d o el st el lin ge n
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Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil
zorgdragen dat de Delftenaren, ongeacht geloof, afkomst of
geaardheid, kunnen rekenen op integriteit van de gemeente
Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een
gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en
openbare orde is gewaarborgd.

Stadsbelangen Delft wil een stad die ruime mogelijkheden
biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing
voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen
van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateur kunst.

Stadsbelangen Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse
wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Stadsbelangen Delft staat voor een streng en rechtvaardig
sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen, voor handhaving
van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor
de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

1 . s a m e n l eVin g

Misschien niet alle onderdelen in hetzelfde buurthuis, maar
verdeeld over de buurthuizen. Hier kan geprobeerd
worden de jongere en het gezin een betere toekomst te
geven. Overdag en ’s-avonds kan het buurthuis open
staan voor andere activiteiten die belangrijk zijn voor de buurt
en de bewoners. In voorgaande tekst wil Stadsbelangen
Delft proberen om de Delftse burger te betrekken bij de
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, belangrijke
zaken die de leefbaarheid in de wijken kunnen vergroten.
Een ander aandachtspunt is dat de gemeente steeds meer
diensten willen digitaliseren. Niet alle burgers kunnen hiermee
overweg of vinden dit niet veilig genoeg om persoonlijke zaken
digitaal te regelen. Stadsbelangen Delft zou het een goed idee
vinden om een twee wekelijks spreekuur in het buurthuis te
hebben om de burger op de veilige digitale snelweg te kunnen
begeleiden. Wellicht zou hier een beroep gedaan kunnen worden
op (ICT)scholieren (eindexamenkandidaten) of ww-ers (vrijwilligers).

1.1
Del ft & Leefb a a rheid =
B u ur t en Wijkb e leid
Er gebeurt van alles in de buurten en wijken van Delft. Stadsbelangen Delft ziet hoe belangrijk de buurt/wijk voor de Delftse
burger is. Met de Delftse burger is Stadsbelangen Delft het eens
dat de buurt de eerste schil is waar de burger zich veilig en thuis
moet voelen. Naast de veiligheid wil de Delftse burger ook dat
zijn buurt leefbaar en bereikbaar is.
De aankomende jaren gaat de Rijksoverheid steeds meer uitvoerende taken overdragen naar de gemeenten. Veel hierover
heeft al in de kranten gestaan en ook zijn al gedachten uitgewisseld tussen verschillende marktpartijen. Onder andere over de
uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) en de Wet Decentralisatie Jeugdzorg. Voor de Rijksoverheid is dit gewoonweg een besparing. Voor de gemeente Delft
een uitdaging om hier goed mee om te gaan (minder geld en
meer taken).
Voor Stadsbelangen Delft betekent dit de mogelijkheid om nog
meer samen met de Delftse burger na te denken over hoe de
maatschappelijke ondersteuning onder, voor en met de Delftse
bevolking gerealiseerd kan worden. Ook hoe deze ondersteuning
op een eerlijke manier te verdelen. Zouden we dagbesteding van onze naasten, die niet alleen thuis kunnen blijven (door
bijv. dementie) of de mantelzorgers even lucht te geven, of zich
eenzaam voelen, in het buurthuis willen halen? In de dagbesteding kan aandacht gegeven worden, gymnastiek om in beweging te blijven. Gezamenlijk lachen, eten en praten. Te realiseren
door bijvoorbeeld een vorm van buurtcoöperatie op te zetten.
Samen met jongeren en hun ouders wil Stadsbelangen Delft
het nieuwe jeugdbeleid een gezicht geven. Hoe kan dit in het
gemeentelijke beleid ingepast worden, hoe kunnen de Delftse
burger en de Delftse organisaties hierin participeren?
Het nieuwe jeugdbeleid dicht bij de buurt en in de wijk houden.
Het is laagdrempelig voor de jongeren en vertrouwd als dat in het
eigen buurthuis onder gebracht kan worden.
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De derde pijler, bereikbaarheid, wil Stadsbelangen Delft dat
er meer aandacht moet worden besteed aan de omgeving. Is
de buurt/wijk gemakkelijk toegankelijk voor ieder die in de wijk
woont? Kunnen kinderen veilig op straat spelen? Zijn er voldoende speel- en hangplekken voor kinderen, jongeren en
ouderen? Kunnen ouderen en invaliden veilig over de straat?
Hoe kan het verkeer goed en behoedzaam (maximale snelheid)
door de wijk geleid worden? Zijn er voldoende betaalbare parkeerplekken en zijn deze veilig en overzichtelijk? Allemaal zaken
waar Stadsbelangen Delft zich de komende raadsperiode voor
wil inzetten, maar wel samen met u!
Komende jaren zal het Spoorzonegebied in Delft gevuld gaan
worden met tijdelijke, maar ook met permanente gebouwen.
Stadsbelangen Delft wil graag dat de bewoners daar in mee
participeren, onder andere door voorlichting te geven, de burgers
op tijd bij de plannen te betrekken en te zorgen dat de burger
gehoord wordt. Wat niet wil zeggen dat de burger direct altijd zijn
zin zal krijgen. Dat er uitgelegd wordt hoe er met het idee of de
wens van de burger omgegaan wordt.
Hoe kunnen de wijken en buurten het beste met elkaar verbonden
worden? Het openbaar vervoer in Delft en de nieuwe wijk die in
Delft gebouwd gaat worden zal nog genoeg obstakels opleveren.
Met het gewest Haaglanden, Rover en de Delftse burger wil
Stadsbelangen Delft in gesprek blijven om de wijken het best met
elkaar te laten verbinden. Het Reinier de Graaf ziekenhuis dient
met het openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn voor mensen
die slecht ter been zijn en/of in verzorgingstehuizen wonen.
Kunnen deze plannen allemaal financieel worden betaald? Nee,
want vanuit het Rijk worden taken WMO en jeugdbeleid naar
gemeenten overgedragen zonder daarvoor de nodige financiële
middelen. De politiek zal keuzes moeten maken, die vooral steunt
op de mening en ondersteuning van onze Delftse inwoners.

