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De bewonersvereniging Delftse Poort vertegenwoordigt de bewoners van de complexen
Doelstraat / Pompenburg en Noordmolenwerf, totaal 360 woningen. Deze woningen
liggen op een levendige locatie in hartje stad Rotterdam met alles in de buurt, soms in de
nachten erg rumoerig maar wel gezellig, er gebeurt altijd wel iets.
De complexen zijn rond 1983 opgeleverd en huisvesten allerlei soorten bewoners, van
sociale woningbouw tot vrije sector, van oud tot jong, van hoog- tot laagopgeleid,
begeleid wonend of met specifieke kenmerken.
Het bestuur bestaat op dit moment uit zes personen, die zich belangeloos inzetten voor de
bewoners. Zij hebben zich als taak gesteld om namens de bewoners te overleggen met
Havensteder, politie, gebiedscommissie en overige instanties. Doelstelling daarbij is de
leefbaarheid en leefomgeving zo prettig mogelijk te houden. Enkele malen per jaar
organiseert het bestuur bewonersvergaderingen en informatieavonden.
De bewonersvereniging let er ook op dat overlast van bijvoorbeeld de omliggende horeca
zoveel mogelijk beperkt wordt. Hetzelfde geldt voor de overlast van binnenuit, dus niet
laat in de avond te klussen of luide muziek te produceren. Soms zijn de vloeren de
oorzaak van overlast, je schoenen in huis uittrekken scheelt al veel. De schoonmaker zet
zich in om het netjes te houden. Als de bewoners hun best doen om het schoon te houden
kunnen de kosten laag blijven.
Wat heeft de bewonersvereniging tot nu toe zoal bereikt?
 De hoofdentrees zijn volledig gerenoveerd en afgesloten,
 een goed beveiligd sleutelplan,
 een videobewakingssysteem,
 de liftinstallaties zijn vervangen,
 de Noordmolenwerf is totaal gerenoveerd,
 een gerenoveerde binnentuin Doelstraat / Pompenburg,
 AED’s op de 4e en 9e etage Doelstraat / Pompenburg,
 automatische deuropeners op alle etages Doelstraat / Pompenburg.
De bewoners kunnen voor € 8.00 per jaar lid worden. Voor dit lidmaatschap ontvangt de
bewoner met Pasen en Kerst een attentie van het bestuur

Wij nodigen BC Weberflat de volgende schakel in de ketting van HBHO te zijn.

