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We hebben al heel veel Twittervolgers, maar er kunnen er altijd
meer bij. Zo krijgt u een seintje
als we weer wat nieuws op de
site plaatsen - en dat is vaak!

Elke week in de
Delftse Post: informatie
en berichten van de
gemeente. In deze krant
vanaf pagina 5
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Kamercrisis
in Delft

u Door Tanja Verkaik
U Delft
De gemiddelde wachttijd voor
studenten staat nu op anderhalf
jaar. Mariska Heidema, voorzitter van de Delftse studentenvakbond VSSD is geschrokken van de cijfers. “Er zijn dit
jaar gemiddeld 4200 nieuwe
studenten, dus dat belooft niet
veel goeds. Maar er wordt wel
geprobeerd vanuit diverse partijen om hier iets aan te doen.”
Dat is belangrijk om een aantrekkelijke kennisstad te blij-

BOMENWIJK

ven, vindt ook van Kooten.
“Onze wethouder gaat over
studentenhuisvesting. Wij
proberen dit probleem op
5 niveaus aan te pakken.”
. Maar hoe zit het met de
studenten zelf. Wat vinden
zij van de hoge kamernood?
“Cijfers zeggen me niet zoveel”, vertelt Kathelijne Nater van studentenvereniging
De Bolk. Binnen de vereniging hoort ze er niet veel
klachten over. Nater geeft
aan dat er wel manieren zijn
om je kansen te vergoten tijdens een instemmingsavond
in een studentenhuis. “Blijf
vooral jezelf en praat met iedereen die in het studentenhuis woont.”Nooit doen? “Je
ouders meenemen of teveel
bier drinken voordat je op
instemming gaat.” De gemeente, politiek en studentenvakbond zijn bezig met
het problem. “Maar dit heeft
meer voeten in de aarde, dan
enkel het bouwen van meer
studentenhuisvesting”, vertelt Van Kooten.

September 2011
Jaargang 123
Nummer 63
Oplage 68 960

Ongeluk
met opzet
Delft

De politie heeft donderdag
twee Delftenaren (19 en 20
jaar) aangehouden op verdenking van betrokkenheid
bij het opzettelijk veroorzaken van een aanrijding en het
plegen van geweld. Het duo
reed op de Brasserskade met
een auto opzettelijk tegen
een 21-jarige fietser op. De
man kwam ten val, waarna
de inzittenden de man in elkaar sloegen. Hierna stapten
zij in hun auto en reden zij
weg. Beide verdachten zitten
nog vast voor verhoor.

3600 kamers op 4200 studenten
Studenten, die op zoek zijn
naar een kamer moeten een
lange adem hebben. Er zijn
momenteel 3600 studentenkamers te weinig in Delft.
Dat blijkt uit de vorige week
gepresenteerde Kamernoodinventarisatie 2011 van de
landelijke studentenvakbond
LSVB. “Wij schrikken niet
van de cijfers, het is nu
tenminste weer onder de aandacht”, meldt Marielle van
Kooten studentenpartij STIP.

Woensdag 14

Massaal aan
de smartphone

Proost! Delft duikt
in bierhistorie

Delft

Delft was ooit een stad van bier en brouwerijen. Afgelopen weekend is Bierhistorie
Delft - onder grote belangstelling - terug in de tijd gekeerd met het 3e Bierhistorisch
weekend. In het Gereedschappen Museum Mensert heeft het Houtens brouw collectief
een lekker donker biertje gemaakt. Natuurlijk kon er ook uitgebreid geproefd worden...
FOTO: FRED NIJS
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Degro Stukadoors

Over een jaar is er op de
TU Delft geen ‘ouderwetse’
Nokia meer te vinden. Dat
verwachten onderzoekers
die het mobiele telefoongebruik hebben bekeken op de
campus. Acht op de tien studenten heeft nu een mobieltje waarmee geïnternet kan
worden. Nog geen anderhalf
jaar geleden had nog maar
zes op de tien van de TU’ers
zo’n telefoon op zak. Meest
gebruikte toestel is de HTC,
op de voet gevolgd door de
iPhone.

www.degrostukadoors.nl
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