
Met de wijkversterking Kuyperwijk zet de gemeente 
Delft zich in voor uw buurt, om te zorgen dat dit een 
prettige plek is om te wonen en te leven. Dat doet de 
gemeente niet alleen. Zij werkt hierin samen met  
onder meer woningcorporaties, ondernemers in de 
wijk, maatschappelijk werk en de wijkagent. Samen  
houden wij uw wijk op orde. Bijvoorbeeld met fijne 
winkels om de hoek, speelplekken voor kinderen en 
een goede busverbinding naar de stad. Maar ook met 
wijkcentrum De Parel, gezondheidscentrum Vermeer
toren, ontmoetingsplek DOEL en een aantrekkelijk Van 
Foreestplein. 

Verbinding
Met de verschillende organisaties 
zoekt de gemeente ook naar manie
ren om bewoners en ondernemers 
met elkaar in contact te brengen. Zij 
zijn tenslotte de bouwstenen en de 
ziel van de wijk. De gemeente orga
niseert zelf  activiteiten, maar brengt 
nog liever alle partijen samen. Door 
verbinding ontstaan leuke ideeën 
voor de wijk. Een mooi resultaat van 
de samenwerking is het spreekuur 
dat de wijkagent inmiddels in de 
Kuyperwijk heeft. In de loop van het 
jaar gaan ook andere organisaties 
spreekuren houden in de wijkpost. 
Samen gaan we voor een aantrekke
lijke Kuyperwijk!

“Met al deze samen

werkingen, initiatieven 

en investeringen maken 

we van de Kuyperwijk 

een aantrekkelijke wijk 

voor iedereen om in te 

wonen, te leven en te 

werken.”

Lennart Harpe, wethouder

Investeringen
Er wordt ook geïnvesteerd in de 
wijk. Vidomes bouwt nieuwe wo
ningen aan de Van Alkemadestraat. 
De gemeente Delft en aannemer 
Van Wijnen gaan aan de Teding van 
Berkhoutlaan nieuwe koopwoningen 
in het middensegment bouwen. 
Vestia wil de komende jaren ruim 
520 woningen in de Kuyperwijk 
verbeteren door het uitvoeren van 
diverse onderhoudswerkzaamheden 
en verduurzamingsmaatregelen.  
Zo zorgt betere isolatie voor een 
hoger wooncomfort, terwijl het 
energieverbruik daalt. Aannemer 
Van Mierlo Dinkq voert de werk
zaamheden in vier fases uit. Ook 
Woonbron heeft de ambitie om de 
komende jaren haar woningaanbod 
te vernieuwen.
De nutspartijen (Stedin, Evides en 
bijvoorbeeld internetbedrijven) 
investeren ook samen met de 
gemeente in de Kuyperwijk. De wijk 
bestaat inmiddels zo’n zestig jaar. 
Kabels, leidingen en de riolering 
moeten worden vernieuwd. Dat 
is nodig om uw woning (veilig) te 
blijven voorzien van gas, water en 
elektra. En om uw woning toekomst
bestendig te maken. Denk hierbij aan 
mogelijkheden voor sneller internet 
en de overstap naar een duurzame, 
aardgasvrije energielevering. Maar 
ook om te zorgen voor een goede 
opvang, afvoer of  hergebruik van 
regenwater. 
U kunt van deze werkzaamheden 
tijdelijk overlast ondervinden als  
een stoep of  straat wordt openge
broken. Maar op termijn hebben  
we allemaal veel plezier van de 
verbeteringen.

De openbare ruimte bij het  
Van Foreestplein is opgeknapt. 
Het plein wordt zo nog meer  
een plek waar bewoners, onder
nemers en bezoekers prettig  
kunnen verblijven. Ook de nieuw
bouw van de supermarkt, de nieuwe 
fietsstraat langs de Van Foreestweg  
en de opgeknapte speeltuin aan  
de Hoogenhouckstraat dragen bij 
aan een fijne buurt. 