Stadsbelangen Delft wil dat het armoedebeleid mensen niet
gevangen houdt in een uitkering, maar prikkels bevat die tot
werk en participatie leiden. Wij willen aandacht voor budgetbeheer om schulden te voorkomen. Stadsbelangen Delft wil dat de
gemeente mensen informeert over regelingen en voorzieningen
waar mogelijk nog geen gebruik van wordt gemaakt, of kent
deze automatisch toe als mensen er recht op hebben. Belangrijk
is verder dat er afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties en deurwaarders over het vroegtijdig
signaleren van betalingsachterstanden.
Stadsbelangen Delft wil dat mensen die, als gevolg van omstandigheden, echt aangewezen zijn op voorzieningen, daarvan ook
volop gebruik kunnen maken.

1.4

Del ft & On d e rwijs

Stadsbelangen Delft wil zich naast goed onderwijs
inzetten voor:
•

het wegwerken van taalachterstanden van zowel
kinderen als volwassenen;

•

begeleiding voor kinderen die extra noodzakelijke
begeleiding nodig hebben;

•

komst van een Speciaal Voortgezet Onderwijs
(cluster-4) in Delft.

Op gebied van onderwijs wil Delft het technisch onderwijs op alle
niveaus rond de techno campus plaatsen. Vooral Mondriaan en
de Haagse Hogeschool kunnen daar een rol in spelen. Het gezamenlijk gebruik van technische voorzieningen is nuttig voor het
onderwijs en stimuleert studenten om door te leren en het beste
uit zichzelf te halen.

1.5

De lf t & Die re n we lz ijn

Dieren maken in belangrijke mate onderdeel uit van onze samenleving en dus ook van onze stad. Het is daarom belangrijk dat de
lokale overheid op de juiste wijze aandacht blijft geven aan dierenwelzijn, waarbij Stadsbelangen Delft vindt dat:

Het belang van goed onderwijs en daarmee kansen voor de toekomst voor iedereen lijkt vanzelfsprekend. Dat is niet altijd het
geval, want niet iedereen heeft dezelfde uitgangspositie. Het
blijft noodzakelijk extra aandacht te besteden aan kinderen, die
om wat voor reden extra begeleiding nodig hebben. Denk aan
kinderen met onder andere autisme, ADHD en dyslexie, maar
ook jongeren die qua leeftijd verder zijn dan hun leeftijdgenoten.
Het 'het-kind-met-het-etiket', oftewel Jeugd-GGZ dat tevens via
de nieuwe Jeugdwet wordt overgeheveld naar gemeenten ziet
Stadsbelangen Delft als een groot probleem. Zeker als ambtenaren met een drie-daagse-cursus in hun bagage op de stoel
van de psychiater komen te zitten. Stadsbelangen Delft vindt een
dergelijk situatie onwenselijk.
Daarnaast is gebleken, dat kinderen, maar ook volwassenen te
maken hebben met een taalachterstand. Om als mens goed te
kunnen participeren in onze samenleving is een basis taalonderwijs van essentieel belang. Ondanks het hoge opleidingsniveau
van onze inwoners, is er in Delft nog steeds sprake van mensen
die niet kunnen lezen of schrijven dan wel laag geletterd zijn. Dat
is zorgelijk. De jeugd is onze toekomst, maar de ontstane achterstanden zullen zeker in de toekomst tot nog grotere problemen
leiden. Op korte termijn zal dat de participatie van zowel de
ouders van de huidige jeugd als de kinderen zelf sterk verminderen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor een grotere druk
op sociale, medische, veiligheid en algemene voorzieningen.
Stadsbelangen Delft maakt zich zorgen over de overvolle klassen,
waardoor er niet alleen overbelasting van leerkrachten ontstaat,
maar dit ook ten koste gaat van het kind en de kwaliteit van het
onderwijs.
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•

primair eigenaren van huisdieren verantwoordelijk zijn
voor de zorg van hun dieren, maar ook de lokale
overheid verantwoordelijk draagt voor de dieren
binnen haar eigen grenzen;

•

gemeentelijk beleid op het gebied van dieren
ontwikkeld blijft worden in overleg met de diverse
belangenpartijen;

•

deze belangenpartijen ook een aanspreekpunt dienen
te blijven binnen de gemeente;

•

de lokale overheid ook een stimulerende rol moet ver
vullen op het gebied van dierenwelzijn.

Hierin wordt het College van Burgemeester en Wethouders,
respectievelijk
de
burgemeester
opgedragen
om
de
gemeenteraad
en
de
Delftse
bevolking
zo
spoedig mogelijk inzicht te geven over de eventuele
risico’s die onze stad kunnen bedreigen. Daarnaast welke
maatregelen en gedragslijnen hiervoor zijn genomen. Op deze
wijze wordt ook de democratische controle op bestuursvormen
als de Veiligheidsregio Haaglanden en de Metropoolregio verhelderd en verbeterd.
Doelstellingen nieuwe raadsperiode:
Openbare Orde & Veiligheid:
Stadsbelangen Delft wil, dat in de komende raadsperiode:
•

•

het beleid van het lokale driehoeksoverleg van burgemeester, districtschef van politie en officier van justitie,
er in de komende raadsperiode beter op gericht
zal zijn om de criminaliteitscijfers - en vooral het hoge
aantal gewapende overvallen en woninginbraken in
Delft, drastisch naar beneden terug te brengen en daarmee de veiligheid in onze stad te verbeteren;
meer aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid
(wonen, werken en uitgaan) in Delft, waarbij cameratoezicht, waar nodig als adequaat hulpmiddel
kan worden gezien;

•

de burgemeester, in samenspraak met zijn partners in
veiligheid, z.s.m. een adequaat en actueel beleidskader
op dit gebied opstelt, waarin zowel de aansturing, de
handhaving, de uitvoering en de informatie aan de
gemeenteraad, goed zijn geregeld;

•

voor de mogelijk nog aanwezige BRZO-plichtige
(Besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven in Delft
door de burgemeester ook een actueel rampenbestrijdingsplan wordt vastgesteld;

•

de handhavers van de veiligheid in onze stad (politie,
brandweer,ambulancepersoneel, ziekenhuismedewerkers, toezichthouders) op straat en het openbaar
vervoer, onbelemmerd en zonder fysieke of
mondelinge bedreigingen hun werk kunnen uitvoeren;

•

•

de aangekondigde (extra) bezuinigingen zo min mogelijk
ten laste zullen komen van de noodzakelijke maatregelen
om onze inwoners te beschermen bij calamiteiten van
welke vorm dan ook;
de democratische controle op de diverse, verlengde,
bestuursvormen op het terrein van de openbare orde,
veiligheid en rampenbestrijding in onze gemeente,
duidelijk staan omschreven en zijn vastgelegd door de
Raad!

