiens partner/verzorger tijdelijk afwezig is. 
- activiteiten uit buurthuis “Onder de Schie”. 
 
 

 

 
Gemeente/BWD 
Herbergier 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Samenleven 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

3 Buurt 

Voor ouderen speelt de directe leefomgeving een steeds 
grotere rol in het leven. Hierdoor is een gezellige buurt waar 
men elkaar kent zeker voor ouderen belangrijk. Wij adviseren 
dat het wijkcoördinatieteam een actieve rol speelt in het 
stimuleren en organiseren van buurtactiviteiten zoals de 
burendag en fleurop-acties. 

 
Wijkcoördinatieteam 
Belangengroepen uit de 
wijk 
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Veiligheid  
 

 Er dienen geen maatregelen te worden uitgevaardigd, die 
niet gehandhaafd (kunnen) worden en eenmaal 
uitgevaardigde maatregelen moeten worden gehandhaafd. 

 Gemeente moet meer actief werk maken van het inrichten 
van de openbare ruimte ten behoeve van een ook voor de 
oudere inwoners, veilige leefomgeving. Waarbij ook controle 
op particulier groen en openbaar water als daartoe 
aanleiding is in het teken van deze veiligheid. Een 
periodieke wijkschouw blijkt een goed middel te zijn om de 
openbare (fysieke) veiligheid voortdurend onder de loep te 
nemen. 

 Naast de terugkeer van de surveillerende wijkagent, het 
opzetten van een netwerk van buurtpreventie in nauwe 
samenwerking met de politie, buurt- en wijkverenigingen, 
ouderenorganisaties en het jeugd- en jongerenwerk. 

 Spreekuur instellen van de wijkagent 2x per maand in 
het buurthuis. 

 

 
 
Gemeente 
Politie Haaglanden 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Samenleven 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

5 Maatschappelijke stage jongeren 

Voor alle 1e klassers van de middelbare scholen is een 
maatschappelijke stage van 30 uur verplicht. Deze stages zijn 
een goede mogelijkheid om de betrokkenheid van de jongeren 
bij hun buurt te stimuleren. Wij bevelen aan dat het 
wijkcoördinatieteam een actieve rol speelt in het bieden van 
maatschappelijke stages in de wijk.  

 
BWD 
Voedselbank 
sportvereniging 

  

6 Vrijwilligersdiensten 

In deze tijd van bezuinigen zijn vrijwilligersdiensten nog 
belangrijker dan voorheen. Hierbij denken wij aan:     

 telefooncirkels       

 burenhulpcentrales        

 boodschappendienst (zowel bezorgen van boodschappen 
bij mensen thuis als de mogelijkheid voor de ouderen om 
zelf boodschappen te doen)                             

Aanbeveling:                                                                              
de gemeente zorgt voor de opstart en coördinatie van deze 
vrijwilligersdiensten. 

 
Rode Kruis 
BWD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Huisvesting van studenten bij ouderen  

SOlink is een organisatie, die stimuleert en begeleidt 
huisvesting van studenten bij ouderen. Dit om vereenzaming 
van ouderen te voorkomen en studenten aan huisvesting te 

SOlink 
Studentenverenigingen 
Kamerverhuur- 
organisaties 
Kerken 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Samenleven 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

helpen. Een eerste aanzet is door een lid van onze werkgroep  
gedaan  door 5 kerken te benaderen. Een aantal van deze 

kerken heeft inmiddels positief gereageerd. In november is er 
een voorlichtingsbijeenkomst van Solink.                      
Aanbeveling:                                                                  
Stimuleer organisaties partner te worden van SOlink, zodat 
SOlink in Delft en zeker in de Wippolder een belangrijke rol 
gaat spelen. 
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Ontspanning 

 In de TU aula worden regelmatig concerten, lezingen enz. 
gegeven. Deze zijn soms voor iedereen toegankelijk. 
Aanbeveling:                                                                   
breng dit meer onder de aandacht van de bewoners door in 
de wijkkrant “de culturele agenda” als vaste rubriek op te 
nemen. 

 De dinerfaciliteiten van de TU aula zijn voor iedereen 
toegankelijk. Om de integratie van wijkbewoners en 
studenten te bevorderen zou het goed zijn hier meer 
bekendheid aan te geven.  
Aanbeveling:                                                                  
Informeer de bewoners van de Wippolder regelmatig over 
deze faciliteit in de wijkkrant. 