Ondernemer aan het woord
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Vis maakt blij

Samen voor een  
aantrekkelijke Kuyperwijk
EENMALIGE BUURTKRANT VOOR BEWONERS, ONDERNEMERS EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN 

OVER DE ONTWIKKELINGEN IN DE KUYPERWIJK 

“Ik ben Othman Ihahouien, 25 jaar en eigenaar 
van Fish Time. Ik verkoop vis. 

De Kuyperwijk is leuk. Veel  
diversiteit in mensen. Er is be
weging. Positieve reuring. En dit 
winkelcentrum heeft potentie.  
Als wij als ondernemers erin sla
gen de onderlinge samenwerking 
te versterken, zijn we in staat er 
met zijn allen echt iets moois  
van te maken. 

Ik ben ook blij dat er wordt 
geïnvesteerd in de wijk. De 
samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en ondernemers is 
prachtig. Het is precies de impuls 
die deze wijk nodig heeft om nóg 
aantrekkelijker te worden. Die 
‘stippen’ en de aanpassing van de 
Van Schuylenburchstraat/het plein 
zijn de eerste stappen naar een 
bruisende toekomst. Ik heb er  
zin in – en kijk er naar uit!”   

Nieuwe ondergrondse containers 
Avalex heeft nieuwe afvalcontainers 
geplaatst in de Kuyperwijk. Ook  
restafval gaat nu in een ondergrond
se container. Avalex houdt in de 
gaten wanneer containers vol zijn, 
zodat die geleegd kan worden.  
Op termijn gaat de computer de 
routes van Avalex bepalen, dat  
systeem is nu nog niet perfect.  
Op 23 april is gestart met rijden 

op ‘vulgraad’ van alle restafval
containers; op 17 mei met PMD
containers. 
In de omgeving van de Van der 
Goesstraat en Van der Lelijstraat 
wordt nog gebouwd. Ook hier  
komt later dit jaar een containerpark 
van vier ondergrondse containers 
aan de zijde Van der Goesstraat.
Het is de bedoeling dat bij het legen 

van de containers ook afval dat naast 
de bakken is geplaatst (of  gemorst) 
wordt meegenomen. Het blijft na
tuurlijk belangrijk om geen afval  
bij de containers te plaatsen.
Is de container vol of  kapot? Neem 
contact op met de gemeente Delft 
via 14015. Of  doe een melding over 
de buitenruimte via www.delft.nl 

Na het afronden van mijn op
leiding Business Studies aan de 
Haagse Hogeschool wist ik  
al snel dat ik aan de slag wilde 
met het starten van een eigen 
viswinkel. Ik had al de nodige  
horecaervaring en wilde hier 
echt mijn werk van maken. 

Ik heb altijd iets met vis gehad. 
Vis brengt een soort vreugde met 
zich mee. Geef mensen een bakje 
vis en dat gaat altijd gepaard met 
een glimlach.  Vis maakt blij.
Vorig jaar ben ik gestart in de 
Kuyperwijk. Hier zie ik kansen! 
Naast alle huidige ontwikkelin
gen hier in de wijk wordt er in 
omliggende gebieden ook volop 
gebouwd. Daar zijn ongetwijfeld 
mensen bij die van een visje 
houden.



TU Delftstudenten  
onderzoeken 
“Het verduurzamen van woningen en wijken is veel 
meer dan een technische en financiële uitdaging. 
De belangen en wensen van bewoners zijn ook 
essentieel. Bewonerswensen worden echter niet 
altijd meegewogen in het ontwikkelen van plannen. 
Ook de samenwerking tussen woningeigenaren, 
zoals woningcorporaties, en aannemers, is sterk in 
ontwikkeling. Zo worden aannemers steeds eerder 
betrokken bij het ontwikkelen van plannen voor de 
verduurzaming van corporatiewoningen. 
Samenwerking en bewonersparticipatie staan cen
traal in het TU Delftkeuzevak Energy Friendly 
Renovation Processes. In de periode april tot en 
met begin juli gaat een groep masterstudenten 
architectuur plannen ontwikkelen voor de ver
duurzaming van een aantal woningcomplexen van 
woningcorporatie Vestia in de Kuyperwijk. Vestia 
is nauw betrokken bij dit vak. Studenten praten 
met medewerkers van de corporatie en met de 
aannemer. Daardoor krijgen zij een beter beeld van 
de verduurzaming van woningen en de participatie
processen die daarbij komen kijken. Het onderzoek 
van de studenten kan Vestia mogelijk gebruiken als 

inspiratiebron voor haar eigen plannen.”

