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Sinds 1985 vertegenwoordigt Stadsbelangen Delft in de 
gemeenteraad de belangen van de inwoners van Delft. Wij 
zijn een degelijke en betrouwbare partij die deskundige politici 
levert die niet worden geleid door een uitzicht op een landelijke 
carrière, maar door de drive om Delft de dienen. Stadsbelangen 
Delft is een serieuze lokale partij voor alle inwoners van Delft. 
Degelijk, betrouwbaar en fatsoenlijk. Volksvertegenwoordigers 
uit Delftse inwoners, die zich graag inzetten voor hun omgeving 
vanuit enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het 
gebied van de economie, de bereikbaarheid, het parkeerbeleid, 
duurzaamheid, zorg- en leefbaarheid, veiligheid, onderwijs en 
financiën. Voor Stadsbelangen Delft vanzelfsprekende thema’s.

Stadsbelangen Delft blijft zich ook in de komende vier jaar 2018-
2022 als lokale partij inzetten voor de belangen van alle inwoners 
van Delft, want wij willen het beste voor Delft. Dit houdt in kritisch 
en constructief om ons doel te bereiken. 

De zaken waar de gemeenteraad over beslist hebben vaak niets 
te maken met links, rechts, rood, blauw of groen. ‘Gras is nou 
eenmaal groen en het stoplicht vaak rood’, zo simpel is dat.
Stadsbelangen Delft vindt dat het belangrijker is om met beide 
benen midden in de Delftse klei te staan. Wij vinden dat je met 
die achtergrond de beste besluiten kunt nemen in belang van de 
mensen die in Delft, wonen, leven en werken. 

Stadsbelangen Delft is een lokale partij waarvan de mensen 
binnen de partij in de Delftse samenleving staan. We kennen 
onze stad en inwoners weten ons prima te vinden. Dat neemt niet 
weg dat wij onze inwoners nodig hebben om samen met hen ons 
werk goed te kunnen doen. Korte lijnen zijn voor Stadsbelangen 
Delft belangrijk. Natuurlijk kan niet alles hetzelfde blijven en zijn 
veranderingen vaak noodzakelijk. Daarnaast kun je niet altijd 
iedereen tevreden stellen over plannen en beslissingen die 
genomen moeten worden. Het is in ieder geval belangrijk dat 
inwoners vroegtijdig bij plannen worden betrokken, gebruik wordt 
gemaakt van de wensen en ideeën van inwoners en duidelijk 
wordt uitgelegd waarom iets wel of niet kan. 

De afgelopen jaren hadden we te maken met forse bezuinigingen. 
Niet alleen landelijk, maar ook in onze stad. De collegepartijen 
die de afgelopen jaren hiervoor verantwoordelijk waren, maakten 
ondanks onze waarschuwingen steeds dezelfde fout. Geld 
uitgegeven wat er eigenlijk niet was en de oppositie bij regelmaat 

niet serieus nemen. Delft stond op de rand van een faillissement. 
Stadsbelangen Delft blijft niet achteromkijken, maar kijkt vooruit. 
Niet door stil te blijven staan of alleen maar op elkaar af te 
geven, maar vooral om met elkaar uitdagingen aan te gaan. Daar 
hebben onze inwoners meer aan. Het gaat gelukkig beter met 
onze stad en Delft biedt vele kansen, op economisch gebied, 
dus werkgelegenheid, en Delft is aantrekkelijk voor toerisme. 
Tegelijkertijd zijn er nog voldoende financiële risico’s, waarmee 
Delft te maken heeft en zijn er nog steeds mensen die in armoede 
leven. Volop uitdagingen om mee aan de slag te gaan. 

Stadsbelangen Delft wil na de verkiezingen in 2018 deel uit maken 
van de nieuwe coalitie. Het wordt tijd voor een echte stadspartij 
in het college, waar uitsluitend mensen aan verbonden zijn die 
affiniteit met onze stad hebben. Onze kandidaten hebben dat! 
Stadsbelangen Delft heeft uw stem daarbij nodig!

Te lang waren er colleges en coalitiepartijen die elkaar kritiekloos 
stevig vasthielden, ondoordacht geld uitgaven en ook nog 
door mensen die tijdelijk in onze stad woonden en belangrijke 
beslissingen namen om daarna in het niets te verdwijnen. 
Beslissingen die vaak uit hypes ontstonden. Stadsbelangen Delft 
is daar geen voorstander van. De ervaring leert dat beslissingen 
vanuit hypes niet werken.

Wij hopen dat u met ons verkiezingsprogramma overtuigd wordt 
van het belang van een echte stadpartij in het college en uw stem 
op ons uitbrengt op 21 maart 2018. 

Bram Stoop, lijsttrekker Stadsbelangen Delft
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Stadsbelangen Delft vindt dat iedereen van welke afkomst, 
geloof, of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse 
samenleving en daardoor gelijke rechten en plichten heeft.

Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil 
zorgdragen dat de Delftenaren 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 staat voor bescherming van de historische 
binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken 
en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn. 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 
amateurkunst.

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

Er gebeurt van alles in de buurten en de wijken van Delft. 
Stadsbelangen Delft ziet hoe belangrijk de buurt/wijk voor de 
Delftse inwoner is. Stadsbelangen Delft vindt dat onze inwoners 
zich in hun buurt veilig en thuis moeten voelen. Naast de veiligheid 
willen inwoners ook dat hun buurt leefbaar en bereikbaar is.

De Rijksoverheid heeft steeds meer uitvoerende taken 
overgedragen aan de gemeenten. 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 onze inwoners na te denken over hoe de 
maatschappelijke ondersteuning voor, door en met de Delftse 
inwoners gerealiseerd kan worden. Ook hoe deze ondersteuning 
op een eerlijke manier te verdelen.

Zouden we de dagbesteding van onze naasten, die niet alleen 
thuis kunnen blijven (door bijvoorbeeld dementie) of zich eenzaam 
voelen naar het buurthuis willen halen, waardoor mantelzorgers 
even noodzakelijke ruimte krijgen? Stadsbelangen Delft vindt 
van wel. In de dagbesteding kan aandacht worden gegeven aan 
bijvoorbeeld gymnastiek om in beweging te blijven. Gezamenlijk 
lachen, eten en praten. Dit kan door bijvoorbeeld een vorm van 
buurt coöperatie op te zetten.  

Samen met jongeren en hun ouders wil Stadsbelangen Delft 
het nieuwe jeugdbeleid een gezicht geven. Het gemeentelijke 
beleid moet hierop ingericht worden. Betrek inwoners en Delftse 
organisaties hierbij.

Het nieuwe jeugdbeleid moet dicht bij de buurt en in de wijk 
worden georganiseerd. Het wordt daardoor laagdrempelig 
voor de jongeren en vertrouwd als dat in het eigen buurthuis 
kan worden ondergebracht. Misschien niet alle onderdelen in 
hetzelfde buurthuis, maar verdeeld over de buurthuizen in onze 
stad.
 
