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Voor u ligt de jaarlijkse nieuwsbrief van de Belangenvereniging Zuidpoort met een 
beknopt overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze brief is huis-
aan-huis verspreid. Al ruim twintig jaar behartigt de vereniging de belangen van 
de bewoners en ondernemers in het gebied begrensd door het Rijn-Schiekanaal, 
Lange Geer, Koornmarkt, Burgwal en Nieuwe Langendijk.

Bezoek onze nieuwe website: 
www.zuidpoort.org 

De website van de vereniging is geheel vernieuwd. 
Ontwerpatelier Zwart op Wit heeft geheel belangeloos 
een ontwerp voor ons gemaakt. Er is nu meer interactie 
mogelijk zoals het reageren op berichten. Ook worden de 
laatste actualiteiten verspreid via twitter (@zuidpoort).

Op de website zijn themakaarten te vinden welke 
weergeven waar onze aandacht naar uitgaat. De andere 
Delftse belangenverenigingen zijn direct in een lijst 
terug te vinden en aanklikbaar. Natuurlijk is onze oude 
website in het (digitale) archief terug te vinden. Heeft 
u aan of opmerkingen: meld het ons zodat onze site nog 
informatiever kan worden.

Ook dit jaar hebben wij weer het 
genoegen om u uit te nodigen 

voor de nieuwjaars bijeenkomst van 
de Belangenvereniging Zuidpoort op 
maandag 16 januari 2012, aanvang 
19:30, in buurthuis de Molshoop 
(ingang aan de Yperstraat, tussen 
Köhler en de Goede Doelen winkel). 

Tijdens deze avond kunt u nader 
kennis maken met de vereniging 
en blikken wij vooruit naar het 
nieuwe jaar. We starten met een 
Nieuwjaarstoast en een korte 
presentatie door het bestuur over de 
Belangenvereniging. Vanaf 20.15 uur 
volgen er een tweetal lezingen van 

Wytze Patijn en Paul van der Grinten 
over de ontwikkelingen in de Delftse 
binnenstad en met name die in het 
Zuidpoortgebied. 

Wytze Patijn is de eerste stads bouw
meester  van Delft. Sinds 1 januari 
2011 bekleedt hij deze functie.  
Paul van der Grinten is oudbewoner 
van het Zuidpoortgebied en is per  
1 februari 2012 benoemd tot voorzitter 
van de Commissie voor Welstand en 
Monumenten van de gemeente Delft. 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op 
prijs. Uitgebreide informatie kunt u 
terug vinden op onze website:  
www.zuidpoort.nl.

Actief zijn in de buurt? 

Stoort u zich aan bepaalde zaken in 
uw woonomgeving of wilt u iets voor 
de buurt bereiken? Dan nodig wij u 
uit om dit met de Belangenvereniging 
te delen. Wilt u zelf actief mee doen 
dan kunt u contact met ons opnemen 
of onze openbare vergaderingen 
bijwonen. Informatie over participatie 

De Belangenvereniging 
Zuidpoort ontvangt geen 

subsidie en is geheel afhankelijk 
van vrijwillige bijdragen en 
donaties. Momenteel onder
steunen ruim 300 bewoners en 
ondernemers de vereniging. Ook
dit jaar hopen wij weer op uw 
ondersteuning. Vergeet u daarom
niet om de bijgevoegde antwoord
kaart in te vullen? Of meldt u aan 
als lid middels onze website. Voor 
de uitvoering van alle activiteiten 
van de vereniging is uw 
(financiële) steun onontbeerlijk 
en van blijvend belang!

Werkgroepen

Om de werkzaamheden van de 
vereniging meer focus te geven 
zijn er diverse werkgroepen 
samengesteld rondom een bepaald 
thema. Het gaat hierbij om de 
volgende werkgroepen, te weten 
Handhaving, Evenementen, Verkeer 
en Fietsen, Groen en Communicatie
Actualiteiten. Deze rubricering is 
opgesteld door de aanwezigen op de 
kerngroepvergadering van 6 juni j.l. 
De taken van deze werkgroepen 
zijn het bepalen en uitwerken van 
standpunten. Voorbeelden van de 
werkzaamheden uit 2011 zijn het, 
mede door de werkgroep Verkeer 
en Fietsen samengestelde, rapport 
‘Parkeren in de binnenstad’ en door 
de werkgroep Groen opgestelde 
rapport ‘Verbeteren van het groen in 
het Zuidpoortgebied’. In 2012 worden 
deze thema’s verder uitgewerkt uw 
hulp is hierbij van harte welkom.