Gerard van Bortel, universitair docent TU Delft, Faculteit Bouwkunde

Veelzijdig  
winkelcentrum

Neem een kijkje op de Voordijk

Een idee voor de Kuyperwijk?
Heeft u ideeën voor verbetering 
van de Kuyperwijk? Mail deze  
dan naar Heleen van der Linden 
van de gemeente Delft:  
hvdlinden@delft.nl.

Kijk voor meer informatie op 
www.delft.nl/kuyperwijk. Het  
laatste nieuws vanuit de wijk en  
lopende initiatieven vindt u op 
www.kijkopdevoordijk.nl.

De website www.kijkopdevoordijk.
nl is het platform voor de buurt. Lees 
er het laatste nieuws, een buurtver
haal of  kijk op de buurtagenda en het 

prikbord. Er is van alles te vinden. 
Zelf  wat plaatsen? Dat kan! Even 
inschrijven en plaatsen maar.

Het winkelcentrum Van Foreest 
heeft een nieuw logo. Het logo 
staat voor de veelzijdigheid van het 
winkelcentrum. Met onder andere 
het nieuwe logo werken de onder
nemers samen aan een toekomst
bestendig winkelcentrum. Wordt u 
ook zo blij van al die vrolijke stippen? 
Binnenkort ziet u het logo terug op 
de stoepen, banieren en het Van 
Foreestplein.
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Herinrichting Van Foreestplein

Figuur 1 Het ontwerp van het Van Foreestplein en Van SchuijlenburchstraatNoord
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Het Van Foreestplein krijgt een opknapbeurt. Het plein wordt zo nog meer 
een plek waar iedereen prettig kan verblijven. Ook verbeteringen in de omge
ving van het plein dragen bij aan een fijne buurt. Zoals de nieuwbouw van de 
supermarkt, de nieuwe fietsstraat langs de Van Foreestweg en de opgeknapte 
speeltuin aan de Hoogenhouckstraat.

Confetti-stippen
In overleg met bewoners en onder
nemers heeft de gemeente gekozen 
om meer kleur aan te brengen. In de 
zomer van 2020 zijn op en rond het 
plein gekleurde stippen geplaatst. Dit 
geeft het plein een vrolijker en fleuri
ger uitstraling. Op de stippen zijn veel 
positieve reacties gekomen. Kinderen 
spelen er met meer plezier. Voor de 
jeugd en volwassenen is het weer 
een logische plek om elkaar te ont
moeten. Omdat we zoveel enthousi
asme merkten, hebben ondernemers 
en gemeente besloten de stippen uit 
te breiden. De rest van het centrum
gebied was in juni 2021 aan de beurt. 
Het resultaat is een vrolijke buiten
ruimte geworden. Worden jullie er 
net zo blij van als wij?

Van Schuijlenburchstraat
De Van SchuijlenburchstraatNoord 
was een te smalle straat. Auto’s 
stonden langs de stoep geparkeerd. 
De bus kon er niet goed doorheen 
en zorgde voor opstoppingen. Het 
was onoverzichtelijk en druk met 
verkeer. Oversteken naar het plein 
was geen pretje. En echt aantrekke
lijk om te zitten om even een ijsje 
te eten was het ook niet. Tijd dus 
voor een aanpak van dit straat
je. We hebben een slim ontwerp 
gemaakt in overleg met bewoners 
en ondernemers De oversteekplek 
naar het plein is overzichtelijk en 

prettiger gemaakt. We hebben hier 
ook ruimte gemaakt voor zitjes en 
de weg is nu breed genoeg voor 
de bus en auto’s om elkaar goed te 
passeren. Het aantal parkeerplaat
sen hebben we gelijk gehouden. De 
laatste elementen worden binnen
kort nog uitgevoerd, waarmee dit 
stukje straks écht af  is. Er komen 
nog ballenvangers/hekken achter de 
baskets en twee halfronde zithoe
ken bij twee bomen (rondom de 
oversteekplaats). En de plantvakken 
worden in de nazomer gevuld met 

nieuw groen. De ondernemers zijn 
blij, u hopelijk ook!