Veiligheid in de wijk
Naast leefbaarheid vindt Stadsbelangen Delft ook de veiligheid
in de wijk belangrijk. Hoe kunnen wij de veiligheid in de wijk
bevorderen? Wij denken bijvoorbeeld aan een spreekuur met de
wijkagent in het buurthuis in plaats van op zoek te gaan naar de
wijkagent in het politiebureau.
Zou dat de veiligheid in de wijk kunnen vergroten?
Wij denken van wel. Zou het praten over veiligheid en problemen
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die de bewoner in de wijk ervaart, het oplossen in de toekomst
makkelijker maken? Het antwoord is: ja! In ieder geval maakt dit
de drempel voor de burger lager, evenals het goed bemensen
van het politiebureau. Vooral buiten de kantooruren.
Verkeersveiligheid
De komende jaren zal onze stad geconfronteerd blijven met de
nodige verbouwingen en grootschalige projecten. Hierdoor zijn
veel omleidingen noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn er diverse
situaties ontstaan, die door Stadsbelangen Delft als verkeersonveilig zijn beoordeeld. Niet vanuit de theoretische professionaliteit, maar vanuit het gezichtsveld van de weggebruiker.
Stadsbelangen Delft wil dat:
•
de komende periode verkeersonveilige situaties
adequaat worden aangepakt.

2.2

De lf t & Wo n in g ma rk t

Delft krijgt steeds meer te maken met leegstaand van vastgoed:
onder andere van kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Hierdoor dreigt er verpaupering op te treden. Te lang wachten met
ingrijpen maakt het moeilijk om gebieden uiteindelijk weer
aantrekkelijk te maken.
Bij leegstand is het belangrijk om zicht te krijgen op de oorzaak
van de leegstand: die kan bijvoorbeeld gelegen zijn in economische factoren, maatschappelijke ontwikkelingen zoals internetwinkels en thuiswerken of demografische factoren. Vervolgens kan samen met marktpartijen naar oplossingen gezocht
worden zoals herontwikkeling, revitalisering van gebieden
en gerichte sloop en nieuwbouw.
Stadsbelangen Delft wil dat de gemeente hierin een belangrijke
sturende en faciliterende rol vervult, door overleg te initiëren
en actief mee te werken aan bijvoorbeeld herstructurerings- of
transformatieplannen.
Hierbij zouden leegstaande kantoorpanden gebruikt kunnen
worden voor realisatie van studentenhuisvesting en startersappartementen. Dit kan een goedkopere en snellere oplossing
zijn. Men bouwt dan niet elke lege ruimte vol, waardoor er voldoende openbare ruimte overblijft voor bijvoorbeeld groen.
De woningmarkt zit op slot. Vooral voor starters op de woningmarkt is het, door de in de afgelopen jaren aangescherpte
hypotheekregels moeilijk om voldoende financiering te krijgen
om een nieuwe of bestaande woning te kunnen kopen. Terwijl
juist de starters de doorstroming op de lokale woningmarkt een
impuls kunnen geven. Iedere aankoop van een woning door een
starter leidt tot minstens drie nieuwe verhuisbewegingen.
Voor de gemeente is het van belang om starters te binden,
omdat zij de basis vormen voor het floreren van de lokale economie. Delft een actiever beleid voeren op het gebied van starters
door het aanbieden van startersleningen, het verlagen van
kosten aankoop woningen door grond in erfpacht af te geven.
Dat scheelt voor starters in de maandlasten, omdat zij voor de
grond geen hypotheek hoeven af te sluiten.
Jongeren en jonge gezinnen die een woning zoeken zijn kritisch.