Overlast door Roeivereniging Laga 

en vergaderingen vindt u op 
onze website  
www.zuidpoort.org.

Belangenvereniging Zuidpoort

Nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari 2012

De afgelopen drie jaar is 
de roei vereniging Laga 
spectaculair gegroeid van 250 
naar ruim 700 leden. Laga is 
van plan om het bestaande 
clubhuis (rijks monument) 
aan de Nieuwelaan ingrijpend 
te verbouwen om zodoende 
de huisvesting op orde te 
krijgen voor de volgende  
100 jaar (bron: website 

www.laga.nl). De buurt 
heeft echter al enkele jaren 
toenemende (nachtelijke) 
over last van de activiteiten 
van Laga. Inmiddels heeft de 
gemeente een zogenaamd 
maatwerk voorschrift 
opgesteld maar dit werkt in 
de praktijk slechts beperkt. 
Dit komt mede door het 
feit dat de gemeente deze 

opgelegde voorschriften niet 
handhaaft. Omwonenden 
krijgen het gevoel dat er 
niets wordt gedaan met de 
geconstateerde overlast.  
De Belangenvereniging pleit 
ervoor om gezamenlijk te 
komen tot goede oplossingen 
waarbij een plezierige woon 
en sportomgeving voor alle 
partijen het doel dient te zijn.



De afgelopen jaren heeft de gemeente 
Delft uitvoerig overleg gevoerd met 
de bewoners (via werkgroep ’t Carto) 
m.b.t de leefbaarheid en overlast op 
’t Carto. Dit heeft in 2010 geleid tot 
een plan van aanpak met nieuwe 
speelvoorzieningen, een groenzone, 
renovatie/vernieuwing van de 
scheidingsmuur om ’t Carto
en een halfverharding. Genoemde 
werkzaamheden zijn inmiddels 
in 2011 uitgevoerd. Een andere 
belangrijke maatregel in het 
kader van het beperken van de 
overlastproblemen is de afsluiting 
van ’t Carto in de avond en 
nachturen middels toegangshekken.
In overleg tussen gemeente, 
de werkgroep ‘t Carto en 
wijkprofessionals is deze wijze van 
afsluiting vastgesteld en is een 
sleutelbeheerregeling opgesteld. 
De verwachting is dat door deze 
maatregel de overlastproblematiek 
op een doeltreffende wijze zal 
worden verminderd.

Fietsparkeren in de binnenstad kan veel beter 

Parkeren in de binnenstad

A fgelopen zomer hebben drie samenwerkende 
belangenverenigingen (Zuidpoort, 

Grachtengebied Zuid en Wateringsepoort) 
onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in 
de binnenstad. Aanleiding was de door veel 
bewoners van de binnenstad ervaren beperkte 
parkeermogelijkheden. Er is veel zoekend 
verkeer, zoeken kost tijd, geeft vaak ergernis, 
is slecht voor het binnenstadmilieu en komt 
de verkeersveiligheid niet ten goede. De meer 
dan vijfhonderd in de binnenstad woonachtige 
leden van de verenigingen klagen hierover 
veelvuldig. Om deze klachten te objectiveren 
namen de verenigingen het initiatief om een eigen 
onderzoek in te stellen naar de parkeerdruk in de 
binnenstad. 

In een periode van zes achtereen volgende 
dagen werd op vijf verschillende tijdstippen het 
aantal geparkeerde auto’s geteld en het aantal 
vrije parkeerplaatsen in de drie parkeergarages 
genoteerd. Daarnaast werd tweemaal per dag 
het aantal auto’s van betalende bezoekers en van 
vergunninghouders op de Gasthuisplaats geteld. 