 

 Midden in de Wippolder ligt de Botanische tuin. Deze tuin is 
zowel voor ouderen als minder validen zeer toegankelijk. 
- de paden en kassen zijn rolstoelvriendelijk  

 
TU contactpersoon 
Wijkkrant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
Botanische Tuin 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Samenleven 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

- door de hele tuin staan bankjes  
- er is een nieuw sproeisysteem, zodat de paden droog 

blijven 
- toiletten inclusief een invalidentoilet zijn aanwezig  
- verlichting wordt binnenkort aangelegd 
Met een terras , waar men gezellig een drankje kan drinken 
zou de tuin ook nog een sociale rol kunnen spelen in het 
leven van de ouderen.                                                     
Onze aanbeveling is dat de gemeente de Botanische tuin 
steunt in de aanleg van een terras met eenvoudige 
horecafaciliteiten. 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Voorzieningen 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

1 Veilig “binnen” pinnen 

Naast het elektronisch betalen in de winkels wil een ieder zo   
af en toe toch geld opnemen. De voorzieningen om veilig 
“binnen” geld te kunnen pinnen zijn in de Wippolder beperkt  
tot maar één plaats(Nassaulaan).                                           
De werkgroep stelt voor in TU noord een tweede “binnen” 
mogelijkheid te scheppen voor het pinnen van geld.  

 

 
banken 

  
Rabobank en ABN-
AMRO beraden zich 
op realisering van 
een extra 
pinmogelijkheid. 
 
Contactpersoon: 
Bram Overvoorde 

2 Postagentschappen 

Het enige postagentschap van de Wippolder bevindt zich nu 
op de Nassaulaan. Voor ouderen, die in het deel van de 
Wippolder richting de Schie wonen is dit ver weg. Bovendien 
hebben de TU en de Gemeente Delft bouwplannen voor meer 
dan 3000 studentenwoningen en ruim 1000 particuliere 
woningen in de Wippolder. 
 
Daarom bevelen wij aan een tweede postagentschap in het  
TU noord gebied van de Wippolder te vestigen. 
 

 
Postnl 

  

3 Openbare toiletten  

In de Wippolder is geen enkel openbaar toilet. Er zijn wel 
plaatsen, waar men gebruik zou kunnen maken van het toilet, 
zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid, 
gezondheidscentrum of buurthuis.     

                                                                                     

 
Gemeente 
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Aanbeveling:                                                                           
maak afspraken met deze vestigingen over het gebruik van 
hun toiletten en maak met een bordje duidelijk dat iedereen zo 
nodig daar gebruik kan maken van het toilet. Zorg ook voor 
bewegwijzering in de wijk naar deze toiletten.   

 

4 
 

 
 
 

 
 

Bewegen  

Iedereen is het er over eens dat bewegen, zeker in de 
buitenlucht ook op hogere leeftijd goed is voor de gezondheid. 
Naast de speelvelden voor de kinderen kunnen ook 
buitenfaciliteiten voor ouderen worden neergezet. 
Aanbeveling:                                                                         
Maak in de Wippolder een beweegtuin met een jeu de boules 
baan. Op de Kloosterkade is een overdekt gedeelte, dat hier 
geschikt voor zou zijn, ook het Frederik Hendrikplein is een 
mogelijke locatie. 

 
Gemeente + 
Sponsors 
 

  

5 Oplaadpunten 

Door de vernieuwing van het fietsen kunnen ouderen zich 
steeds langer met  elektrische fietsen verplaatsen.  Deze 
fietsen moeten regelmatig worden opgeladen.              
Aanbeveling:                                                                         
realiseer oplaadpunten door de wijk. Maak d.m.v. bordjes 
duidelijk waar een oplaadpunt beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij 
de Botanische Tuin, Science Center, Jaffa. 

 
Gemeente 
Winkelbedrijven 
Horeca 
Etc. 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Zorg 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

1 Woonservicezone 
 
Realiseer een woonservicezone in de Wippolder en betrek 
hierbij tijdig de ouderen en geef ze inspraak. 

 

 
Gemeente 
Waakhonden 
 

  

2 Seniorenwoningen 
 
Zorg impliceert tevens een geschikte woonomgeving. 
In de Wippolder staan veel oudere huizen met smalle gangen 
deuren en trappen. Ook bevindt een kleine douche zich 
meestal op de slaapetage(boven). 
Wanneer ouderen maximale thuiszorg nodig hebben kan die 
nauwelijks worden gegeven in verband met de behuizing. 
In de grote Wippolder waren tot zeer recent slechts 92 
seniorenwoningen. Op dit moment wonen er wel 700 tot 800 
bewoners, ouder dan 75 jaar, waarvan het overgrote deel 
geen aangepaste woning heeft. 
De resultante is dat ouderen sneller dan sociaal en financieel 
wenselijk is naar een verzorgingshuis moeten, omdat het 
type seniorenwoning bijna volledig ontbreekt.  
Kortgeleden is de Herbergier geopend met 16 
seniorenwoningen voor ouderen met geheugenverlies. 
Aanbeveling:  
De gemeente draagt de woningbouwcorporaties op een 
grotere hoeveelheid seniorenwoningen te realiseren. 
 

