
 

 

Verslag werkgroep omgeving Prinsenhof 

1e bijeenkomst, maandag 17 december 2018  

16:00 – 19:30 uur 

Museum Prinsenhof Delft 

 

Aanwezig 

Jolanda ’s Gravenmade, Jan Brouwer, Josée Claassen, Michel Cornelis, Jan Droog, 

Teun van der Heijden, Rinus van Huyksloot, Sander van Ipenburg, Dieke de Jong,  

Peter Jonquiere, Els Kemper, Brie van Klaveren, Martin Kodde, Manita Knoop,  

Wim van Leeuwen, Janelle Moerman, Bruno Ninaber, Paul Roos, Dick Stammes,  

Loudi Stolker, Nina Voets, Wim Weve, Henk Wijnen, Anton Zoetmulder, Judith Dekker, Laurens 

Engelbrecht, Gertjan van der Harst, Irma Lauwers, Hein Schouwenaars, Berber Westerhuis 

 

Samenvatting en acties 

1. Uitgangspunten & voorwaarden 

 De werkgroep is verantwoordelijk voor het proces. Wensen voor en opmerkingen over het 

proces worden eerlijk en open met elkaar gedeeld. 

 Voor dit avontuurlijke participatietraject zijn vertrouwen (in elkaar en in het proces) en 

commitment de belangrijkste ingrediënten.  

 Het wordt een intensief traject, waarin veel energie en tijd wordt gevraagd van de deelnemers.  

 Het resultaat van de werkgroep is een niet-vrijblijvend advies aan de gemeente. Procesbegeleider 

Irma Lauwers (IL) bewaakt dat de juiste informatie bij de werkgroep bekend is, zodat de juiste 

beslissingen kunnen worden genomen.  

 De werkgroep is zo veel als mogelijk een representatieve afspiegeling van de Delftse samenleving 

 Het verloop van het proces en de uitkomsten worden gedeeld met de buitenwereld en de 

buitenwereld wordt uitgenodigd om bij te dragen aan het proces. 

 

1. Doel werkgroep: wat is de opdracht? 

Doelstelling van het proces is om in drie scenario’s tot een integrale, door de stad gedragen visie 

voor het gebied te komen.  

 

Scenario 1 



 

Beheerstechnisch noodzakelijk: het up-to-date maken van het complex om het geschikt 

te maken voor het museum in zijn huidige hoedanigheid (dit scenario wordt door de afdeling  

Vastgoed voorbereid)  

 

Scenario 2 

Scenario 1 aangevuld met die elementen die het mogelijk maken om de inhoudelijke visie van het 

museum uit te voeren  

 

Scenario 3 

Scenario 2 aangevuld met een visie een op het totale gebied en haar functies (de 1 hectare) 

 

De werkgroep 

 Denkt, werkt en onderzoekt mee aan de drie scenario’s en levert niet-vrijblijvende input voor de 

voorstellen aan de gemeenteraad 

 Is medeverantwoordelijk voor het proces en de communicatie 

 Ook tijdens de ontwerpfase en uitvoering heeft de werkgroep nadrukkelijke inbreng. 

 

2. Samenstelling werkgroep  

 

Mogelijk maakt de huidige groepsgrootte (ca. 30 deelnemers) het lastig om een goede discussie te 

voeren en een effectief & efficiënt proces te hebben. Een optie is om de groep die aanwezig is bij 

bijeenkomsten te verkleinen door clusters te vormen – op basis van thema of belang – waarbij één 

persoon het cluster vertegenwoordigt. Na afweging de verschillende mogelijkheden, blijkt het 

verkleinen van de groep naar een kerngroep nu nog te vroeg.  

 

Besluit: de grootte van de werkgroep blijft voor nu ongewijzigd, in ieder geval tot en met de 

toelichting op de relevante (beleids)documenten en de bezoeken aan andere steden.  

 

Jan Droog bracht later op de avond het voorstel van Jan Brouwer in om werkgroepleden (diegenen 

die dat wensen, alleen of gezamenlijk) toekomstperspectieven te laten presenteren, nadat de 

verdiepingsessies en bezoeken hebben plaatsgevonden. Dit zou kunnen helpen bij het maken van de 

clusters. Dit voorstel wordt omarmd door de werkgroep. Jan Brouwer en IL werken dit verder uit.  

 

IL geeft aan dat het voor iedereen in de stad mogelijk moet zijn om deel te nemen aan dit proces. 

Het voorstel is om twee à drie posities vrij te houden voor mensen die een aanvulling zijn op de 

huidige groep, bijvoorbeeld op basis van mening, interesse of belang. 

 

Besluit: akkoord.  Joseé Claassen, Wim van Leeuwen en Anton Zoetmulder vormen de commissie 

die de reacties afhandelt, de commissie geeft de datum voor de gesprekken door voor in de 

advertentie en afdeling Communicatie levert via IL een voorstel aan voor een persbericht, 



           

 

advertentie, foto en een format voor een “cv” voor de huidige werkgroepleden.  