3 . b er e i k b a a r h e id
3.1

Del ft & B ere ikb a a r

Een bereikbaar Delft lijkt vanzelfsprekend te zijn. Natuurlijk
is Delft als stad bereikbaar zowel via gemotoriseerd verkeer,
fiets als met openbaar vervoer. Maar het gaat hierbij vooral
over de bereikbaarheid in onze stad zelf. Zowel voor inwoners
als bezoekers. Het gaat niet alleen voor de bereikbaarheid met
de auto, maar ook voor fietsers, voetgangers en gebruikers van
scootmobielen. Daar valt het nodige aan te verbeteren. Zeker
gezien de vele bouwprojecten in onze stad (oa. Spoorzone en
Sint Sebastiaansbrug). Hierdoor blijft de bereikbaarheid in onze
stad onder druk staan. Dat leidt tot onvermijdelijke irritaties bij
inwoners en bezoekers.
Problemen rondom de infrastructuur worden het meest op
lokaal niveau gevoeld. Het belang van een goede oplossing is
hier het grootst. Uitstel van onderhoud leidt tot onveilige
situaties en hogere kosten. Vergelijk het met het schilderen van de
kozijnen: het is beter te kiezen voor periodiek een verflaag aanbrengen in plaats van niets doen en wachten tot er echt gaten
in het kozijn vallen. Alleen bezuinigen is op termijn de duurste
oplossing voor de gemeente.
Behouden van wat er is, is geen luxe, het is noodzaak en een
invulling van duurzaam inkopen. De bouwsector kan hieraan
een grote bijdrage leveren. Door de aanleg en het beheer en
onderhoud van de infrastructuur en buitenruimte kostenefficiënter
en kwalitatief beter uit te voeren. Gemeenten en marktpartijen
moeten samenwerken door een vroegere marktbetrokkenheid te
organiseren, versnelling in procedures en besluitvorming te bewerkstelligen en een passend aanbestedingsbeleid te hanteren.
Alle belemmeringen die dat in de weg staan, moeten krachtig
worden bestreden.
Dat leidt tot het gewenste behoud van werkgelegenheid in de
sector en in de gemeente, het tijdig behalen van de mobiliteitsambities van het college en een efficiënte besteding van
gemeentegelden. Indien mogelijk heeft Stadsbelangen Delft
voorkeur voor de inzet van Delftse bedrijven.
De financiële ruimte voor gemeenten voor de komende jaren is
nog met veel onzekerheden omgeven. Bezuinigen op infrastructuur zal echter geen oplossing bieden, maar zal juist leiden tot
het verleggen van een steeds grotere rekening naar toekomstige
colleges en zet de bereikbaarheid onnodig onder grote druk.
Stadsbelangen Delft wil adequate duurzame maatregelen om
de bereikbaarheid binnen onze gemeente te behouden en te
bevorderen.
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dan ook veel meer op doorstroming gericht te zijn. Een belangrijke oplossing ligt in het (h)erkennen van de ‘Delftse Ringen’.
Delft moet zich meer concentreren op en slimmer omgaan met
het realiseren van ringwegen in en om onze stad. Deze ringen
gebruiken, herkenbaar maken, groene golf invoeren en verkeerslichten verplaatsen dan wel verwijderen, zal onmiddellijk een
positieve invloed hebben op de doorstroming van verkeer.
Ad hoc omleidingsroutes hoeven dan niet meer bedacht te
worden: het verkeer doorverwijzen naar parallel lopende ringen
volstaat én is duidelijk.
Vuistregel voor geplande opbrekingen en afzettingen moet zijn:
nooit meer dan één stagnatie per ring. Het deel van de parallel
lopende ring dat als omleidingsroute gebruikt wordt, moet
dan vrij van blokkades blijven. Delftse Ringen moeten ook op
wijkniveau te herkennen zijn (vooral de binnenstad, Bomenwijk,
Tanthof, Buitenhof, etc.).
Belangrijk is ook dat de Provincie en de gemeente Delft optimaal
communiceren over geplande wegwerkzaamheden. Denk aan
de dagelijkse (verkeers)opstoppingen van de N470 (Kruithuisweg) richting de A13 tijdens spitstijden. De Provincie is verantwoordelijk, maar Delft ervaart de overlast en dat is niet acceptabel meer.
Daarnaast blijven wij van mening dat het Oostplein, één van
de meest hardnekkige kruispunten, direct ontlast moet worden
door de afslag Delft-Noord bij rijksweg A13 eenvoudigweg DelftCentrum te noemen. Deze afrit (Noord) zorgt namelijk voor een
veel betere doorstroming naar ons centrum dan de afslag Delft
(IKEA); de doorstroming is zelfs met een aantal eenvoudige
ingrepen verder te verbeteren. Bezoekers aan het centrum van
onze stad zullen zo veel ‘vloeiender’ naar bestaande parkeergarages geleid worden.