Het doel moet zijn om de jongeren 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. Hiermee wil Stadsbelangen Delft onze 
inwoners betrekken bij de maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdzorg om daarmee de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Een ander aandachtspunt is dat de gemeente steeds meer 
diensten wil digitaliseren. Niet alle inwoners kunnen hiermee 
overweg of vinden dit niet veilig genoeg om persoonlijke zaken 
digitaal te regelen. Stadsbelangen Delft blijft van mening dat 
het goed is om een twee wekelijks spreekuur in het buurthuis te 
houden om inwoners op de veilige digitale snelweg te kunnen 
begeleiden. Wellicht zou hier een beroep gedaan kunnen 
worden op (ICT)scholieren (eindexamenkandidaten) of ww-ers 
(vrijwilligers).

Stadsbelangen Delft wil dat er meer aandacht moet wordt 
besteed aan de bereikbaarheid in onze stad. De wijken moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Kinderen moeten zich 
veilig voelen op straat. Hetzelfde geldt voor ouderen en mensen 
met een beperking. Het verkeer moet goed en behoedzaam 
(maximale snelheid) door de wijk worden geleid. Allemaal zaken 
waar Stadsbelangen Delft zich de komende raadsperiode voor 
wil inzetten, maar wel samen met u! 
  
Komende jaren zal het Spoorzonegebied in Delft nog verder 
ingevuld gaan worden. Stadsbelangen Delft wil graag dat 
onze inwoners daarin blijven participeren, onder andere door 
voorlichting te geven, onze inwoners op tijd bij de plannen te 
betrekken en te zorgen dat inwoners worden gehoord. Dat wil 
niet zeggen dat inwoners direct altijd hun zin kunnen krijgen. 
Belangrijk hierbij is dat onderbouwd wordt uitgelegd waarom iets 
wel of niet met een idee of wens van inwoners werd gedaan.  

1.1 Buurt-  en Wi jkbeleid 

DOELSTELLINGEN

1. DELFT EEN LEEFBARE STAD
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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. 
 
Het inzetten van buurt- en sportcoaches leek op zichzelf een 
goed plan, maar heeft te weinig effect. Stadsbelangen Delft 
vindt het belangrijk dat sport en bewegen, naast op buurtniveau, 
zoveel mogelijk in verenigingsverband vorm wordt gegeven. 
Hierdoor leert men ook met elkaar sporten en bewegen onder 
begeleiding van gecertificeerde mensen en kunnen gelden 
effectiever worden ingezet. De samenwerking met sportscholen 
kan hierbij ook een belangrijke bijdrage leveren.  

In de gemeenteraadsperiode 2018 – 2022 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. 

Ingezet moet worden op samenwerkingsverbanden met 
organisaties in omringende gemeenten zoals Midden Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp 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.

De overheid moet weer de baas worden in de openbare 
ruimte. Gedrag dat overlast veroorzaakt is één van de grootste 
ergernissen van veel Delftenaren. Het gaat dan over vernielingen 
en diverse kleine wetsovertredingen. De politie en handhavers 
kunnen hier niet altijd voldoende prioriteit aan geven als gevolg 
van de grote werkdruk. Maar toezicht op straat is een kostbare 
zaak. Het gebruik van camera’s heeft zich in de afgelopen jaren 
volop bewezen. 

Stadsbelangen Delft vindt dat, waar dat noodzakelijk is, 
als hulpmiddel meer gebruik moet worden gemaakt van 
cameratoezicht. Daarnaast moeten politie en stadswachten van 
kleine overtredingen niet per definitie bekeuringen uitschrijven. 
Bij een gastvrije stad, wat Delft wil zijn, hoort ook een gastvrije 
benadering. 

Zowel onze inwoners als de toeristen, die de Delftse binnenstad 
bezoeken geven regelmatig signalen af over het gebrek aan 
openbare toiletten in de binnenstad. Stadsbelangen Delft vraagt 
al jarenlang aandacht voor deze wens.

Stadsbelangen Delft wil:
• snelle verwijdering van grofvuil, graffiti, billboards,   
 en aangeplakte mededelingen op plekken waar dit niet  
 is toegestaan, 
• wellicht met de hulp van stadswachten    
 straatcontracten tussen bewoners en stadsontwikkeling 
 voor het schoon en schadevrij houden van de eigen 
 straat,
• meer openbare toiletten in de binnenstad,
• elektrische laadpunten voor scootmobielen. 

Cultuur en kunst, in welke vorm dan ook, maken een belangrijk 
onderdeel uit in ieders leven en zijn een belangrijk bindmiddel in 
onze samenleving. Het is belangrijk dat de lokale overheid
initiatieven op het gebied van cultuur en kunst blijft bevorderen 
en ondersteunen. Investeren in grote culturele projecten is 
belangrijk. Hetzelfde geldt voor de amateurkunstbeoefening. 
Denk aan verenigingen die enthousiast bezig zijn met muziek en 
andere vormen van cultuur.

De historische binnenstad vormt een belangrijk decor voor 
allerlei evenementen, maar Delft heeft veel meer dan alleen 
de binnenstad. Denk aan Lijm & Cultuur, Wilhelminapark, park 
Papsouwselaan of het nieuwe park dat in het Spoorzonegebied 
wordt gerealiseerd. 

Stadsbelangen Delft wil:
• blijvende bevordering en ondersteuning van initiatieven 
 op het gebied van kunst en cultuur,
• het verlenen van een tegenprestatie door de 
 subsidieontvanger ten behoeve van de stad,
• aandacht voor amateurkunstbeoefening en 
 verenigingsleven, vooral waar het gaat om oefenruimten,
• multifunctioneel gebruik van ruimten ten behoeve van 
 de amateur kunstbeoefening.

1.2 Sport /Bewegen 1.3 Openbare ruimte

1.4 Cul tuur
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De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de 
kwaliteit van de binnenstad te verbeteren. De binnenstad is geen 
openluchtmuseum, maar wel bij uitstek het decor voor diverse 
evenementen. De markt is hierbij vaak de spil van dit decor. Toch 
moet de gemeente zich realiseren, dat de binnenstad ook wordt 
bewoond door bewoners en ondernemers, die recht hebben om 
in een leefbare omgeving te wonen en te werken. Het is daarom 
van belang dat er een evenwichtige balans wordt gevonden 
tussen de te organiseren evenementen in de binnenstad versus 
het woon- en werkgenot van bewoners en ondernemers.
Daarnaast is de kwaliteit van de binnenstad ook gebaat bij een 
betere scheiding van fiets- en voetgangersgebieden. 

