
	

 

Betreft Notulen vergadering Fonds Deltaweg KW-haven 

Datum/tijd 17 maart 2020, 16.00 uur 

Locatie Ieder achter z’n eigen scherm 

 

Aanwezigen Guido de Jong, Thomas Rops, Michel van Velzen, Ronald 
Cordes, Rory Dickhoff, Elroy Timmermans, Dirk Jan van de 
Weerdt,  Jan Joanknecht en Jacob ophof 

 

 

Onderwerpen 

1 Presentielijst (via Skype) 

2 Agenda  

3 Notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden 
Aanvullende opmerking hierop is: 
- Adreslijsten actueel houden blijkt moeilijk. Actuele lijsten met bijv. 
postcodes/adressen van trekkingsgerechtigden vanuit gemeente laten op zich 
wachten. Guido wil een stagiaire het gebied rond laten gaan om de boel ook fysiek te 
checken. 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFK) en IKV. 
Dirk Jan van de Weerdt legt uit dat, in verband met de blijvende onduidelijkheid over 
het lidmaatschap van de overkoepelende IKV én eventueel ook nog haar dochter, in 
combinatie met de jaarlijkse vergadering met de GGO leden, de vergader-bereidheid 
tanende is. Er worden er nu pogingen gedaan om de dochters formeel op te heffen. 
De organisatie moet simpeler en transparanter worden. 
Guido legt uit dat er nog steeds een complexe structuur bestaat met de HIC-bedrijven 
en Unilever/Adrichem en Vopak. De HIC bedrijven worden benaderd met voorstellen 
om hun trekkingsgelden te besteden aan projecten die het gebied waar ook zij deel 
van uitmaken ten goede komen en er is contact gezocht met de ontwikkelaars van het 
URL-terrein om te bespreken hoe de toekomst van de GGO URL/Adrighem er uit kan 
zien. Proberen hen aan te laten sluiten bij onze GGO. 
Actie: Dirk Jan/Guido 
 

5 Ontwikkelingen in gebieden Deltaweg en KW-haven 
Guido laat een uittreksel zien van een presentatie van Stipo over de ontwikkelingen 
van het hele gebied en voorziet dat van commentaar.  
Met name hoogwater, geluid/milieu (walstroom), parkeren/bereikbaarheid en de 

	



	

snelheid (= traagheid) van het proces zijn de uitdagingen. 
Jan verteld over het overleg met de diverse partijen over mogelijke oplossingen voor 
de hoogwater problematiek. Onder andere komen hydraulische waterkeringen en 
diverse soorten betonnen oplossingen passeren de revue. De kosten (ongeveer € 
3.000.000,–) zouden volledig gedekt kunnen worden uit erfpacht en WOZ 
opbrengsten. 
De vergadering is onder de indruk van wat er nu gepresteerd en gepresenteerd is. 
De presentaties zijn te vinden op: xxxxxxxx 

6 Projecten (lopend) 

 

 

 

 

7 Projecten (nieuwe aanvragen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasvezel:  
Thomas: Fiber Revolution wordt leverancier. Er zijn zo goed als zeker voldoende 
gegadigden, dus het gaat door. 

Geen opmerkingen of vragen over de andere lopende projecten 

Alle nieuwe aanvragen worden tijdens de vergadering doorlopen aan de hand van de 
ingevulde aanvraag formulieren en verdere achtergrond informatie indien aanwezig. 

De letters van Vlaardingen: 
Voorlopig on-hold vanwege onenigheid met m.n. de gemeente. 

Gebiedsontwikkeling KW-haven: 
Gaat een volgende fase aan die kwalitatief en kwantitatief meer werk vereist van de 
gebiedsexperts en daar is geld voor nodig. 
Daarom de vraag van maximaal € 25.000,–.  
De vergadering is akkoord. 

Aanpak hoogwater: 
Offerte voor het in kaart brengen en visualiseren is € 10.000,–. 
De vergadering is akkoord. 

Haalbaarheid studie walstroom: 
Schepen die aanmeren kunnen hiermee stroom van de vaste wal krijgen en hun 
eigen generatoren kunnen dan uit. Dat levert minder geluidsoverlast en 
milieuvervuiling op. De kosten voor dit onderzoek zijn € 10.000,–.  
De vergadering is akkoord. 

Placemaking met kwartiermakers: 
Weer stadsstrand organiseren, nu ook een Drive-inn bioscoop, het organiseren van 
historische wandeling met gids en een pop-up restaurant in nu leegstaande 
historische panden.  
Gevraagde bijdrage is € 35.000,– 
De vergadering is akkoord. 
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8 Rondvraag 
Ronald: Er wordt voor het Delta-gebied weinig tot niets ontwikkeld.  
Guido: Wordt aan gewerkt maar blijft moeizaam. Moet uit het gebied zelf komen. 
Thomas: Komt er een goede lijst van aanwezigen? 
Jacob: De presentielijst staat bovenaan deze notulen. 
Alle aanwezigen: Zijn tevreden over deze skype-meeting 

9 Volgende vergadering 
De datum voor de volgende vergadering wordt zo snel mogelijk gerealiseerd en op 
voorspraak van Ronald wordt er met enige regelmaat een leuk bezoek gebracht aan 
een bedrijf in het gebied. Liefst 4 x per jaar.  

 De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. 

Evenement van ‘tHof naar ‘tHoofd: 
Stichting Verder Kijken organiseert dit evenement en vraagt een bijdrage van  
€ 5.000,–. De datum is nog wat ongewis. 
De vergadering is akkoord. 

Haring&Bier feest: 
Zij vragen een bijdrage van € 5.000,–  
De vergadering is akkoord. 

Inrichting openbare ruimte KW haven: 
Stichting Kwartiermakers wil via markante objecten en signing het historisch 
belangrijke gebied rond de KW haven meer uitstraling geven. Met name door het 
herbestemmen en strategisch plaatsen van de oude tank en het vuurtorentje. Voor 
deze activiteiten vraagt zij € 20.000,– 
De vergadering is akkoord. 