Denk mee
Na het werk bekijkt de gemeente 
samen met u of  de situatie bevalt.  
En we kijken waar behoefte is aan 
verdere aanpassingen, bijvoor
beeld aan de rest van het plein. 
De gemeente is benieuwd naar uw 
ervaringen en ideeën. Voor vragen 
kunt u  het contactformulier invullen 
op www.delft.nl/contact. U kunt 
ook bellen met 14015.



Woonbron werkt aan 
prettiger wonen
Zo heeft de corporatie in het 
woongebouw Marienhof ver
beteringen aangebracht die de 
bewoners weer een thuisgevoel 
geven. Hoe? De woningen van het 
Marienhof staan in een Uvorm. 
De binnentuin was vrij toegan
kelijk en lekker beschut. Net als 
de centrale ingang. Jongeren en 
andere buurtbewoners hingen er 
vaak rond. Vernielingen kwamen 
regelmatig voor. Thuiskomen 
in het Marienhof was hierdoor 
niet altijd prettig. Dat is nu 
verleden tijd. Een hek sluit nu 
de binnentuin af zodat alleen 
bewoners daar heerlijk kunnen 

ontspannen. De centrale ingang is 
afgesloten met een mooie glazen 
gevel met intercoms. Overlast 
is verleden tijd. “We horen dat 
bewoners zich weer veilig en 
echt thuis voelen in hun huis én 
daarbuiten”, aldus de corporatie. 
Eerder maakte Woonbron de 108 
woningen van het wooncomplex 
Van der Lelijstraat in een reno
vatie duurzamer. Voor de andere 
woongebouwen die Woonbron 
in de Kuyperwijk heeft, zijn op 
dit moment nog geen concrete 
plannen. Zodra die er zijn, gaat de 
corporatie uiteraard eerst daar
over in gesprek met zijn huurders.

Ondernemer aan het woord
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Bijzondere woonvorm 

Verbeteringen 

In de Kuyperwijk in Delft ontwikkelt Vidomes een 
bijzonder nieuwbouwproject waar ‘nabuurschap’ 
centraal staat. Bewoners kennen en helpen elkaar, 
organiseren gezamenlijke activiteiten en wonen bij 
en met elkaar, met professionele ondersteuning 
waar nodig. 

Energiezuinig en levensloop-
bestendig
Alle 91 sociale huurwoningen – een
gezinswoningen en appartementen 
– aan de Van Alkemadestraat en Van 
Schuijlenburchstraat zijn energiezuinig 
en levensloopbestendig gebouwd. 
Dit betekent dat huurders langer 
zelfstandig kunnen wonen, ook als zij 
minder mobiel zijn. Daarnaast maken 
de toekomstige huurders deel uit van 
een bijzondere woonvorm voor en 
door bewoners. 

Sociale woonvorm
Jong en oud, vitaal en kwetsbaar, 
gezinnen en alleenstaanden wonen in 
dit nieuwbouwproject niet alleen mét 
elkaar, maar kijken ook naar elkaar 
om. Ze helpen elkaar waar nodig en 
organiseren gezamenlijke activitei
ten. De gemeenschap is er voor en 
door bewoners, met professionele 
ondersteuning waar nodig. Zo kan de 
flatcoach bijvoorbeeld helpen en ad
viseren bij het organiseren van activi
teiten. De tweekamerappartementen 
aan de Van Schuijlenburchstraat zijn 
specifiek bedoeld voor mensen met 
een (lichte) zorgvraag. 

