
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas ging de wandeling niet door, maar gelukkig hebben we deze kunnen verzetten naar 
volgende week 19 juli om 14.00 uur. 
Wat hebben we allemaal gedaan? In de ochtend hebben we samen met bewoners een 
programma gemaakt, met in de middag het thema ontmoeten, vanuit de wensen uitgewerkt. 
Voor ons uitje naar Liv Inn Hilversum.  
 
Arjan Wijnands heeft iets verteld over digitaal participatie platform, dit wordt nog vervolgd. Arjan 
gaat nadenken over hoe de bewoners van de Vijverhof ook digitaal kunnen meedoen met de 
gemeenschap. Zodra hij hier een plan voor heeft komt hij dit aan ons vertellen. 
 
In de middag hebben we bezoek gehad van de  twee wethouders en samen met de bewoners 
de thema’s doorgesproken zoals: 
 

• Praktische zaken als glasbak, vijver schoonmaken, terras beplanting, parkeren, 
bestrating, bomen snoeien i.v.m. verlichting,. Vanochtend heeft Arjen Primes van de 
Gemeente Delft toegezegd dat iemand van de afdeling beheer een keer langskomt om 
een verdiepingsgesprek met de bewoners hierover te voeren. 

• Hoe ontstaat saamhorigheid en wat is er nodig. Er is onderling hulp 
nodig. 

• Zorg, er zijn veel organisaties en graag efficiënt werken met één 
team. 

• Het is niet helder wat openbare ruimte is en privé terrein. 
 
Het was een prettig gesprek, wat zeker een vervolg krijgt.  
 
Wisten jullie dat er op de 4e etage een hometrainer staat? Voor de 
sportievelingen, hier mogen jullie allemaal gebruik van maken. 
 
 

 

Met de wethouder in gesprek   

          



Nieuwsbrief Vijverhof Delft dinsdag 14 juni 2022 

The wall off Fame!! 
 
We hebben weer een aantal Vijverhoffers op de foto gezet. 
 

                    
 
De data voor de werkateliers zijn: 
Week 5 Dinsdag 19 juli  11.00 uur – 19.00 uur  

• 11.30 uur bespreken Wonen 

• 14.00 uur rondje wijk 

• 15.30 uur thema fysio en Vitaliteit 
 
Week 6 Dinsdag 26 juli  11.00 uur – 19.00 uur 
Week 7 Dinsdag 2 augustus  11.00 uur – 19.00 uur 
Week 8 Dinsdag 9 augustus  11.00 uur – 19.00 uur (als het nodig is) 
 
 
Terugkomdag: 9 augustus 
Reserveer alvast de volgende datum:   
Dinsdag 9 augustus van 19.30 – 21.30 uur Terugkomavond in de Vijverhof. 
Op de Terugkomavond kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met 
elkaar hebben gemaakt. Zien we de wensen van de inspiratiedag terug en hebben we het met 
elkaar goed begrepen?  
 
Meer info? 
Vragen? Neem contact met op met Tanja Rila, Ank Sneekes van Habion via 010 422 80 60  