Daarom wil Stadsbelangen Delft dat:
• er voortdurend vooraf overleg is tussen de gemeente,
 bewoners en ondernemers over alle zaken en  
 activiteiten die betrekking hebben op de binnenstad,
• er een betere scheiding van fiets- en voetgangersverkeer 
 wordt aangebracht,
• nu eindelijk de planvorming rond de rode loper in de 
 binnenstad daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben opeenvolgende colleges veel 
aandacht besteed aan studenten in onze stad. Stadsbelangen 
Delft erkent het belang van studenten in onze stad. Het maakt 
onze stad kleurrijk en aantrekkelijk. Toch vinden wij dat de 
balans in de afgelopen raadsperiode te veel aan het doorslaan 
is. Het college spreekt alleen maar over de TU Delft, studenten 
en studentenhuisvesting. Op dit terrein is veel gebeurd, maar 

voor ouderen, denk aan 55+ woningen, zijn te weinig initiatieven 
ondernomen. Stadsbelangen Delft vindt dit geen recht doen 
aan de ouderen in onze stad. Ook Delft heeft te maken met 
vergrijzing en zal hierop moeten inspelen in samenwerking met 
de verantwoordelijke partners.     

Het landelijk beleid met betrekking tot ouderen kan lokaal niet 
worden beïnvloed. Maar wat wel op lokaal niveau kan worden 
beïnvloed, moet ook worden gedaan. Het is belangrijk de 
samenwerking met de oudere bonden in onze stad te verstevigen. 

Daarom wil Stadsbelangen Delft dat:
• in het nieuwe college een coördinerende wethouder 
 wordt belast met ouderenbeleid in onze stad. Eén vast 
 aanspreekpunt voor de gevolgen van de verzilvering 
 (anderen noemden dat vergrijzing) op het gebied van 
 wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen,
• een 55+ centrum in elke wijk wordt gerealiseerd,
• het deelnemen aan internet door ouderen door de   
 lokale overheid wordt gestimuleerd,
• ouderen meer mogelijkheden moeten krijgen om aan 
 het werk te blijven of een baan te vinden, 
• ouderen serieus worden genomen in het arbeidsproces. 
 Zij hoeven niet extra duur of minder productief te zijn,
• stoepen en wegen beter worden onderhouden, ook bij 
 gladheid,
• zelfstandig wonen voor ouderen centraal 
 (levensbestendig) staat,
• door vergrijzing de woningmarkt aangepast moet 
 worden voor de toekomstige generaties senioren.    
 Betaalbaarheid staat daarbij voorop,
• de financiering van wonen en zorg moet worden 
 gescheiden, waardoor mensen kunnen kiezen waar ze 
 willen wonen,
• ouderen die zorg nodig hebben niet bang gemaakt 
 moeten worden met het argument dat het onbetaalbaar 
 wordt. Behandelingen worden alleen gestopt met 
 instemming van de patiënt.
• de zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom 
 moeten de vele vrijwilligers en mantelzorgers beter   
 ondersteund worden. 

De beste manier om armoede te bestrijden is om banen te 
creëren, waardoor mensen niet meer afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering. Voor Stadsbelangen Delft is werk topprioriteit; 
de beste sociale voorziening is immers een betaalde baan. De 
Participatiewet wordt uitgevoerd vanuit het ‘work first’ principe, 
want sociale zekerheid is geen hangmat, maar een trampoline. 
Ons motto is dan ook: Maak werk van je uitkering. 

Niets doen is geen optie. De gemeente moet mensen stimuleren 
om aan het werk te gaan en/of te participeren. Meedoen is 
belangrijk, eventueel via de Wet Sociale Werkvoorziening of 
via participatiebanen en leerwerktrajecten. Wij vinden dat re-
integratie gericht moet zijn op duurzame uitstroom naar regulier 
werk. Het systeem van gesubsidieerde arbeid moet hier ook op 
ingericht zijn.

1.6 Ouderen

1.7  Armoedebestr i jd ing

1.5 Binnenstad
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De taak van de gemeente:
• samenwerken met mobiliteitscentra (gemeente, 
 werkbedrijf en werkgevers) om mensen waar mogelijk  
 van baan naar baan te helpen,
• het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap, ook  
 bij mensen in een uitkeringssituatie. 

Mensen niets laten doen en hen als het ware loslaten, is niet 
goed voor de persoon zelf. Meedoen aan onze maatschappij is 
voor iedereen belangrijk. Daarom moet stevig worden ingezet 
om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt naar werk te 
begeleiden.

In deze tijd zijn vele handen aan het bed nodig (denk aan jongeren 
en ouderenwerk hulp bij sportaccommodaties, buurt en wijkwerk, 
zorginstellingen) Stadsbelangen Delft vindt het niet verkeerd om 
een tegenprestatie te vragen aan mensen die een bijstands-of 
een werkloosheidsuitkering hebben. 

Dat neemt niet weg dat de gemeente deze mensen ook wat 
moet bieden. Er zijn genoeg mogelijkheden om mensen 
verplicht in te zetten als vrijwilliger. Voorwaarde is wel, dat deze 
werkzaamheden geen reguliere arbeidsplaatsen verdringen en 
mensen ook medisch gezien in staat moeten zijn vrijwilligerswerk 
te doen. 

Mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt moeten wat 
Stadsbelangen Delft intensief benaderd worden om hen dit uit 
te leggen. Daarbij is ook wijk- en stad brede gerichte aanpak 
belangrijk. Stadsbelangen Delft gelooft niet in dwang, maar wil in 
ieder geval niet dat mensen gevangen worden gehouden in een 
uitkering. Belangrijk is dat mensen prikkels worden aangeboden 
die tot werk en participatie leiden. Stadsbelangen Delft is 
voorstander van kleinschalige projecten waar arbeidsritme en 
structuur wordt geboden zowel aan jongeren als ouderen die 
weer opnieuw naar het arbeidsproces begeleid moeten worden.

Stadsbelangen Delft vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid 
niet alleen gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar 
vooral ook in begeleiding naar werk en preventie. Voorkom 
dat mensen in een schuldsituatie terecht komen. Daarnaast is 
belangrijk dat er afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld 
woningcorporaties en deurwaarders over het vroegtijdig 
signaleren van betalingsachterstanden. 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. 

Daarnaast is Stadsbelangen Delft voorstander van 
kwijtschelding van lokale lasten, categorale regelingen voor 
chronische zieken en gehandicapten en collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekeringen voor de minima. Stadsbelangen Delft 
wil dat mensen die, als gevolg van omstandigheden en echt 
aangewezen zijn op voorzieningen, daarvan ook volop gebruik 
moeten kunnen maken. 

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:

• primair eigenaren van huisdieren verantwoordelijk 
 zijn voor de zorg van hun dieren, maar ook de lokale 
 overheid verantwoordelijkheid draag 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 
 vervullen op het gebied van dierenwelzijn.