Op alle dagen blijkt de parkeerdruk hoger dan 
85% (“volsituatie”) en op twee dagen zelfs hoger 
dan 90%. De maximale bezetting wordt bereikt 
op dinsdag tot en met vrijdag van 23:0024:00, 

zaterdag van 12:0013:00 en zondag van 18:3019:30 
uur. De gemiddelden van de bezettingspercentages 
van openbare ruimte (81,5%) en openbare garages 
(28,6%) verschillen aanzienlijk. Het genoteerde 
lage bezettingspercentage van 28,6% van de 
openbare garages is opmerkelijk en wordt zelfs 
als verrassend ervaren. De resultaten van ons 
onderzoek tonen aan, dat: 
c er in de binnenstad van Delft sprake is van een
 te hoge parkeerdruk op voor bewoners 
 ongunstige tijdvakken; 
b klachten van bewoners/vergunninghouders over
 een te hoge parkeerdruk in de avonduren 
 gegrond zijn; 
d de parkeergarages onvoldoende worden 
 gebruikt; 
h er sprake is van veel zoekverkeer; 
a de gemeente volkomen terecht opdracht heeft 
 gegeven tot herijking van het vigerende 
 parkeerbeleid. 

Het complete verslag van het onderzoek is terug 
te vinden op onze website. Begin september is 
het rapport overhandigd aan wethouder Junius. 
Zij heeft aangegeven blij te zijn met het initiatief 
en het rapport. De belangenvereniging hoopt dat 
onze bevindingen worden meegenomen in het 
nieuw op te stellen beleid.

H et stimuleren van het gebruik van de 
fiets om de binnenstad van Delft te 

bezoeken is een groot succes. De laatste 
jaren is hierdoor een enorme toename 
ontstaan van het aantal geparkeerde 
fietsen. Wat daarbij opvalt is dat de 
fietsen niet alleen bij of in de gereguleerde 
fietsparkeerplaatsen worden geparkeerd 
maar ook her en der neergezet worden. Dit 
laatste vaak tot ergernis van ondernemers 
en bewoners. Er zijn talloze plekken aan 
te wijzen waar de geparkeerde fietsen de 
doorloop voor de voetganger belemmert 
en zelfs de in en uitgangen van woningen 
en winkels blokkeren. Ook zijn er plekken 
voor of tegen monumenten en aan 
brugleuningen waar de (toeristische) 
bezoeker van de stad het uitzicht op 
monumenten, panden en grachten wordt 
ontnomen. Vanuit het perspectief van de 
fietser is een en ander wel te begrijpen: 
men wil zo dicht mogelijk bij de plek van 
bestemming zijn fiets stallen. Wij vinden 
echter dat het niet regulier parkeren van 
fietsen overlast veroorzaakt en leidt tot 
gevaarlijke situaties.

De Belangenvereniging Zuidpoort heeft 
daarom het initiatief genomen om samen 
met Bewonersvereniging Grachtengebied 
Zuid, Belangenvereniging Wateringse 
Poort, Bewonersplatform Delft Noord en 
de Ondernemersvereniging Binnenstad 
Delft een gezamenlijke onderzoek te doen 
naar het fietsparkeren in de binnenstad. 
In november is er op verschillende tijd
stippen een fietsentelling gedaan in het 
Kernwinkel gebied van de binnenstad.

Een belangrijke uitkomst van het 
onderzoek is dat de tellingen de overlast 
bevestigen en wij tot de conclusie zijn 
gekomen dat het fietsen en fietsparkeren 
zoals het nu plaatsvindt resulteert in een 
situatie waarbij de voetganger/bezoeker 
en de winkeliers de dupe worden van 
onvoldoende beleid bij de gemeente Delft. 
Het wordt tijd dat de gemeente, bewoners 
en ondernemers gezamenlijk om de tafel 
gaan zitten om een plan van aanpak op te 
stellen om het fietsparkeer probleem op 
te lossen. In januari zullen wij ons rapport 
aan de gemeente overhandigen.

Herinrichting ’t Carto gereed
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Beweegtuin Kruisstraat mislukt?

Ruim een half jaar na de ingebruikname 
ligt de beweegtuin aan de Kruisstraat er 
troosteloos bij. Mede op initiatief van 
Groen Links is de locatie van de voormalige 
bibliotheek  met beperkte middelen  
heringericht. Vlak na opening werd 
de tuin onverwachts gesloten wegens 
de aanwezigheid van asbest. Ook het 
handhaven van de bestaande betonvloer 
werkt niet mee: na een klein regenbuitje 
verandert de tuin in een vijver. En zo zal dit 
de komende jaren nog wel blijven. Jammer 
dat een sympathiek initiatief door beperkte 
middelen en een halfslachtig uitvoering 
niet tot een positief resultaat heeft geleid.