Samenwerking Vidomes 
met Pieter van Foreest,  
gemeente Delft en Delft 
voor Elkaar
De realisatie van deze bijzonde
re woonvorm past goed in het 
programma Langer en Weer Thuis 
Delft 20192022. Vidomes, Pieter 

van Foreest en de gemeente Delft 
spannen zich samen met elf  andere 
partijen in om langer thuis wonen 
en weer thuis wonen aantrekkelij
ker te maken in Delft. Een aantal 
plekken in Delft leent zich daar 
goed voor. De Kuyperwijk is zo’n 
plek. Het voorzieningenniveau in 
de directe omgeving is hoog en de 
locatie ligt dicht bij het centrum van 
Delft. Er zijn in de buurt zelf  winkels 
voor dagelijkse boodschappen, een 
huisarts en apotheek, een goede 

busverbinding met het centrum en 
Ontmoetingscentrum Vermeertoren 
van Pieter van Foreest. Tegelijkertijd 
is er genoeg reuring in de wijk door 
de aanwezigheid van de school en 
het kinderdagverblijf. Door deze 
nieuwe samenwerking bieden de drie 
partijen met deze mooie woonvorm 
meerwaarde aan nieuwe huurders 
van het complex én de Kuyperwijk 
als geheel.

Oplevering
De eengezinswoningen aan de Van 
Alkemadestraat zijn inmiddels opge
leverd. In het derde kwartaal van dit 
jaar levert Vidomes de appartemen
ten op.

Meer weten? Wil je meer  
weten over de werkzaamheden  
van Vidomes, kijk dan op:  
www.vidomes/projecten/ 

Teding van Berkhoutlaan

Alles in één buurt
Ik ben Mariska Houweling, pedicure en eigenaar van 
Podo Solution. Ik woon ruim 22 jaar in deze wijk. 

Woningcorporatie Vestia startte be
gin 2021 met het onderhoud van 520 
woningen in de Delftse Kuyperwijk. 
De onderhoudswerkzaamheden 
worden gekoppeld aan verduurza
mingsmaatregelen. De corporatie 
pakt hiermee zo’n 25% van alle 
woningen in de Kuyperwijk aan!
Samen met de verschillende nieuw
bouwwoningen gaat het woon
comfort van de meeste woningen  
in de Kuyperwijk er flink op vooruit 
de komende jaren. 

De verbeteringen van Vestia worden 
in 3 fases uitgevoerd. Onlangs startte 
Vestia met fase 0 en 1. Met de laat
ste fase verwachten ze in 2024/2025 
te starten. 
De Kuyperwijk werd in de jaren vijftig 

gebouwd en kent veel portiekwonin
gen. Het onderhoud van de wonin
gen maakt deel uit van een bredere 
aanpak waarin de gemeente Delft 
en de woningcorporaties de wijk 
een boost willen geven. Zo zijn in de 
Van Schuijlenburchstraat en de Van 
der Goesstraat woningen gesloopt 
die plaats maken voor nieuwbouw 
(Vidomes). De meeste woningen zijn 
bestemd voor de sociale huursector. 
Ook wordt gewerkt aan de verbete
ring van de veiligheid in het winkel
centrum en het versterken van de 
sociale netwerken.

Meer weten? Wil je meer  
weten over de werkzaamheden van 
Vestia, kijk dan op: www.vestia.nl/
kuyperwijk 

Aan de Teding van Berkhoutlaan 
stond vroeger een basisschool; de 
Gabriëlschool. Die school is een 
aantal jaar geleden al verhuisd naar 
de nieuwbouw aan de Kristalweg. 
Daarna is de gemeente begonnen 
met het maken van plannen voor 
een nieuwe invulling van deze plek. 
We hebben in 2019 en 2020 goed 
bezochte participatiebijeenkomsten 
gehouden. En inmiddels heeft ontwik
kelaar Van Wijnen op basis hiervan 
een mooi plan gemaakt. Er komen 32 
appartementen die langs de Teding 
van Berkhoutlaan liggen. Daardoor 

krijgt die straat straks ook adressen; 
wel zo gezellig! De woningen zijn een 
mooie aanvulling op de Kuyperwijk: 
goede appartementen tussen de 
goedkopere appartementen en duur
dere eengezinswoningen. Een deel 
wordt verkocht onder de € 300.000. 
Het plan wordt de komende maan
den afgerond; het slaan van de eerste 
paal volgt hopelijk begin 2022. 