1.8 Dierenwelzi jn
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In ons vorige verkiezingsprogramma pleitte Stadsbelangen Delft 
onder andere al voor:
• een consequente en transparante handhaving in Delft 
 op wettelijke regels en gemeentelijke verordeningen,  
 zodat de openbare orde, veiligheid en   
 het welzijn van inwoners en ondernemers is 
 gewaarborgd.

Dat vinden wij nog steeds. Inwoners en bezoekers moeten 
correct en beleefd te woord worden gestaan door onze dienst 
Toezicht Openbare Ruimte. Dat is goed voor de sfeer in de stad 
en ook goed voor de werkomstandigheden van de medewerkers 
van deze dienst.

Wat willen wij?
Delft moet een veilige stad zijn voor iedereen die in onze stad 
woont, leeft en werkt. Op zichzelf scoort onze stad niet slecht 
als het gaat om veiligheid, maar het kan nog beter. Bovendien 
vraagt de veranderde maatschappij om extra inzet als het gaat 
om veiligheid. Stadsbelangen Delft vindt dat alle mogelijke 
instrumenten die helpen om onze veiligheid te waarborgen 
ingezet moeten kunnen worden. Wij zijn voorstander van het 
instrument cameratoezicht als de situatie daarom vraagt. 

Stadsbelangen Delft vindt dat:

a. er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de inhoud van 
het regionale crisisplan van de Veiligheidsregio Delft, waar het 
gaat over de (grootschalige) risico’s waarop Delft zich dient voor 
te bereiden en - op grond van de nieuwe wet Veiligheidsregio’s - 
actuele rampbestrijdingsplannen gereed dient te hebben, 
b. het eveneens niet duidelijk is of nieuwe bedreigingen, 
zoals cyber-criminaliteit (het uitvallen van internet bij overheid, 
banken, hulpdiensten, het spoor); plofkraken, fishing, 
verspreiding van virussen, e.d., afluisteren van telefoon, Ipad en 
computerverbindingen; terrorisme-bestrijding (denk hierbij b.v. 
aan de Delftse “Syriëgangers”); mogelijk kwetsbare objecten 
straks in, boven en rond de Spoortunnel; de mogelijke gevolgen 
van het  transport gevaarlijke stoffen over het spoor (denk in 
dit verband aan b.v. de recente rampen in België, Canada en 
Spanje); verkeersveiligheid (mede vanwege de vele opbrekingen, 
afsluitingen en omleidingen in de stad), maar ook opstoppingen 
/ (ketting)botsingen op de A13, b.v. nabij de Ikea, in dit regionale 
crisisplan voor Delft zijn meegenomen.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid:
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op de 
bestrijding van mogelijke rampen in Delft berust bij het College 
van Burgemeester en Wethouders. 

2.1  Vei l ig

2. DELFT EEN VEILIGE STAD
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De handhaving van de openbare orde en de veiligheid en 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van 
calamiteiten in onze stad, berusten bij de burgemeester. Om 
deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, werkt onze 
gemeente voor wat betreft de openbare orde en veiligheid in 
ons gebied samen met andere gemeenten in de Veiligheidsregio 
Haaglanden, de politieregio Haaglanden, waaraan de gemeente 
jaarlijks een niet onaanzienlijke bijdrage per inwoner betaalt, en 
het Openbaar Ministerie.
 
Ook de Provincie speelt, als mede vergunningverlener aan 
bedrijven en industrieën, een belangrijke rol, evenals de 
Veiligheidsregio Rijnmond, vanwege de directe nabijheid van 
de petrochemische industrie van groot-Rotterdam en de directe 
invloed van mogelijke incidenten aldaar op onze veiligheid. 

Een speciaal aandachtspunt hierbij is dat de Metropoolregio - 
mede gelet op de centrale ligging van Delft - van groot belang 
is voor onze stad. Daarmee berust overigens de bestuurlijke 
eindverantwoordelijkheid steeds vaker bij een niet rechtstreeks 
gekozen en moeilijk controleerbaar samenwerkingsverband van 
- veelal – burgemeesters in plaats van bij het gemeentebestuur. 
Dat maakt het voor lokale politici vaak heel moeilijk om haar 
controlerende taak hierover goed uit te voeren.
 
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 
 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 zo spoedig mogelijk 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 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!
• het doen van aangifte van onder andere diefstal, 
 inbraak, mishandeling direct kan worden gedaan zonder 
 onnodige wachttijden.  

Veiligheid in de wijk
Naast leefbaarheid vindt Stadsbelangen Delft ook de veiligheid 
in de wijk belangrijk. Hoe kunnen wij de veiligheid in de wijk 
verbeteren? 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. Dat vergroot de veiligheid en 
oplossingen kunnen sneller gerealiseerd worden. In ieder geval 
maakt dit de drempel voor de burger lager.

Verkeersveiligheid
De komende jaren zal onze stad geconfronteerd blijven met de 
nodige verbouwingen en 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. Overigens gaat het 
hierbij ook om het gedrag van de weggebruiker zelf.

Stadsbelangen Delft wil dat:
• verkeersonveilige situaties adequaat worden 
 aangepakt.  
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Een bereikbaar Delft lijkt vanzelfsprekend te zijn. Natuurlijk is 
Delft als stad bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, met de 
fiets en met het 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 nog steeds 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. Bezuinigen op onderhoud is op termijn de 
duurste oplossing voor de gemeente. 

Behouden van wat er is, is geen luxe. Het is noodzaak om invulling 
te geven aan 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, door versnelling in procedures en besluitvorming 
te bewerkstelligen en door een passend aanbestedingsbeleid te 
hanteren. Alle belemmeringen die dat in de weg staan moeten 
krachtig worden bestreden. 

De financiële ruimte voor gemeenten voor de komende jaren 
is weliswaar beter, maar er zijn nog veel onzekerheden. 
Stadsbelangen Delft wil adequate duurzame maatregelen om 
de bereikbaarheid binnen onze gemeente te behouden en te 
bevorderen.

Communicatie
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.

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 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, 
dus gemeente breed, te herkennen zijn. 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 en richting de A4 tijdens spitstijden. De Provincie is 
verantwoordelijk, maar Delft ervaart de overlast en Stadsbelangen 
Delft vindt dat niet acceptabel. 

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 Delft-
Centrum 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 kunnen zo veel beter naar bestaande parkeergarages 
worden geleid. 