Optimale communicatie is hierbij van groot belang en vooral het
realiseren van logische omleidingsroutes vanuit de gedachte van
de verkeersdeelnemer. Wij willen dat de gemeente onderzoekt of
hierbij gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van
aanbieders van navigatieapparatuur.

Stadsbelangen Delft gaat voor:

Delft kent in haar wegennet een aantal hardnekkige knelpunten.
Stagnatie van gemotoriseerd verkeer leidt naast tijdverlies en ergernis ook nog tot extra luchtvervuiling. Ons verkeersbeleid dient

•

optimale en tijdige informatieverstrekking over de
bereikbaarheid in de aanwezige media;

•

digitale bebording aan de randen van de stad;

•

de inzet van verkeersregelaars;

•

realisatie van goede ringwegen in en om onze stad, met
aandacht voor de diverse afslagen van rijksweg A13;

4 . d e l f t & e c o n omie
Delft heeft ingezet op de kenniseconomie. Stadsbelangen Delft
staat achter deze keuze, omdat dit leidt tot werkgelegenheid.
Niet alleen voor hoog opgeleide mensen. Het aantrekken van
kennisbedrijven levert ook veel werk op in bijvoorbeeld het
schoonmaakwerk en catering.
Naast het inzetten op kenniseconomie kun je met betrekking
tot de lokale economie het beste inzetten op acties, die je ook
werkelijk lokaal kunt regelen. Daarvoor is enige creativiteit
noodzakelijk.
Hoe kun je probleemgebieden als de Harnaschpolder en de
Spoorzone gezien de grondprijzen zo snel mogelijk volgebouwd
krijgen. Kijk eens of je met de in Delft gevestigde banken kunt
komen tot oplossingen. Tenslotte zijn de banken mede schuldig
aan de financiële crisis die is ontstaan. Daarvoor iets terug verwachten is redelijk. Verzin hoe je juist onze eigen Delftse ondernemers kunt laten profiteren van de enorme bouwprojecten in
onze stad.
Kijk eens of je de in Delft ontwikkelde storm-paraplu’s nu ook
eens in Delft kunt laten produceren. Wellicht zou Combiwerk een
prima productiebedrijf kunnen zijn voor met Delftse financiële
steun ontwikkelde producten. Onderzoek mogelijkheden om een
eigen grondbank te realiseren. We kopen nu grond in en als we
grond afvoeren moeten wij daar behoorlijk voor betalen.
Stadsbelangen Delft vraagt zich af of Delft wel door moet gaan
met het financieren van het Ondernemersfonds via de OZB.
Ondernemers, die nooit iets van dit fonds horen, via de OZB
hiervoor wel betalen, maar geen stem hebben in waar het geld
van het Ondernemersfonds wordt besteed. Het moet duidelijk
zichtbaar worden welke resultaten dit fonds creëert ten gunste
van onze Delftse economie.
Bouwbedrijven hebben veel te bieden aan opdrachtgevers. Vaak
meer dan opdrachtgevers denken. De kennis en ervaring bij bouwbedrijven over werkorganisatie, uitvoeringswijze, materialen en
constructies gebruiken is voordelig. Maar opdrachtgevers geven
lang niet altijd genoeg mogelijkheden om van die kennis en ervaring te profiteren. Daarmee doen opdrachtgevers zichzelf
tekort. Laat bouwbedrijven dus meedenken over oplossingen
door mogelijk te maken dat varianten worden aangeboden. Gunnen op alleen de laagste prijs onder een groot aantal inschrijvers
heeft niet zelden averechtse effecten tijdens te uitvoering.
De Aanbestedingswet ondersteunt gemeenten erin om het beste
uit de markt te halen. De wet helpt aanbesteders verstandige
keuzen maken in het aanbestedingsproces. De wet wil het bedrijven gemakkelijker maken om voor een overheidsopdracht in
aanmerking te komen. Zoals door het verlagen van administratieve
lasten en het stellen van proportionele geschiktheidseisen en
contractvoorwaarden.
Daarnaast er zijn voldoende creatieve mogelijkheden om onze
lokale economie te stimuleren.
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Denk bijvoorbeeld aan:
•

een ambitiedocument detailhandel binnenstad
(o.a. gezamenlijke webetalage);