Nieuwsgierig? Bent u nieuws   
gierig geworden, kijk dan vooral  
op de website van Van Wijnen 
www.detuinvanteding.nl 

waar jongeren kunnen samenkomen, 
iets kunnen drinken, met een bank, 
een poolbiljart... zoiets. Ik gun ze 
een eigen plek. En nu ik toch bezig 
ben: ik heb mijn praktijk aan de 

zuidkant van het winkelcentrum. 
Soms is dat een ‘vergeten’ gebied
je en lijkt het of alle energie zich 
op de noordzijde richt. Alleen al 
hierom ben ik blij met de initiatie
ven die worden ontplooid om het 
winkelgebied meer als eenheid te 
laten optrekken. Zoals met die 
kleurige stippen.

Veertien jaar geleden ben ik hier 
gestart met mijn eigen pedicure 
praktijk. Om precies te zijn: op 
5 maart 2007 opende ik voor de 
allereerste keer mijn deuren. 

Ik hou van deze wijk, van dit gebied. 
En om je de waarheid te vertel
len: ik vind het hier geweldig. Een 
wijk vol diversiteit en levendig
heid. Kindvriendelijk ook. En met 
voldoende voorzieningen. Praktisch 
heb je alles wel zo’n beetje bij de 
hand. Zowel voor kinderen (er 
zijn voldoende speelveldjes en er 
worden op het pleintje activiteiten 
georganiseerd) als voor de volwas
senen. Je kunt een brief posten, 
er is een dokter, een fysio, een 
apotheek, voldoende kappers, er is 
een divers winkelaanbod. Kortom, 
wat mij betreft kan het nauwelijks 
beter. En ik kan het ook nog eens 
goed met mijn collegaondernemers 
vinden. 
Als ik toch wat mag wensen, zou 
ik zeggen: een plek voor jongeren. 
Volgens mij is die er niet. Een plek 



Colofon 
De buurtkrant Kuyperwijk is een eenmalige uitgave  
van de gemeente Delft voor bewoners, ondernemers 
en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen in 
de Kuyperwijk.
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Telefoonnummer 14015 | www.delft.nl/kuyperwijk
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4 Samen voor een aantrekkelijke Kuyperwijk

Agenda
 
Wanneer: zaterdag 10 juli 2021 van 13:00 tot 17:00
Waar: Van Foreestplein
Op 10 juli organiseren de politie, de gemeente Delft, Delft voor Elkaar en 
nog vele anderen een wijkmarkt op het Van Foreestplein. Ga in gesprek 
met de politie over veiligheid in de wijk! Kom uw mening geven over ver
schillende ontwikkelingen en plannen in de buurt. Ontmoet elkaar op het 
plein met een kopje koffie of iets anders. Mét uiteraard leuke en sportieve 
activiteiten voor de jeugd. 

Wanneer: elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Van Adrichemstraat 277 

Wanneer: maandag tot en vrijdag van 10.30 tot 19.00 uur
Waar: Van Adrichemstraat 10A

Lekker bewegen in de eigen wijk? Dat kan! Hieron
der staan de sport en spelactiviteiten die plaatsvin
den. Vooraf aanmelden is niet nodig.  