Stadsbelangen Delft wil:
• 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 
 opnieuw te bezien, met aandacht voor de diverse  
 afslagen van rijksweg A13, N470 en de A4,

3.1 Bereikbaar 

3. DELFT EEN BEREIKBARE STAD
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• aanvullende maatregelen, zoals:
 - het vervangen van voetgangersoversteekplaatsen 
 (met verkeerslichten) door
     zebrapaden met hooguit een knipperinstallatie
 -  het scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsers, 
 waar mogelijk
 -  het verwijderen van overbodige bebording
 -  eenduidige snelheidsregimes (Zo zijn op de Prinses  
 Beatrixlaan op een afstand van 1,5 km      
   de volgende snelheidsborden te vinden: 70-50-70-50-  
 70 km/u. Dergelijke voorbeelden 
   moeten voorkomen worden.)
• dat onderzocht wordt om meer wegen in Delft in te  
 richten als 30 km zone voor autoverkeer.

Auto
De laatste jaren wordt voortdurend ingezet op het terugdringen 
van het gebruik van de auto, met het oog op het milieu en de 
parkeerproblematiek (gebrek aan ruimte). Toch blijkt dat een auto 
voor veel inwoners deel uitmaakt van hun eigen leefbaarheid. 
Daarnaast zal de auto in de nabije toekomst door alle technische 
ontwikkelingen veel minder CO2-uitstoot veroorzaken. 

Stadsbelangen Delft wil dat: 
• het terugdringen van het autogebruik op vrijwillige basis 
 plaatsvindt, dus niet gedwongen,
• actief wordt ingezet op milieuvriendelijk autogebruik, 
 gebaseerd op de technologische knowhow die Delft bij 
 uitstek heeft, 
• realisatie van de zogenaamde ‘groene golf’ op plekken 
 waar dat mogelijk is.

Parkeren
Stadsbelangen Delft blijft voorstander van een autoluwe 
binnenstad, waardoor de kwaliteit van de binnenstad en vooral 
het noordelijk winkelgebied nog verder worden verbeterd. Het 
slagen van het autoluw beleid is in belangrijke mate afhankelijk 
van de volgende randvoorwaarden:

• kostendekkendheid als uitgangspunt voor de kosten 
 voor het vergunning parkeren in de stad en de wijken  
 rond de binnenstad en lagere overheadkosten,
• voldoende en betaalbare parkeergelegenheid,
• verbetering van het openbaar vervoer.

Fiets
Fietsen is milieuvriendelijk en draagt bij aan de algemene 
gezondheid van mensen. Daarnaast kan het gebruik van de fiets 
het binnenstedelijke parkeerprobleem deels oplossen. 

Stadsbelangen Delft is van mening dat naast het promoten van 
deze vorm van vervoer het fietspadennet in de stad uitgebreid 
en verbeterd moet worden. Bovendien blijft het noodzakelijk om 
meer(bewaakte) fietsenstallingen te realiseren.
De toename van het aantal fietsen in onze stad is prima, maar 
vraagt tegelijkertijd om afdoende voorzieningen te realiseren met 
betrekking tot fiets parkeren. Tot nu toe wordt vooral ingezet op 
‘gratis’ fiets parkeren. Het realiseren van dergelijke voorzieningen 
zijn niet gratis en kosten de gemeenschap geld. Daarnaast speelt 

hier handhaving ook een belangrijke rol. Er zijn al voldoende 
mogelijkheden om handhaving toe te passen, zoals bijvoorbeeld 
de wegknipregeling. Stadsbelangen Delft is voorstander dat 
regelgeving niet alleen op papier wordt vastgesteld, maar ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Ook van de fietser mag, evenals van de autogebruiker, een 
bijdrage worden verwacht bij bewaakte fietsvoorzieningen, zodat 
meer voorzieningen voor fietsers gerealiseerd kunnen worden.      

Openbaar vervoer
Het op vrijwillige basis terugdringen van het autoverkeer kan 
alleen slagen als tegelijkertijd maatregelen worden genomen ter 
bevordering van het openbaar vervoer. De gemeente moet zich 
in samenwerking met de diverse vervoerders blijven inzetten 
voor optimale bus- en tramlijnverbindingen, waar de wensen van 
onze inwoners nadrukkelijk bij worden betrokken. 

Dat neemt niet weg, dat Stadsbelangen Delft constateert, 
voornamelijk in daluren, dat trams en bussen vrijwel leeg door 
onze stad rijden. In het kader van effectiviteit moet het hele 
openbaarvervoer systeem nog eens kritisch tegen het licht 
worden gehouden. Onderzocht moet worden of er alternatieve 
mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld kleinere elektrische 
auto’s, die in daluren door onze (binnen)stad rijden in plaats van 
trams en bussen. Passagiers moeten dan op elke plek kunnen 
instappen simpel door het opsteken van hun hand. Daarnaast 
moeten de opstapplaatsen voor het Regio Vervoer aanmerkelijk 
worden verbeterd. Stadsbelangen Delft vindt, dat openbaar 
vervoer effectiever en goedkoper moet worden gerealiseerd.       

Tanthof Oost
Speciale aandacht moet gegeven blijven worden aan de situatie 
in de wijk Tanthof-Oost. In een wijk met ca. 6.000 inwoners is 
één ontsluiting, zoals nu het geval is, niet meer aanvaardbaar. 
Daarom moeten nu echt activiteiten worden ondernomen om te 
komen tot een extra ontsluiting van deze wijk. 
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Delft heeft ingezet op de kenniseconomie. Stadsbelangen Delft 
staat achter deze keuze, omdat dit leidt tot werkgelegenheid. 
Niet alleen voor hoogopgeleide mensen. Het aantrekken van 
kennisbedrijven levert ook veel werk op in bijvoorbeeld het 
schoonmaakwerk en catering. Maar er is meer dan alleen 
kenniseconomie. 

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. 

Verzin hoe je juist onze eigen Delftse ondernemers kunt laten 
profiteren van de enorme bouwprojecten en evenementen 
in onze stad. Hierbij is de creativiteit van ondernemers zelf 
belangrijk. Kijk eens of je de in Delft ontwikkelde storm-paraplu’s 
nu ook eens in Delft kunt laten produceren. 

Wellicht zou Werkse een prima productiebedrijf kunnen zijn 
voor de 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 het Ondernemersfonds 
via de OZB moet blijven bestaan. Ondernemers, die nooit 
iets van dit fonds horen, moeten via de OZB hiervoor wel 
betalen, maar hebben geen stem in waaraan 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 
maken lang niet altijd gebruik om van die mogelijkheden, 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 vaak een averechts effect tijdens de uitvoering. 

Daarnaast er zijn voldoende creatieve mogelijkheden om onze 
lokale economie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan:

• een ambitiedocument detailhandel binnenstad (onder 
 andere gezamenlijke web etalage),
• 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 
 randstadrail (Schiphol en Rotterdam The Hague Airport 
 ontsluiten),
• (Eerste uur) gratis parkeren garages,
• aantrekkelijke markt(en), met name de donderdagse 
 markt benaderen als een evenement (muziek, zang, 
 dans, streekprodukten, 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 vreemd dat Delft niet als grachtenstad 
gezien wordt. De rondvaart in Amsterdam is zo ongeveer ‘s lands 
grootste attractie.

