
 

Delft, 07 – 04 - 2016 
 
Betreft: Stand van zaken proces Laga 
 
Geacht gemeenteraadslid, 

Naar aanleiding van de brief verzonden op 1 april 2016 door de heer de Keijzer verstuur ik u middels 
deze brief de stand van zaken betreffende de moderniseringsplannen van Laga. 

Na de oplevering van het rapport van Arcaids, is Laga het buurtparticipatietraject ingegaan zoals 
omschreven in de anterieure overeenkomst. De gesprekken worden op basis van het 
communicatieplan uitgevoerd. Hierbij is Laga in overleg met de buurt tot het volgende traject 
gekomen: 

- De gesprekken zullen worden geleid door onafhankelijk gespreksleider Huub Sprangers; 
- Er zullen gespreksnoties worden opgesteld door Huub Sprangers. Deze worden 

beschouwd als dynamisch en worden naar gelang en duur van het traject aangepast naar 
de stand van zaken; 

- De gesprekken hebben als doel het in kaart brengen van de wensen en eisen ten opzichte 
van het plan, het communiceren over de vorderingen in het proces en het onderzoeken op 
welke manier de buurt en Laga nader tot elkaar kunnen komen; 

De gesprekken zijn in drie fases opgedeeld. De eerste twee gesprekken zijn met 
vertegenwoordigers van de volgende belangenverenigingen gehouden: Belangenvereniging 
Zuidpoort, Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg, VvE Museumhof 5, de heer Verkooijen 
namens een aantal bewoners uit VvE Museumhof 4, VvE Parel aan de Schie en Delfia Batavorum. 
De eerste twee gesprekken waren opgedeeld om een goed overzicht van de wensen en eisen te 
krijgen. Dit gaf tevens ook de ruimte voor de groepen om deze wensen en eisen goed kenbaar te 
maken. De twee daarop volgende gesprekken werden met alle vertegenwoordigers samen 
gehouden. Op 12 april zal het volgende gesprek plaatsvinden. Tot nu toe is er vier keer om tafel 
gezeten met de belangengroepen. 

Na de gesprekken met deze vertegenwoordigers zal er vervolgens nog een open avond gehouden 
worden waarbij alle bewoners uit de directe omgeving van Laga zal worden uitgenodigd.  

De gehouden gesprekken waren openhartig en confronterend. Ze hebben geleid tot een 
voorgestelde aanpassing in onze plannen. Voorts heeft het geleid tot een tweetal acties die Laga 
heeft uitgevoerd: 

- Laga heeft nogmaals Stedin op het hoogste niveau binnen de organisatie benaderd om te 
onderzoeken of het Trafogebouw aan de Nieuwelaan eventueel gebruikt zou kunnen 
worden. Dat bleek niet mogelijk.  

- Op de vraag uit de buurt of Laga een geheel nieuw ontwerp zou kunnen ontwikkelen dat 
beter aansluit op de wensen en eisen uit de directe omgeving, stelt Laga voor het ontwerp 
aan te passen.  

Het voorgestelde ontwerp dat Laga nu gaat bespreken met de buurt vindt u in de bijlage bij deze 
brief. Laga denkt op deze manier een groot aantal zorgen weg te nemen en aan een aantal eisen te 
voldoen. 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.B. (Bas) Büller 

President der D.S.R.V. ‘’Laga’’ 



Modernisering
Delftsche 
Studenten 
Roeivereeniging
Laga
Maart 2016



2012

2016 Artist Impression



2012

2016 Artist Impression



2012

2016 Artist Impression



2012

2016 Artist Impression



2012

2016 Artist Impression



2012

2016 Referentie materialen


	proces Laga stand van zaken.pdf
	Bijlage.pdf