Maandag 

Sport en Fun
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: gymzaal Van Alkemadestraat
Leeftijd: 12 tot 27 jaar
 

Dinsdag 

Sport en Plezier 
Tijd: 13.30 tot 14.45 uur 
Locatie: Van Foreestplein
Leeftijd: Cliënten GGZ – Doel en 
Delftland 
 
Streetsportmix 
Tijd: 15.30 uur tot 17.15
Locatie: Van Foreestplein
Leeftijd: 4 tot 12 jaar 
 

Donderdag 

Streetsportmix 
Tijd: 15.30 uur tot 17.15
Locatie: Van Foreestplein
Leeftijd: 4 tot 12 jaar 
 
Sporten in de wijk Zaalvoetbal 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: gymzaal Van Alkemadestraat 
Leeftijd: 12 tot 27 jaar
 

Zaterdag

Sporten in de wijk Veldvoetbal  
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Hockeyvereniging Ring Pass 
Leeftijd: 12 tot 27 jaar 
 
Sporten in de wijk  
Kickboksen + Bootcamp
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Hockeyvereniging Ring Pass 
bij slecht weer verhuizen we  
naar gymzaal Alkemadestraat
Leeftijd: 12 tot 27 jaar 

Koffie kan altijd!

Zichtbaar en benaderbaar
Wijkagenten Remy Hartog en Ivo van Prehn zijn inmid
dels bekende gezichten in de wijk. Remy kwam in 2019 
vanuit Rotterdam naar Delft en ging voortvarend aan de 
slag met het opbouwen van contacten. Op straat en via 
social media. Eind 2020 kwam Ivo daarmee ‘in een ge
spreid bedje’. Ivo werkt al sinds 2010 bij de politie Delft 
en is nu de tweede wijkagent in Voordijkshoorn. 

We spreken hen in de nieuwste 
aanwinst in de wijk: de wijkpost van 
de politie aan de Van Adrichemstraat. 
Remy: “We vinden het belangrijk dat 
bewoners ons kunnen vinden en wil
den daarom graag spreekuren in de 
wijk. Het Apostolisch Genootschap 
bleek bereid om een ruimte voor ons 
beschikbaar te stellen! Daar zitten 
we nu iedere dinsdag tussen 10.00 

en 12.00 uur. En in het weekend 
vaak ook nog een keer. Dat werkt 
echt heel prettig! Behalve het vaste 
spreekuur op dinsdag kunnen bewo
ners hier altijd binnenlopen als we er 
zijn. Dat is te zien aan onze banner 
die dan op straat staat. Ook kunnen 
bewoners ons volgen (en vragen 
stellen) via Instagram: ‘wijkagenten 
Voordijkshoorn’.”

Beide agenten vinden het een mooie 
wijk: “Het is een heel diverse wijk, 
met veel verschillende nationaliteiten, 
leeftijden en achtergronden. Een 
mooie mix, dat maakt het leuk wer
ken. Maar zeker ook een drukke wijk, 
er is altijd wat te doen.” Tegelijkertijd 
zien ze veel problematiek ‘achter de 
voordeur’, en zeker ook met corona 
leidt de grote diversiteit weleens 
tot conflicten en lastige situaties. 
“Gelukkig werken we goed samen 
met de corporaties, de zorg, het 
welzijnswerk en de gemeente. Wij 
kunnen niet alles oplossen, maar in 
de samenwerking kunnen we veel 
bereiken!. Dat is sowieso het mooie 
van wijkagent zijn: je kunt echt het 
verschil maken.”

Bij Doel Delfland kun je terecht voor 
onder meer hulp bij reintegratie, het 
opdoen van werkervaring, een zinvol
le dagbesteding en preventietrainin
gen. Maar iedereen kan binnenlopen 

voor een praatje en een kop koffie 
in ons inloop/buurtrestaurant. Ook 
verzorgen wij lunches en avondeten 
(momenteel wegens corona afhaal of  
op het terras eten). Voor een leuke 

prijs heeft u al een gezonde maaltijd 
voor 5 euro. En de broodjes voor de 
lunch zijn er vanaf  1,50 euro.

Sport en spel in Voordijkshoorn

Wijkmarkt Kuyperwijk

Spreekuur wijkagenten 

Inloop Doel Delfland

Wijkagenten Kuyperwijk Ivo van Prehn en Remy Hartog 

DOEL Kim  Orlando  Ibrahim
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