4. DELFT EEN ECONOMISCHE  
    STAD

4.1 Economie
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De Delftse woningmarkt is zeer beperkt. Hoewel er plannen zijn 
om tot 2040 15.000 woningen te bouwen, is zeer de vraag of Delft 
deze ruimte beschikbaar heeft. Delft is al redelijk vol gebouwd. 
Er is vooral een gebrek voor jongeren, starters, ouderen en ook 
studenten.

Voor de gemeente is het van belang om jongeren en starters 
te binden aan onze stad, omdat zij de basis vormen voor het 
floreren van de lokale economie. Delft moet 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. Men wil een woning die past bij persoonlijke wensen en 
omstandigheden én men wil een buurt met diverse voorzieningen 
in de nabije omgeving. En dat alles binnen een toereikend 
budget. Als men een dergelijke ideaalsituatie niet vindt binnen 
het bestaande aanbod in onze gemeente, dan vertrekt men naar 
een andere gemeente die beter aansluit bij hun wensen. 

Delft kan aan de woonwensen van starters tegemoetkomen door 
hen door middel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap 

de mogelijkheid te bieden hun eigen woning naar hun eigen 
wensen te realiseren. Het is een bouwvorm waar vraag naar is. 
Voor eigenbouw kavels is veel belangstelling. 

Een belangrijk pluspunt is dat er per definitie vraag gestuurd wordt 
gebouwd. Dat levert doorgaans meer differentiatie en variatie op. 
Het past bovendien goed bij de ‘doe-het-zelf’-golf die zich steeds 
meer in de stedelijke ontwikkeling manifesteert. Daarbij is een 
goede afstemming van vraag en aanbod van essentieel belang 
bij de realisatie van de bouwopgaven in de komende jaren. Om 
particulieren hierbij tegemoet te komen, zal de gemeente in de 
eerste plaats voldoende aantrekkelijke kavels moeten aanbieden 
en particulieren moeten begeleiden en informeren.

Ook in woningen voor ouderen moet meer geïnvesteerd worden. 
Veel ouderen willen best verhuizen naar een kleinere woning, 
maar de kosten die dat met zich meebrengen, zijn vaak een 
struikelblok. Stadsbelangen Delft wil dat de gemeente hiervoor 
een eenmalige subsidie beschikbaar stelt, zodat de doorstroming 
wordt bevorderd. 

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. Dit 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. 

Het ombouwen van kantoorpanden naar bijvoorbeeld 
onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld voor studenten) 
kan een oplossing bieden aan het te kort voor woningen voor 
studenten. Daarnaast vindt Stadsbelangen Delft dat ook de TU 
Delft een bijdrage moet leveren om onzelfstandige woningen te 
realiseren op de campus van de TU zelf. Tegelijkertijd mag ook 
van studenten worden verwacht, dat zij weten, dat studeren met 
zicht op de campus geen absolute zekerheid is. Woonruimte 
zoeken in omliggende gemeenten mag ook van studenten 
worden verwacht. 

Hoewel recentelijk nieuw beleid is vastgesteld met betrekking tot 
verkamering en de evaluatie van dit beleid pas over twee jaar is 
voorzien, wil Stadsbelangen Delft alert blijven op dit onderwerp. 
Indien noodzakelijk moet tussentijds bijstelling van dit beleid 
mogelijk zijn.

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. Leegstaande kantoorpanden 
zouden ook gebruikt kunnen worden voor realisatie van 
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.

5. DELFT EEN STAD OM IN TE     
    WONEN 

5.1 Woningmarkt
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Het gaat financieel beter met Delft, maar er zijn nog voldoende 
financiële risico’s. Dat vraagt om een zorgvuldig financieel 
beleid. Het nieuwe college en de gemeenteraad moeten laten 
zien, dat er inderdaad lessen zijn geleerd vanuit het verleden. 
Stadsbelangen Delft vindt dat uitgaven voor investeringen 
kritisch bezien moet worden (nut en noodzaak) en dat de lasten 
voor onze inwoners voor zover mogelijk verder verlaagd worden. 
Het zijn immers onze inwoners die de afgelopen jaren met extra 
lastenverhogingen werden geconfronteerd.   

Daarnaast vindt Stadsbelangen Delft dat, waar mogelijk en 
noodzakelijk, het afstoten van niet wettelijke taken een bijdrage 
kunnen leveren aan de financiële situatie van onze stad. 

Voorwaarde is wel dat eerst alternatieven worden gevonden, 
die vooraf worden besproken met onze inwoners en de 
gemeenteraad. Stadsbelangen Delft wil dat bij nieuwe projecten 
het financiële gedeelte eerst duidelijk wordt getoetst, zodat 
Delft achteraf niet met onnodige financiële tegenvallers wordt 
geconfronteerd. 

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 overigens niet weg dat stijgingen van belastingen 
soms onvermijdelijk zijn omdat de landelijke overheid steeds 
meer financiële verantwoordelijkheden neerlegt bij gemeenten. 

Stadsbelangen Delft vindt dat de gemeente nog steeds 
te veel geld aan externe adviseurs uitgeeft. Rapporten 
en beleidsvoornemens moeten door ambtenaren worden 
geschreven en 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 
inwoners leesbare versies verschijnen vóórdat behandeling in 
de gemeenteraad plaatsvindt. Inwoners kunnen dan gemakkelijk
opzoeken wat de plannen van de gemeente zijn en wat daarvan 
terechtkomt. Dat versterkt de mogelijkheid voor discussies 
tussen onze inwoners en de lokale 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 
 onze inwoners 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 en de jaarrekening duidelijk en voor 
 iedereen begrijpelijk moeten zijn,
• bij nieuwe projecten de financiële aannames vooraf 
 worden getoetst op juistheid.  

6. DELFT EEN FINANCIEEL GEZONDE STAD

6.1 Financiën 
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De dienstverlening van de overheid vraagt voortdurend om een 
klantgerichte aanpak en moet worden afgestemd op wat onze 
inwoners willen. Vragen van inwoners moeten snel, adequaat en 
op gelijke wijze worden afgehandeld. 

Stadsbelangen Delft wil dat:  
• de dienstverlening van de gemeente wordt afgestemd 
 op de wensen van onze inwoners, 
• geldt voor zowel de lokale overheid als de inwoners: 
 afspraak is afspraak, 
• het bestuur aanspreekbaar en toegankelijk is voor 
 inwoners, 
• het correct omgaan met inwoners betekent dat vragen, 
 die gesteld worden aan de gemeente, ‘duidelijk en 
 helder’ binnen 14 werkdagen moeten worden 
 beantwoord.

