
Programma Interactieve sessie raadscommissie EFB 11 april 2019 

Tussenstand – visie Prinsenhofgebied 

Locatie: Museum Prinsenhof Delft, Schoolstraat 7, kamer van Charitate 

Programma: 

19.30 Start bij MOJO opening 

20:00  Opening door voorzitter raadscommissie 

20.05 Inleiding door wethouder Bas Vollebregt   

20.15 Toelichting op proces en planning door Hilde van Slooten 

20.25 Thematafels - ronde 1 

20.55 Thematafels - ronde 2 

21.25 Thematafels - ronde 3 

21.55 Afsluiting door commissievoorzitter en gelegenheid tot napraten 

 

Thematafels: 

De raadsleden rouleren in 3 ronden langs de tafeltjes. Iedere ronde duurt +/- 25 minuten. 

Tussendoor is er steeds 5 minuten om van tafel te wisselen.  

Thematafels: 

1. Proces & communicatie werkgroep Prinsenhofgebied 

2. Perspectief – toelichting op de inhoud  werkgroep Prinsenhofgebied  

3. Toekomst 2040 - Prinsenhofgebied 

 

Tafel 1: Proces & communicatie werkgroep Prinsenhofgebied 

Begeleiding: werkgroepleden Paul Roos, Wim van Leeuwen, Marc Boer, Margot Verouden 

De deelnemers blikken terug op het proces, lichten toe welke “reis” de werkgroepleden met elkaar 

hebben gemaakt, de huidige stand van zaken en vervolg van het proces. De rol van de sub-groep 

communicatie, keuzes en middelen worden nader toegelicht. Gelegenheid voor het stellen van vragen 

en het uitwisselen van ideeën tijdens het gesprek.  

 

Tafel 2: Perspectief – toelichting op de inhoud werkgroep Prinsenhofgebied 

Begeleiding: werkgroepleden Loudi Stolker, Teun van der Heijden, Gertjan van der Harst 

(bouwhistoricus Gemeente Delft)  



De werkgroep groeit langzamerhand naar een gedeeld perspectief op het Prinsenhofgebied. Aan deze 

tafel wordt dit perspectief inhoudelijk toegelicht. Het gaat om een weergave van de actuele stand van 

zaken, er is nog geen volledig afgerond product. Onder meer gaat de werkgroep nog in gesprek met 

de stad in brede zin over het perspectief. Gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen 

van ideeën tijdens het gesprek. 

 

Tafel 3: Toekomst 2040 - Prinsenhofgebied  

Begeleiding: werkgroepleden Sander van Ipenburg Grijpsma, Bruno Ninaber, Peter Jonquiere  

De werkgroep levert met het perspectief een visie af waar “morgen” aan gerekend en getekend kan 

worden. Naast dit perspectief bestaat er een nog grotere droom op de langere termijn. Aan deze tafel 

wordt deze droom gedeeld. Gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën 

tijdens het gesprek. 

 

Roulerend aan tafel:  

 Brie van Klaveren - werkgroeplid 

 Judith Dekker – communicatieadviseur gemeente Delft 

 Irma Lauwers - omgevingsmanager 

 

 

 


