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ONDERWEG-VRAGEN 

 

1.  
a. Wat verwacht je van deze 

wandeling? 
b. Waar wil je meer over weten? 
c. Wat vind jij belangrijk? 

2.  
a. Wat voor wijk is hof van Delft? 
b. Wie wonen er ? 
c. Hoe gaan de mensen met elkaar 

om? 
d. Waar kunnen bewoners elkaar 

ontmoeten 
3.   

a. Ben je bekend met het programma 
“langer en weer thuis”? 

b. Er komen steeds meer mensen in 
de wijk wonen die zorg nodig 
hebben, wat is hier voor nodig? 

4.   
a. Welke collectieve woonvormen 

kom je tegen? 
b. Wat zijn de voor-/nadelen? 
c. Zal de vraag naar deze woonvorm 

toenemen? 
5.   

a. Wat is het effect van de 
maatregelen tegen het Corona-
virus in de wijk? 

b. Wat betekent dit voor jou? 

 

 

 

TOGETHER in de wijk 

Hof van Delft 

 
Wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd. Wat maakt dat bewoners met veel 
plezier in wijken wonen? De 
aanwezigheid van groen wordt veel 
genoemd en natuurlijk willen we dat 
wijken schoon, heel en veilig zijn.  

Hoe belangrijk zijn zorg en aandacht voor 
elkaar? Er komen steeds meer mensen in 
de wijk wonen die zorg nodig hebben. Is 
dat merkbaar? Wat hebben gemeente, 
corporaties en zorginstanties hierover 
afgesproken? Wat kunnen en willen 
bewoners zelf doen? Zijn er voldoende 
ontmoetingsplekken en voorzieningen in 
de buurt?  

En kunnen we leren van de afgelopen 
periode waarin we thuis moesten blijven 
en mensen in de zorg het extra druk 
hadden? En wat betekent dat weer voor 
onze woonwensen? 

De internationale tentoonstelling 
‘Together’ komt naar Delft. Nieuwe 
succesvolle collectieve woonvormen 
worden hier in beeld gebracht. Willen en 
kunnen we dat ook in Delft? 
 

We gaan dat verkennen in aanloop van de 
tentoonstelling die in verband met de 
Coronacrisis niet dit najaar maar in het 
voorjaar van 2021 in de stad zal zijn. 

 

 

 

TOGETHER STADSWANDELING 

Hof van Delft 

 

 

“HOE VINDEN WE ELKAAR?” 
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4. Jacob Gilleshof 

“Voor welke nieuwe 
bewoners  renoveert 
Vidomes  deze woningen?“ 

 

 

1. Agnetapark 

Lessen uit de 
geschiedenis: dit “sociale 
paradijs” ontwikkelde 
Jacques van Marken rond 
1884.  

2. Pastor v Arskerk 

Herontwikkeling: 
“Wie gaan hier wonen?” 

5. Binnentuin 

“Een gemeenschappelijke 
tuin maakt goede buren.” 

3. Wilhelminapark 

Belangenvereniging 
Olofsbuurt 
westerkwartier:   
“Tijd voor opzomeractie?” 