Veel inwoners hebben het beeld dat alles in de zogenaamde 
achterkamertjes wordt geregeld. Vaak worden inwoners met 
plannen geconfronteerd als deze grotendeels al zijn uitgewerkt, 
waardoor men het gevoel heeft dat echte inspraak niet meer 
mogelijk is. Stadsbelangen Delft vindt dat de omgevingswet 
bij uitstek kansen biedt om inwoners aan het begin en tijdens 
planvorming te betrekken. Dat is een absolute voorwaarde. Niet 
alleen inwoners daarbij betrekken, maar er moet vooral ruimte 
zijn voor inbreng en ideeën. Inbreng en ideeën, die dan in de 
uiteindelijke planvorming ook terugkomen of wordt aangegeven 
waarom niet. Hierbij is van belang dat het bedenken van 
argumenten waarom iets niet kan, wordt losgelaten. In plaats 

daarvan mag vanuit de gemeente worden verwacht dat men 
meedenkt om iets wel voor elkaar te krijgen. Op dat gebied is 
er nog steeds een flinke cultuuromslag noodzakelijk. Laat de 
omgevingswet niet dezelfde aap worden in een ander jasje. 
Anders wordt het vertrouwen in de politiek niet hersteld.

Het is daarom belangrijk dat: 
• het gemeentebestuur een actieve rol speelt om te 
 streven naar de grootst mogelijke openheid en   
 betrokkenheid van onze inwoners, 
• inwoners maximale invloed moeten kunnen uitoefenen 
 op de besluitvorming en dat zij vroegtijdig bij plannen  
 en/of beleidsveranderingen worden betrokken,
• in het kader van openbaar bestuur besloten 
 vergaderingen alleen mogen worden
            gehouden wanneer de onderwerpen op personen en/of 
 financiën betrekking hebben.

De communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners 
is nog steeds niet optimaal. Juist in deze tijd, waarin Delft te 
maken heeft met diverse bouwprojecten, is het noodzakelijk dat 
extra aandacht wordt besteed aan goede, correcte en tijdige 
informatie.

Stadsbelangen Delft wil:
• tijdige en optimale communicatie met behulp van alle 
 beschikbare media,
• communicatie die voor iedereen begrijpelijk is.

Delft, als kennis- en technologie stad, dient op economisch 
gebied te streven naar meer regionale- en internationale 
samenwerking. De gemeente moet daar in samenwerking 
met de universiteit, de technologie- en kennisbedrijven een 
aanjagende en facilitaire functie vervullen. Stadsbelangen Delft 
is van mening dat samenwerken op deze gebieden zal leiden 
tot een beter economisch klimaat door mogelijke vestiging van 
(inter)nationale werkende bedrijven in onze stad.
 

7. DELFT EEN 
    DIENSTVERLENENDE STAD

7.1 Dienstver lening

7.2  Inspraak/Beginspraak

7.3 Communicat ie

7.4  Regionale- en internat ionale   
 samenwerking 
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Ook Delft en haar inwoners maken deel uit van de natuur en 
hebben grote invloed op het binnenstedelijk (leef)milieu. Zorgen 
voor een goed toekomstbeeld betekent ook, dat we op het gebied 
van duurzaamheid, aan het behoud van een gezonde natuur en 
een veilig (leef)milieu moeten blijven werken. Bij het ontwerpen 
van bestemmings- en ontwikkelingsplannen moet behoud van 
natuur een randvoorwaarde zijn. De gemeente speelt daarbij 
een waarborgende en stimulerende rol en heeft een belangrijke 
voorbeeldfunctie. 

Op het terrein van luchtkwaliteit en concentratie fijnstof valt nog 
veel te verbeteren in onze stad. Er is inmiddels volop aangetoond 
dat bepaalde bomen en struiken zeer goed als fijnstoffilter 
werken. Aanplanten dus! Realisatie van een groene zoom om 
onze stad levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering 
van de luchtkwaliteit. Bovendien is groen, mooi, gezond en 
duurzaam. Samenwerking met Rijswijk, Rijkswaterstaat en de 
provincie Zuid-Holland is hiervoor vereist. Delft zou hiermee 
tevens als grote proeftuin kunnen dienen voor onderzoek van de 
TU Delft en de Universiteit Wageningen.

Het binnenstedelijk groen is voor onze stad van grote waarde 
en dient te worden behouden en waar mogelijk uitgebreid te 
worden. De kwaliteit van het binnenstedelijke groen dient van 
een hoog niveau te zijn en goed onderhouden te worden. De ons 
omringende natuur- en recreatiegebieden (o.a. Midden Delfland, 
Abtswoudsebos en de Delftse Hout) dienen te worden versterkt 
en beschermd, waarbij een goede balans tussen natuur, recreatie 
en commercie dient te worden gevonden. 

Waterbeheersing en waterkwaliteit blijven in de toekomst een 
belangrijke plaats innemen. Water zullen we moeten kunnen 
vasthouden, bergen en tijdig afvoeren. Een integrale afweging 
en daarop afgestemd beleid moeten ervoor zorgen dat water 
gecombineerd kan worden gebruikt, bijvoorbeeld: water, 
recreatie, water en natuur.

In de afgelopen jaren heeft Delft een belangrijke start gemaakt 
met het onderwerp water als één van de belangrijke pijlers 
van onze stad. Dat moet de komende periode verder worden 
uitgebouwd.

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. Daarnaast moet het 
blauwalg probleem in de Delftse Hout nu eindelijk structureel 
worden opgelost.  

Stadsbelangen Delft wil dat:
• binnenstedelijk groen wordt behouden en waar mogelijk 
 wordt uitgebreid, 
• de ons omringende natuur- en recreatiegebieden 
 worden versterkt, 
• nog meer wordt ingezet op educatie van natuur en 
 milieu, 
• de gemeente energiebesparing moet stimuleren,
• de gemeente gebruik van alternatieve energiebronnen 
 moet stimuleren,
• het ingezette beleid op het onderwerp water verder 
 vorm wordt gegeven,
• mogelijkheden worden onderzocht om in samenwerking 
 met andere overheden te komen tot een ‘groene zoom’ 
 om onze stad,
• een structurele oplossing vinden van het blauwalg 
 probleem in de Delftse Hout. 

8. DELFT EEN DUURZAME STAD

8.1 Mi l ieu,  duurzaamheid en natuur
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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. 

Stadsbelangen Delft hecht groot belang aan goed onderwijs 
dat voor elke Delftse jongere bereikbaar is. Jongeren moeten 
kansen geboden worden om goed onderwijs te krijgen wat nu 
niet voor elke jongere mogelijk. 

