Delft Vandaag
Goedemorgen! Veel insprekers bij politieke vergaderingen in Delft zijn gefrustreerd over
de wijze waarop volksvertegenwoordigers hen behandelen. Verder krijgt Roelof M. tbs met
dwangverpleging, omdat hij vorig jaar plots met een mes in een klas van de Bernadette
Maria School Groot stond. Volgens het OM is de 50-jarige man een gevaar voor de
samenleving.

Veel insprekers gefrustreerd
over behandeling Delftse
gemeenteraad

Veel insprekers bij politieke vergaderingen in Delft zijn gefrustreerd over de wijze waarop
volksvertegenwoordigers hen behandelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeenteraad heeft
uitgevoerd. Politici beloven beterschap.

Tbs met dwangverpleging
geëist tegen bedreiger van
Delftse schoolklas

Inbrekers richten opnieuw
ravage aan bij Delftse
rugbyers

Groot was de schrik bij kinderen van de
Bernadette Maria School uit Delft toen er op
16 april vorig jaar opeens een lange man
met een mes voor hen stond. Hij
schreeuwde iets tegen de juf en liep verder.
De verdachte, Roelof M., hoorde vandaag
tbs …

Binnen vier jaar was het voor de vijfde keer
raak en de bestuursleden worden er bijna
wanhopig van. Inbrekers hebben opnieuw
een ravage aangericht in het clubhuis van de
Delftse Rugby Club ‘74. ,,Je zou haast een
valse waakhond opsluiten om de boel …

Uber Eats ook in Delft en
Rijswijk

Bewoners en KNNV keren
zich tegen plannen voor
‘megaschool’ in
Abtswoudsepark

Uber Eats heeft Delft en Rijswijk toegevoegd
aan haar bezorggebied. Via de bezorgapp
kunnen maaltijden van lokale restaurants
worden besteld.

De mogelijke komst van een ‘megaschool’ in
het Abtswoudsepark (Tanthof) houdt de
gemoederen bezig. Kritische bewoners en
natuurvereniging KNNV keren zich bij
voorbaat al tegen de plannen.

Populair
'Bedrijven gaan de gevolgen van Brexit voelen'
Zes maanden cel voor het in elkaar slaan van 78-jarige man bij verkeersruzie
‘Eenvoudig trouwen’ in vijf minuutjes voor slechts 177 euro
Meer vrouwen nodig in waterschapsbesturen
Een fijn ritje in De Koets
Alles over de sport in de regio
Volg AD Delft nu ook op Instagram!
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