 

3. Voorstel proces en inhoud na samenstelling werkgroep  

 

Verdiepingssessie: in de volgende sessie worden de documenten die noodzakelijk zijn voor 

meningsvorming (bouwstenen) toegelicht / gepitcht, zodat alle werkgroepleden dezelfde informatie 

delen. Een overzicht van deze documenten wordt toegestuurd, de werkgroepleden vullen deze lijst, 

indien deze niet compleet wordt geacht. Deze stukken worden de komende tijd op de site 

www.delft.nl/prinsenhof geplaatst en zijn van daaraf te raadplegen. Voorbeelden van documenten: 

bouwhistorisch onderzoek, toekomstvisie museum Prinsenhof, de toeristische visie voor Delft.  

 

Besluit: akkoord. IL plant de verdiepingssessie in, indien nodig wordt dit over twee sessies verdeeld.  

 

Wim van Leeuwen verzoekt of zijn document ook op de lijst kan, zodat hij deze toe kan lichten. 

Michel, Rinus en andere bewoners vragen ook hun visie in de lijst op te nemen. IL plant een overleg 

in met Jan Brouwer en bovengenoemde leden om te overleggen waar deze presentaties het beste 

tot hun recht komen, op de lijst van bouwstenen of bij de presentaties van de 

toekomstperspectieven.  

 

Voorstel voor de volgende stap is om op pad te gaan en andere locaties te bezoeken die voor een 

vergelijkbare opgave hebben gestaan.  

 

Besluit: akkoord. Door middel van voorstellen en stemmen kiest de werkgroep voor bezoek aan het 

Dordrechts Museum, mits route door de hofjes loopt, De Lakenhal in Leiden en, indien de tijd het 

toelaat, het Catharijneconvent  in Utrecht. Uitgangspunt voor de bezoeken: liever de diepte in op 

twee locaties dan in een sneltreinvaart naar 5 verschillende locaties. IL doet een voorstel voor 

datum en reisroute. De groep besluit ook van tevoren een vragenlijst op te stellen voor de 

verschillende locaties. Henk doet een voorzet, IL zet deze door naar de gehele werkgroep, de 

werkgroepleden vullen de vragen aan.  

 

4. Planning traject 

 

IL licht toe dat het streven is om eind juni de drie scenario’s aan te bieden aan het college van B&W 

om deze vervolgens naar de raad te kunnen sturen. Hiervoor moeten de voorstellen vanuit de 

werkgroep nog doorgerekend worden. Dit betekent dat de werkgroep eind mei de voorstellen klaar 

moet hebben. De impact op de agenda’s van de werkgroepleden is groot. IL stuurt een enquête / 

datumprikker om te peilen welke dag en tijd van de week de werkgroepleden het beste schikt.  

 

http://www.delft.nl/prinsenhof


 

5. Gegevens werkgroepleden 

 

Voorstel is om de gegevens (namen, emailadressen, telefoonnummers – voor zover aanwezig) in de 

groep te delen en deze in het nieuwe emailverkeer zichtbaar (dus niet in de bcc) te maken.  

 

Besluit: akkoord. IL stuurt overzichtslijst met de gegevens van de werkgroepleden door. 

Aanvullingen en verbeteringen graag retour sturen naar IL, IL zorgt voor een up-to-date lijst. 

 

Na de vergadering geeft Emma van Sandick aan geen rol voor haar organisatie te zien (Adviescommissie 

Sociaal Domein). In de discussies over de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen zorgt zij wel 

voor een contactpersoon daarvoor. 

 

Overzicht acties: 

 IL stuurt voorstel voor communicatie inzake aanvulling werkgroep voor accordering door 

 IL stuurt overzichtslijst documenten voor de verdiepingssessie door zodat de werkgroep deze 

kan aanvullen  

 IL verzamelt de genoemde voorbeelden uit andere steden en stuurt deze door 

 IL stuurt lijst met namen, emailadressen en telefoonnummers door, ter correctie/aanvulling door 

de werkgroep 

 IL peilt de beste dag voor vergaderen middels enquête/datumprikker 

 IL mailt de opzet voor de vragen die de werkgroep (te ontvangen van Henk Wijnen) heeft aan de 

andere locaties door naar werkgroep zodat iedereen deze kan aanvullen – retour IL  

 IL zoekt andere locatie(s) voor de vervolgbijeenkomsten ivm akoestiek 

 

Wensen / ideeën ter bespreking voor volgende keer: 

 Naam werkgroep – Prinsenhof + omgeving – beeldmerk? Anders? 

 Kernboodschap communicatie 

 Hoe houden we stad aangehaakt? Spreekuur voor geïnteresseerden, aanwezigheid 

werkgroepleden bijvoorbeeld een half uur voorafgaand aan bijeenkomsten? 

 Behoefte aan (korte) lezingen over relevante onderwerpen, zo breed mogelijk?  

 Uitleg rol & samenwerking werkgroep/interne projectgroep/stuurgroep 

 Afspraken over verslaglegging 