 
 
 
Gemeente 
Woningcorporaties 
Projectontwikkelaars 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Zorg 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

3 Dagopvang 
 
Dagopvang binnen de wijk voor mensen die beginnend 
dement of vergeetachtig zijn is erg belangrijk. 
Juist deze doelgroep is gebaat bij kleinschalige 
voorzieningen binnen de eigen woonomgeving. 
Aanbeveling:  
zorg voor dagopvang in de wijk. 
 

 
Pieter van Foreest 

  

4 

 
 
 

 
 

 

Woonzorgcentrum 
 
In de Wippolder zijn geen verzorgings/verpleegtehuizen. 
Is deze intramurale zorg nodig dan moeten de ouderen de 
wijk uit. 
Pieter van Foreest en Staedion voeren momenteel 
verkennende gesprekken voor aanleunwoningen en een 
zorginstelling in de nieuw te bouwen wijk achter T.N.O. 
Het betreft 60 appartementen voor senioren en een 
kleinschalige (30) zorginstelling. 
Aanbeveling: 
Juist omdat deze wijk geen enkele intramurale voorziening 
heeft en de nieuwbouw grenst aan de bestaande 
woningbouw van de Wippolder is onze aanbeveling dat de 
gemeente dit initiatief steunt en faciliteert, zodat de bewoners 
in hun eigen wijk oud kunnen worden. 
 
 
 
 

 
Gemeente 
Pieter van Foreest’ 
Staedion 
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 UITVOERINGSPLAN  
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Zorg 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

5 Wijkgerichte hulp 
 
Zorgverlening waarbij ouderen zo weinig mogelijk 
verschillende personen als hulpverlener in huis krijgen heeft 
bij iedereen de voorkeur. Het gedachtegoed van Careijn  
“Het Dorp“ waarbij het aantal zorgverleners per patiënt wordt 
verminderd dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden. 
Aanbeveling: 
Wij bevelen aan een pilot met deze aanpak te starten in de 
Wippolder. 
 

 
Gemeente 
Careyn 

  

6 Woongroepen 
 
Ouderen, die in een woongroep wonen kunnen elkaar 
steunen en eventueel verzorgen. Hierdoor behoeven de 
bewoners minder snel een beroep te doen op professionele 
hulp. 
Aanbeveling: 
De gemeente stimuleert de bouw van een woongroep voor 
senioren in de nieuw te bouwen woonwijk.  
 

 
Gemeente 
Woningcorporaties 
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 UITVOERINGSPLAN   
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Woonomgeving, Wonen en 
Doorgankelijkheid 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

1 Telefonisch meldpunt 

 

14015 werkt niet optimaal. Stel een vergelijkbaar systeem in 

als ‘volg je vraag’ (VJV). Veel mensen die nu bellen, horen 

niets terug op hun vraag. Op de gestelde vraag dient er een 

antwoord te komen met duidelijkheid over wie voor de 

behandeling/oplossing van de vraag verantwoordelijk is    

(zie bijlage 1). 

 

 
Gemeente Delft, KCC 

  

2 Verantwoordelijk aanspreekpunt 

 

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de wijk, dient de 

Gemeente de bewoners hierover te informeren en een 

contactpersoon te vermelden, voor vragen en/of problemen 

die bewoners hebben tijdens de duur van de 

werkzaamheden (zie bijlage 1). 

 

 
Gemeente Delft 

  

3 Doorgankelijkheid van de hulpdiensten 
 

Ondanks aandacht van de Gemeente hiervoor, blijft er een 
zorg bij de inwoners van de wijk of de hulpdiensten (politie, 
ambulance, brandweer) wel op tijd in de wijk kunnen zijn.  
Het regelmatig checken, oefenen door de betreffende 
hulpdiensten of e.e.a. binnen de gestelde normen valt, is 
noodzakelijk. 
 
 
 
 
 

 
Gemeente Delft 
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 UITVOERINGSPLAN   
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Woonomgeving, Wonen en 
Doorgankelijkheid 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

4 
 
 
 
 
 
 

Overhangend groen 
 

Het snoeien en bijhouden van het overhangend groen in de 
poorten. 
Hierbij refereren wij aan het wetsartikel, BW boek 5, titel 4; 
bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige 
erven, artikel 44 is te lezen; 
- lid 1; indien een nabuur wiens beplanting over eens ander 
erf heen hangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van 
dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan 
laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende 
wegsnijden en toe-eigenen. 
- lid 2; degene of wiens erf wortels van een ander erf 
doorschieten ,mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn 
wegsnijden en zich toe-eigenen (bijlage 2). 
 