Nieuwe snackkiosk Luc 
aan de Paradijspoort

Na ruim 20 jaar met een mobiele 
snackwagen te hebben gewerkt, heeft 
Luc Pham eindelijk een vaste kiosk op 
de hoek ParadijspoortPieterstraat. 
Vanuit dit kleine bouwwerk van 
roestvrijstaal kan hij vanaf nu het Delftse 
publiek zijn overheerlijke loempia’s 
en andere snacks laten proeven. Om 
dit bouwwerkje mogelijk te maken is 
begin dit jaar het bestemmingsplan 
Paradijspoort vastgesteld en vervolgens 
een bouwvergunning afgegeven.  
De snackkiosk met zijn rondlopende 
bedieningsfront is gericht op het voor
liggende pleintje en vormt daarmee een 
aantrekkelijk element met een verfrissend 
en levendig karakter op een voorheen 
donkere winkelhoek.

Gasthuisplaats perikelen 

A l jaren is er overleg tussen de ‘Klankbordgroep Gasthuisplaats’ en 
de gemeente over de invulling van de Gasthuisplaats. Doordat de 

Spoorzone meer aandacht vergt van het ambtelijke apparaat en het 
gemeentebestuur bang is voor teveel bouwactiviteiten in en rond de oude 
stad, is de ontwikkeling van deze locatie voor de komende 5 jaar op een 
laag pitje gezet. De gemeente is wel voornemens om ‘Het Zusterhuis’ (hoek 
GasthuissteegKoornmarkt) voor in ieder geval 8 jaar in gebruik te gaan 
geven aan startende ondernemers. Hiervoor zal de gemeente ± € 200.000, 
uittrekken om het gebouw op te knappen. Wij achten deze ontwikkeling 
om verschillende redenen onbegrijpelijk en zelfs verwerpelijk. Het is niet 
de taak van de gemeente om bedrijfsmatig onroerend goed te exploiteren 
waarbij ook nog sprake is van investeringen uit gemeenschapsgelden. In de 
huidige commerciële markt wordt veel aangeboden, ook in de binnenstad 
en concurreren in deze markt met gemeenschapsgeld is onzes inziens 
domweg ‘not done’.

Positief is dat het parkeerterrein is heringericht voor € 17.000,. Deze 
‘facelift’ is op een paar kleine punten na uitgevoerd. Wat men heeft gedaan: 
de graffiti is verwijderd, er is een trottoir aangelegd vanaf het hart van 
de parkeerplaats naar de Brabantse Turfmarkt, de scheidingsstroken zijn 
opnieuw bestraat, een oude boomstronk is verwijderd en enkele stukken 
naast het trottoir zijn geasfalteerd. Ook zal er een container geplaatst 
worden om het zwerfafval in te deponeren. Het trottoir was nodig om 
voetgangers een veilige looproute richting Brabantse Turfmarkt te geven.  
De omwonenden hopen dat de afdeling groen en de afdeling reiniging van 
de gemeente meer dan tot nu toe het parkeerterrein schoon zullen houden.

Kastanjes dreigen te verdwijnen

De gemeente Delft is voornemens om 
de drie monumentale kastanjebomen 
op ‘t Hartjesveld te gaan kappen. 
Omwonenden zijn verbijsterd door deze 
radicale actie van de gemeente. Ruim 
130 omwonenden hebben middels een 
handtekeningen actie aangegeven tegen 
de kap van deze sfeerbepalende bomen 
te zijn. De Belangenvereniging heeft een 
zienswijze ingediend waarbij de gemeente 
wordt gevraagd om zich tot het uiterste 
in te spannen om deze waardevolle 
bomen te behouden. Begin 2012 wordt 
meer duidelijkheid verwacht omtrent de 
toekomst van deze bomen.