•

bedrijventerreinen; actief op zoek naar (middel)grote
bedrijven die concrete arbeidsplaatsen opleveren.
Verleiden! Kopen desnoods!;

•

nadrukkelijk gebruik maken van landelijke of Europese
subsidiemogelijkheden voor bedrijven

•

meer (inter)nationale evenementen;

•

transferium, liefst met helihaven en aansluiting rand
stadrail (Schiphol en Zestienhoven ontsluiten);

•

(Eerste uur) gratis parkeren garages;

•

aantrekkelijke markt(en), vooral de donderdagse markt
benaderen als een evenement (muziek, zang, dans,
streekproducten, kinderopvang, veiling);

•

de aanleg bevorderen van een stadshaven.

Introduceer permanente attracties, zoals bijvoorbeeld een
reuzenrad, panorama Delft, wisseling van de wacht bij Nieuwe
Kerk en kabelbaan van transferium naar binnenstad. Zorg dat
bestaande attracties beter (inter)nationaal onder de aandacht
worden gebracht. Het stadje Pisa draait nagenoeg volledig op
een ‘simpel’ scheef torentje. De toren van de oude kerk staat
schever dan die van Pisa in de tijd dat deze een attractie begon
te worden. Zo is het ook wel een beetje raar dat Delft niet als
grachtenstad gezien wordt. Rondvaart A’dam is zo ongeveer
‘s lands grootste attractie.

De belastingheffing moet voor de burgers doorzichtig zijn; zij
moeten immers ervaren dat de heffingen zinvol en noodzakelijk zijn, en goed worden besteed. Het is van groot belang dat
financiële middelen zo degelijk, doelmatig en effectief mogelijk ingezet worden, en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
Dat neemt niet weg dat stijgingen van belastingen soms onvermijdelijk zijn, omdat de landelijke overheid steeds meer financiële
verantwoordelijkheden neerlegt bij gemeenten.

6. delft & s port/b ew egen

Stadsbelangen Delft vindt dat de gemeente nog steeds te veel
geld aan externe adviseurs uitgeeft. Rapporten en beleidsvoornemens moeten door ambtenaren worden geschreven; niet door
dure adviesbureaus. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt
voor zeer specialistische onderwerpen waarvoor te weinig
deskundigheid in eigen huis is.
Zowel van de begroting als van de jaarrekening moeten voor
burgers leesbare versies verschijnen vóór dat behandeling in
de gemeenteraad plaatsvindt. Burgers kunnen dan gemakkelijk
opzoeken wat de plannen van de gemeente zijn en wat daarvan
terechtkomt. Dat versterkt de mogelijkheid voor discussies tussen
burgers en politiek.
Stadsbelangen Delft vindt dat:
•

eventuele tariefsverhogingen van gemeentelijke belastingen en leges in beginsel niet hoger mogen zijn dan
nodig is om loon- en prijsstijgingen te compenseren;

•

jaarlijkse financiële meevallers in eerste instantie naar
de burger moeten terugvloeien;

•

een drastische beperking van het inschakelen van adviesbureaus moet plaatsvinden;

•

gemeentelijke uitgaven aan doelmatigheid, effectiviteit
en resultaat moeten worden getoetst;

•

verhoging van de onroerende zaakbelasting in principe
uitsluitend mag plaatsvinden op grond van landelijk geaccepteerde prijsstijgingen;

•

de begroting duidelijk en voor ieder begrijpelijk moet
zijn;

•

bij nieuwe projecten de financiële aannames vooraf
worden getoetst op juistheid.