 
Bewoners (eigenaren 
van het overhangend 
groen), Gemeente 
Delft, 
Woningcorporaties, 
Buurtparticipatie, 
wijkcoördinator 

  
 

5 Buurtparticipatie 
 

Het leefbaarder maken van de wijk in de brede zin van het 
woord. Geconstateerde ergernissen; parkeren op de stoep, 
fietsen op de stoep, vuil, groen, hondenpoep. Ouderen, 
jongere ouderen, en jongeren gaan met elkaar de dialoog 
aan (zie bijlage 3). 
 

 
Bewoners, BWD, 
Gemeente Delft, 
wijkcoördinator, 
wijkopbouwwerker 
(jong en oud) 

  

6 Goed bereikbare bovengrondse containers 
 

Goed onderhoud om verpaupering tegen te gaan. 
Communicatie over het aanbieden van grof vuil en 
handhaving (zie bijlage 4). 
 
 

Gemeente Delft, 
Avalex, buurtbewoners, 
wijkcoördinator 
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 UITVOERINGSPLAN   
OuderenProof Wippolder  
Aanbevelingen Woonomgeving, Wonen en 
Doorgankelijkheid 

 
Uitvoerder(s) 

 
Tijdspad 

 
Stand van zaken 

7 Toegangsroutes 
 

Goede toegangsroutes vanuit de verschillende buurten in 
Wippolder, naar woonservicezone en andere voorzieningen, 
voor alle verkeersmiddelen (fietsers, wandelaars, rolstoel- 
scootmobielgebruikers etc. etc.). Denk hierbij m.n. aan 
speciale gebruikers, zoals slechtzienden, slechthorenden, 
mensen met fysieke problemen. 
 

Gemeente Delft   
 
 
 
 

8 Verlichting in straten en poorten 
 

Verlichting door middel van led-verlichting (energiezuinige 
oplossing) met zelfdenkende ontsteking. 
Inventarisatie van slecht verlichte, gevaarlijke, donkere, 
onveilige plekken in alle buurten van de wijk. 
 

Gemeente Delft, 
wijkcoördinator, 
bewoners, 
belangenverenigingen, 
wijkopbouwwerker 
 

  

9 Snelheidslimiet in de wijk 
 

Regulerende maatregelen om tot een veilige snelheid in de 
wijk te komen. Voor de veiligheid van de bewoners zijn alle 
beschikbare maatregelen bruikbaar. Bijv. woonerven, 30-km 
zones (zie bijlage 5). 
 

Gemeente Delft, 
wijkcoördinator, 
bewoners, 
belangenverenigingen, 
wijkopbouwwerker, 
wijkagent 

  

10 Bestrijding gladheid (buurtparticipatie) 
 

Zout strooien en het weghalen van ijs en sneeuw. 
Verstrekken van zout en sneeuwschuivers, zodat 
buurtbewoners gecoördineerd aan de slag kunnen. 
 
 
 

Gemeente, bewoners    
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 UITVOERINGSPLAN   
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11 Parkeerplaatsen bij openbaarvervoer-opstappunten 
 

Maak parkeerplaatsen (voor auto en fiets) bij opstapplaatsen 
openbaar vervoer. Evt. pendelen opnieuw invoeren. 
 

Gemeente Delft   

12 Verhoogde opstapplaats bus/tram 
 

Is dit op elke plek in de wijk gerealiseerd ? 
 

Gemeente Delft, 
bewoners 

  

13 Woonservicezone 
 

De woonservicezone heeft als doel dat mensen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving met behoud van eigen regie. Bovendien kunnen 
mensen op deze manier meedoen in de samenleving.  
Een belangrijk onderdeel van de woonservicezone is het 
project OuderenProof, op zoek naar verbeteringen, zoals 
beter begaanbare stoepen en bankjes. Maar ook 
onderwerpen als vervoer en het aanbod aan zorg en welzijn 
worden niet vergeten. OuderenProof Wippolder wil dus graag 
zien dat dit gerealiseerd wordt. 
 