D e St. Sebastiaansbrug is sinds de 
tijdelijke afsluiting in mei 2008 

een veel besproken onderwerp. 
Het is een van de weinige 
verbindingen met het centrum, voor 
zowel fietsers als autoverkeer en 
verkeert in slechte staat. Er lagen 
plannen voor een hogere en bredere 
brug, een gerenoveerde of zelfs een 
hele nieuwe brug. Bewoners pleiten 
juist voor een lagere en smalle 
brug. In 2010 is met de gemeente 
afgesproken dat wij betrokken blijven 
bij het proces voor een nieuwe brug. 
De provincie neemt nu het voortouw 
voor het ontwikkelen van de brug. 
Zij investeren samen met het 
Stadsgewest Haaglanden (tram 19) 
veel geld en hebben daarom ook veel 
eisen. De brug moet hoger zodat er 
meer boten onderdoor kunnen varen 
en dat geeft weer minder openingen 
waar de tram 19 last van heeft. 
Cijfers van de besparing op het aantal 
brugopeningen per dag met een 
hogere brug hebben wij echter nog 
niet gezien. Desondanks wordt er nu 
getekend aan een brug die wel  
1 meter hoger is, maar niet breder.  
De Sebastiaansbrug wordt hiermee 
de hoogste brug in de wijde 

omgeving. Actuele doorvaarhoogtes 
van bruggen in Delft en omgeving 
kunt u terug vinden op onze website.

Aan de vormgeving van de brug 
wordt veel aandacht besteed 
zodat deze zo goed mogelijk 
past in het stadsbeeld. Ook de 
stadsbouwmeester Wytze Patijn 
wordt er bij betrokken en wij 
gaan er van uit dat ook wij mogen 
meedenken over de definitieve 
vorm en inrichting. Wat nog onze 
zorg heeft, is de fietsroutes over de 
brug. Die zijn in het laatste ontwerp 
nog niet goed, fietsers moeten de 
trambaan te vaak kruisen. Met de 
planning zoals die nu bekend is, zal 
de brug in 2014 vernieuwd worden. 
In het begin van 2015 is de brug 
weer geschikt voor verkeer en later 
voor de tram. De bereikbaarheid van 
het centrum en TUNoord tijdens 
de bouw is een belangrijk punt en 
heeft samen met ondernemers en 
belangenverenigingen onze aandacht. 

Erik van Hunnik, 
voorzitter 

belangenvereniging TU Noord 

Sebastiaansbrug, de stand van zaken 

www.zuidpoort.org
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Aan deze nieuwsbrief hebben 

meegewerkt: Dannie van Seters, 

Peter Jonquiere, Floris le Conge 

Kleyn, Marriette Eygenhuysen,  

Jan Snijders, Theo Romijn, Henk 

van Bergen en Erik van Hunnik.
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Nieuw Bestemmingsplan Binnenstad in zicht?

Zoals bekend, wordt al langere tijd door de gemeente gewerkt aan een nieuw 
bestemmingsplan voor de Delftse binnenstad, d.w.z. het gebied tussen 

Phoenixtraat/Westvest en het RijnSchiekanaal. Daar hoort het gebied van Zuidpoort 
dus nu ook bij. Hiermee zal het vigerende bestemmingsplan Zuidpoort in de toekomst 
komen te vervallen. Inmiddels is in december het voorontwerp bestemmingsplan 
Binnenstad 2012 ter visie gelegd. Tot en met woensdag 11 januari 2012 is er voor een 
ieder gelegenheid om hierop te reageren. 

Een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, is nodig omdat de Wet Ruimtelijke 
Ordening voorschrijft dat bestemmingsplannen iedere 10 jaar moeten worden herzien. 
Het huidige plan dateert van 2002. Dat is niet onlogisch omdat op die manier het 
nieuwe plan rekening kan houden met nieuwe ontwikkelingen, of die nu op korte 
termijn worden voorzien. De gemeente grijpt echter deze gelegenheid aan om ook 
een aantal aanpassingen in regelingen en methodiek van het bestemmingsplan door 
te voeren. Dat zijn bijvoorbeeld, aanpassing aan de nieuwe regels van de herziene 
wet Ruimtelijke ordening, vereenvoudiging van de regelgeving in het algemeen, het 
globaler maken van de bestemmingsplanregels en het achterwege laten van regelingen 
voor de later uit te werken ontwikkelingslocaties. Volgens de gemeente is het nieuwe 
plan conserverend van karakter en heeft het voldoende beschermende kracht voor de 
historische binnenstad. 