Sport en bewegen is belangrijk voor zowel jong als oud. Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat de Sportraad van Delft, als
belangenbehartiger van de Delftse sportverenigingen, nog meer
betrokken wordt om hieraan een bijdrage te leveren.
Door samen te werken met andere organisaties, vrijwillige inzet
– accommodaties – activiteiten –financiën te bundelen tot één
gezamenlijke kracht. Het is belangrijk dat organisaties hun accommodatie, activiteiten, vrijwilligers, creativiteit inzetten op een
veel breder vlak.
Te denken valt aan het blijven inzetten van buurt sportcoaches en
ook het realiseren van subsidies via het Rijk. Via de Sportimpuls.
In de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018 wil Stadsbelangen
Delft een stevige bijdrage leveren aan een gezonde stad, zowel
op fysiek, sociaal en mentaal gebied. Daarbij is het noodzakelijk
na te denken aan structurele vernieuwingen door bijvoorbeeld
geldstromen te bundelen en effectiever in te zetten. Hierbij dient
de rol van de lokale overheid in samenwerking met andere organisaties een aanjagende en faciliterende rol te vervullen. Hierbij kan worden gedacht aan initiatieven met betrekking tot zaken
als de Johan Cruyff Courts en/of Richard Krajicek Playgrounds.
Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat sport en bewegen,
naast op buurtniveau, zoveel mogelijk in verenigingsverband
vorm wordt gegeven. Hierbij leert men ook met elkaar sporten
en bewegen onder begeleiding van gecertificeerde mensen en
kunnen gelden effectiever worden ingezet.
Ingezet moet worden op samenwerkingsverbanden met organisaties in omringende gemeenten zoals Midden Delfland, PijnackerNootdorp en Rijswijk. Door deze samenwerking zouden Rijkssubsidies gezamenlijk en mogelijk succesvoller kunnen worden
aangevraagd. Op lokaal niveau moet samenwerking worden
gezocht met instanties als de TU Delft op het gebied van sportinnovatie en opleidingsinstituten om mensen te begeleiden voor
activiteiten in de wijk en bij verenigingen.
Bekend is dat bij veel verenigingen een gebrek is aan vrijwilligers. Zowel op andere terreinen, maar zeker ook op het gebied van sport, mag van mensen met een bijstandsuitkering, voor
zover dit medisch mogelijk is, een tegenprestatie worden verwacht. Het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering
bij sportverenigingen zou passend zijn.
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Stadsbelangen Delft vindt een goede natuur- en milieueducatie
van groot belang. De jeugd kan door middel van kennis van en
respect voor natuur en milieu de toekomst waarborgen. Naast
versterking van de Papaver dient te worden onderzocht of ook
in Midden Delfland een educatiepunt op het gebied van natuur
en milieu kan worden gerealiseerd. De gemeente zal vanuit haar
voorbeeldfunctie naar nog meer beperkingen van het energiegebruik moeten blijven streven.
Stadsbelangen Delft wil dat:
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kandidatenlijst
1.

Aad Meuleman

2.

Bram Stoop

3.

Bianca van der Werf

4.

Werner Bremer

5.

Coby de Koning

6.

Harry van Adrichem

7.

Jurjen Bolsenbroek

•

binnenstedelijk groen wordt behouden en waar mogelijk
wordt uitgebreid;

•

de ons omringende natuur- en recreatiegebieden
worden versterkt;

8.

Wim den Boef

•

nog meer wordt ingezet op educatie van natuur en milieu;

9.

Marco Roeloffs

•

de gemeente energiebesparing moet stimuleren;

10.

Hans van Zuidam

•

de gemeente gebruik van alternatieve energiebronnen
moet stimuleren;

11.

Koos den Haan

•

het ingezette beleid op het onderwerp water verder
vorm wordt gegeven;

12.

Natascha Simons

13.

Aad Bonthuis

•

mogelijkheden worden onderzocht om in samenwerking
met andere overheden te komen tot een ‘groene zoom’
om onze stad.

14.

Hans Haakman

15.

Wim de Koning

16.

Willy Wijnmaalen van Leenen

17.

Sjaak Lispet

18.

Petra Vink

19.

Cees Meuleman

20.

Jenny Wijnmaalen

21.

Peter van der Salm

22.

Anne-Marie Wegh

23.

Ruud Flier

24.

Hans Knetemann

25.

Willem van der Geest

26.

Laura van Dijk

27.

Gerard Vrolijk

28.

Wim Meijer

29.

Dennis Hijman

30.

Mirjan Visser

31.

Gerard van der Heijden

32.

Ineke Kuipers

33.

Jos van Esschoten

34.

Tom Mulder

35.

Hans Naaborg

36.

Cock van der Pot