Gemeente Delft, 
wijkcoördinator, 
bewoners, 
belangenverenigingen, 
wijkopbouwwerker 
 

  

14 Nieuwe brug over de Emmalaan (voetgangers) 
 

Bredere en minder steile brug. 
De brug is vooral bedoeld als ontsluiting van de Professoren- 
buurt naar wijkcentrum Wippolder (herallocatie wijkcentra).  
Octatube maakt ontwerp 
 
 
 

Gemeente Delft, 
bowcie Zuid 
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15 Beweegtuinen voor jong en oud 
 

Er zijn een aantal ‘groene plekken’ in de wijk die hiervoor 
aangewend kunnen worden (zie bijlage 6). 
 

Gemeente, subsidie 
Profit), 
sponsoring 

  

16 Moes- en “hop”tuinen 
 

In navolging van initiatief aan de Prof. Evertslaan dit initiatief 
breder doortrekken in de wijk (zie bijlage 7). 
Hoptuinen is een initiatief van vrijwilligers om de tuinen van 
ouderen die dit zelf niet meer kunnen ‘bij te houden’. 
 

Gemeente, subsidie, 
sponsoring 

  

17 Bankjes in de wijk 
 

De werkgroep wil meer bankjes in de wijk; er zijn bankjes te 
laag, te hoog, slechte bestrating eromheen. 
De wettelijke norm, om de 300 meter een rustplaats, wordt 
niet gehaald.  
De werkgroep heeft suggesties voor plekken o.a.; 
Kanaalweg, plein Delftzicht, Proosdijpad en Scheepmakerij, 
Pr. Bernardlaan/Jaffalaan en bij de nieuwe speelplaats 
Maarten Trompstraat. Deze lijst is niet compleet. 
Inspraak door de bewoners over welke soort bankjes is 
gewenst.  
De ruimte onder de platanen bij de Immanuelkerk hoek 
Kloosterkade een aantrekkelijke invulling geven (bijlage 7a) 
 

Gemeente Delft, 
bewoners. 

  

18 AED (defibrillator) 
 

Deze volgens de geldende normen ook binnen de wijk 
Wippolder plaatsen. Tevens scholing verzorgen in het 
gebruik daarvan.     

Gemeente, bewoners   
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19 Solink 
 

Stimuleren/bevorderen Solink. De andere werkgroep heeft dit 
als aanbeveling opgenomen. 
 

Solink, bewoners, e.a. 
partijen (kerk) 

  

20 Langer zelfstandig wonen 
 

Langer zelfstandig wonen d.m.v. geringe aanpassingen. 
Project Wel Thuis is hier een goed voorbeeld van. De 
woningcorporaties zouden de aanbevelingen van Uneto-VNI 
samen met TNO in hun pakket tbv aanpassen 
seniorenwoning moeten opnemen. 
 

Woningcorporaties   

21 Ruilwoning senioren tbv studenten vv 
 

Ruilen met gesloten beurs (zie bijlage 8) 
 

   
 

22  Wijkcentrum aan de Rotterdamseweg 
 

De werkgroep wil graag de mogelijkheid bespreekbaar 
maken om een wijkcentrum te adopteren. 
Eigendomsverhouding en financiële consequenties wil de 
werkgroep inzichtelijk krijgen.  
 

   

23 Activiteiten in de wijk 
 

OuderenProof wil de volgende sociale activiteiten geclusterd 
gerealiseerd zien in de wijk; 
Muziek, kunst, creatief centrum, sociaal buren contact, 
oplaadpunt en stalling scootmobiel, terras ontmoetingsplek, 
dependance bibliotheek (internet) openbare toiletten. 
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Deze activiteiten te clusteren en onder te brengen in de twee 
beschikbare wijkcentra.  
 

24 Wijkagent 
 

De wijkagent moet bekend zijn in de wijk. De wijkkrant is een 
uitstekend instrument om hieraan periodiek aandacht te 
geven. Tussen de wijkagent en de redactie zal afstemming 
plaatsvinden (bijlage 9) 
 

   

25 Werkgroep Migranten Communicatie 
 

Er is aansluiting gezocht bij de WMC om ook input te krijgen. 
Afspraak is gemaakt om elkaar te raadplegen. 
Er is contact gelegd met dhr. Gannar.   
 

   

26   Toegankelijkheid wijkcentrum wippolder 
 

Maak de toegang van het wijkcentrum toegankelijk voor 
ouderen met een automatische deuropener, zoals in de 
Wipmolen. 
 

BWD/Gemeente   

27 Keurenaerstraat 
 

Eenrichtingverkeer maken vanaf de Nassaulaan komend 
naar de Kloosterkade, Bewoners wonend op Kloosterkade, 
naast de Keurenaerstraat waarschuwen voor steeds 
terugkerende gevaarlijke situaties. 
 
 
 

   