Zoals ook de andere belangenverenigingen in de binnenstad en de Commissie Behoud 
Stadsschoon van Delfia Batavorum heeft ook Belangenvereniging Zuidpoort zich al 
vele malen  ook gezamenlijk  tot de gemeente gericht met ideeën, bezwaren en 
verzoeken, die met het nieuwe bestemmingsplan te maken hebben. Dat gebeurde ook 
in bijvoorbeeld de drie zogenaamde Stadslabs, die de gemeente in het kader van de 
“beginspraak” organiseerde.

Er zijn echter ongetwijfeld nog veel onderwerpen waarover de bewoners en gebruikers 
van de binnenstad vragen hebben of waarop zij willen reageren. Bestuur en werkgroep 
van onze vereniging zullen zich  ook samen met de andere genoemde verenigingen 
van belanghebbenden in de binnenstad  intussen intensief verdiepen in het nu 
voorliggende voorontwerp. Daartoe worden voorstellen gemaakt voor inspraakreacties 
welke, na overleg met de leden, bij de gemeente worden ingediend. Hiermee hopen wij 
het nieuwe “Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2012“ zo optimaal mogelijk aan 
onze wensen te laten voldoen.

In memoriam

Op 4 mei 2011 overleed geheel 
onverwachts ons mede 
bestuurslid mevrouw Eny Noij. 
Wij herinneren ons Eny als een 
intens aimabel, apart en kleurrijk 
mens. Wij zijn dankbaar voor 
haar jarenlange betrokkenheid 
en onbaatzuchtige inzet voor 
onze vereniging.

Geen partycentrum 
Wesseling in Ezelsveldlaan

Na ruim drie jaar van procederen zijn 
afgelopen zomer de omwonenden 
door de bestuursrechter in het 
gelijkgesteld: De komst van een 
dansschool, partycentrum, restaurant 
en grandcafé aan de Ezelsveldlaan 
in het voormalige Techniek Museum 
gaat niet door. Volgens de rechtbank 
zou de vestiging van dit grootschalige 
bedrijf onmiskenbaar leiden tot een 
achteruitgang van de leefomgeving. 
Dit onder andere als gevolg van 
het niet kunnen voldoen aan de 
geluidsnormen en aan de door de 
gemeente zelf vastgestelde parkeer
normen. De rechtbank heeft de 
aangevraagde omgevingsvergunning 
vernietigd. Hierop hebben de 
gemeente en Dansschool Wesseling 
besloten om niet in hoger beroep 
te gaan. Momenteel wordt het 
monumentale pand aan de 
buitenzijde gerestaureerd en is de 
gemeente op zoek naar een nieuwe 
eigenaar voor dit prachtige complex. 
Op uitnodiging van wethouder 
Vokurka heeft de Belangenvereniging 
samen met een aantal omwonenden 
inmiddels van gedachten gewisseld 
over de toekomst van het pand. 
Uitgangspunt voor iedereen is dat de 
nieuwe gebruiker geen nachtelijke 
overlast zal mogen veroorzaken en 
dat het gebouw mogelijk een semi
openbare functie krijgt in de geest 
van de oorspronkelijke TUfunctie. 
De gemeente denkt hierbij aan een 
plek voor startende en innoverende 
technische bedrijven. In voorjaar 
hoopt de gemeente het complex 
 vraagprijs 1,2 miljoen euro  
verkocht te hebben.

Ontwikkeling Asvestlocatie

Afgelopen jaren is een bouwplan ontwikkeld en 
bouwvergunning afgegeven voor de realisatie van 
een kantoorgebouw aan de Asvest 2028. Deze 
plek, met een reeds jaren leegstaand pand, ziet er 
momenteel erg rommelig uit. De locatie heeft een 
duidelijk beeldkarakter vanuit de Zuidwal komend 
vanaf de Sebastiaansbrug. Daarmee is een markant 
bouwwerk op deze plek gewenst. Vanwege de 
enorme terugval in de vraag naar kantoren, 
wordt momenteel gewerkt aan de omzetting 
naar een nieuw bouwplan met bedrijfsruimte 
(begane grond) plus 24 studioappartementen 
op de verdiepingen. Deze studio’s zijn met name 
bedoeld voor expats, studenten en starters op de 
woningmarkt. De inzet is om dit bouwplan eind 
2012 tot een bouwstart te brengen, zodat deze 
momenteel desolate locatie weer een aantrekkelijk 
punt vormt aan de Asvest. 

www.zuidpoort.orgBelangenvereniging Zuidpoort