Een groot aantal jongeren vallen uit in het onderwijs of belanden 
bij het bijzondere onderwijs. Er zijn nog steeds jongeren die als 
vroegtijdig schoolverlaters worden aangemeld. Stadsbelangen 
Delft vindt dat juist de scholen in het voortgezet onderwijs eerder 
signalen moeten afgeven. Als men in de gaten heeft dat het fout 
dreigt te gaan met één van de jongeren, dan moet vroegtijdig 
worden ingegrepen. Daarbij kan een time out in een bepaald 
traject uitkomst bieden in plaatst van te wachten tot het echt fout 
gaat. Stadsbelangen Delft is op de hoogte van het feit dat ouders 
signalen afgeven bij de scholen en tegen een muur van onbegrip 
oplopen. Stadsbelangen Delft vindt dat vanuit de gemeente 
speciaal voor deze ouders een loket moet komen waar ze direct 
terecht kunnen. Stadsbelangen Delft wil hier sterk op inzetten.

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. 
Dit geldt ook voor kinderen die vroegtijdig de school verlaten 
en vaak onopgemerkt thuis zitten met alle eventuele gevolgen 
vandien. Stadsbelangen Delft ziet dit als een groot probleem, 
waarvoor meer aandacht moet komen. 

Ook in Delft zijn er naast jongeren ook ouderen met een forse 
taalachterstand. De Nederlandse taal spreken is van groot belang 
om goed te kunnen participeren in de Delftse samenleving. 
Stadsbelangen Delft vindt ook dat vanuit Moskeeën en sociaal 
cultureel werk hier meer aandacht voor moet komen, zodat zij hun 
achterban duidelijk maken wat het belang hiervan is en wat de 
mogelijkheden zijn. Dit gebeurt nu nog te weinig. Stadsbelangen 
Delft wil dat in de wijkcentra alleen Nederlands wordt gesproken. 

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. 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. 

Uit onderzoek blijkt ook dat er veel te weinig aanbod is voor 
jongeren die uit detentie komen en vaak weer in oude gedrag 
terugvallen. Juist voor deze doelgroep moet er een op maat 
gesneden aanbod komen waar onderwijs en opvoeding als rode 
draad doorheen lopen.

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,
• trajecten voor vroegtijdige schoolverlaters waar de 
 mogelijkheid wordt geboden de verloren studietijd in te 
 halen, 
• komst van een Speciaal Voortgezet Onderwijs 
 (cluster-4) in Delft.

Op gebied van onderwijs is wil Delft het technisch onderwijs 
op alle niveaus rond de techno campus plaatsen. Met name 
het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) kan daarin een rol 
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.

9. DELFT EEN STAD MET GOED
   ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

9.1 Onderwi js
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In de afgelopen jaren heeft de fractie niet stilgezeten Goede 
plannen hebben wij gesteund, maar daar waar nodig hebben wij 
ons kritisch opgesteld. Onderstaand in willekeurige volgorde een 
selectie van de vele activiteiten, waarmee de fractie zich heeft 
beziggehouden in de afgelopen raadsperiode.

1. Met succes ingezet om lastenverlaging (OZB) te  
 realiseren.
2. In de afgelopen jaren heeft de fractie het initiatief 
 genomen om in gesprek te gaan met de diverse buurt- 
 en belangenverenigingen in onze stad. Informatie 
 ophalen vanuit de werkvloer. 
3. Voortdurend aandacht gevraagd voor de 
 verkeersonveilige situaties in onze stad. Het college 
 stelde fietscomfort boven verkeersveiligheid. Een 
 onbegrijpelijke situatie.   
4. Aandacht gevraagd voor het jongerenwerk in de diverse 
 wijken.
5. Accenten gelegd op het belangrijke werk dat vrijwilligers 
 in onze stad op allerlei terreinen doen.
6. Met succes ingezet om de bezuinigingen op het 
 onderhoud in onze stad terug te draaien.
7. Aandacht gevraagd dat door bezuinigingen op het 
 buurt- en wijkwerk ouderen ineens hun plek
 voor wekelijkse activiteiten en ontmoetingen kwijt 
 waren. Daarnaast aandacht voor ouderen in het 
 algemeen. 
8. Stadsbelangen Delft was tegen de extreme verhogingen 
 van de parkeertarieven, omdat wij van mening zijn dat 
 je bezuinigt door minder uit te geven en niet door de 
 kosten voor inwoners te verhogen.
9. Stadsbelangen Delft heeft voortdurend    
 aandacht gevraagd voor de gang van zaken rond de 
 Sint Sebastiaansbrug onverteerbaar. Nog steeds is niet 
 bekend welke bereikbaarheidsmaatregelen worden 
 genomen en vooral ook geen duidelijke dan wel 
 acceptabele argumentatie, waarom werkzaamheden 
 rond deze brug een jaar in beslagnemen en het centrum 
 van onze stad via die brug niet meer bereikbaar is.
10. Aandacht gevraagd voor probleemjongeren, die echt 
 hun leven willen verbeteren en nooit kansen hebben 
 gekregen, verdienen een tweede kans.
11. Stadsbelangen Delft heeft bijeenkomsten bezocht voor 
 ouderen. In alle wijken zijn ouderen actief. Vooral zuinig 
 zijn op deze fantastische groep mensen die zich inzetten 
 voor hun wijk.

12. Ook voor kleine ondernemers heeft Stadsbelangen 
 Delft zich ingezet. Kleine ondernemers in wijken zijn 
 een belangrijk communicatiemiddel en een 
 ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
13. Stadsbelangen Delft heeft zich met succes sterk 
 gemaakt voor het weren van de touringcars uit de 
 binnenstad.
14. Bestrijding blauwalg in de Delftse Hout. Nog steeds is 
 dit probleem niet opgelost. Onze inwoners moeten 
 kunnen genieten van de Delftse Hout en het zwemwater.
15. Aandacht voor het evenementenbeleid. Evenementen 
 zijn belangrijk voor onze stad. Denk aan toerisme en 
 economie. Delft stelt hiervoor in vergelijking met andere 
 steden te weinig budget beschikbaar. Dankzij 
 Stadsbelangen Delft is het budget voor evenementen 
 voor 2018 extra verhoogd.
16. Veiligheid voor mensen die gebruik maken van de 
 regiotaxi.
17. Kort parkeren in de binnenstad.
18. De Provinciale bestuurders van de gevestigde partijen 
 die zich weinig van Delft aantrokken toen Delft in 
 financiële problemen zat.
19. Ingezet om de Reveille op Koningsdag te handhaven. 
 Een oude Delftse traditie die niet verloren mag gaan.
20. Aandacht voor de Rode loper in de binnenstad.
21. Verkamering in binnenstad en studentenoverlast. Het is 
 onze fractie een doorn in het oog, dat studenten 
 kennelijk in onze stad van alles mogen en voor hen 
 andere regels gelden dan voor onze inwoners. 
22. Noodzaak cameratoezicht. Een instrument dat helpt bij 
 de bestrijding van criminaliteit.
23. Ingezet om tot een oplossing te komen voor de 
 problemen rond de Griegstraat.
24. Gang van zaken rond Avalex. Een voorziening die onze 
 inwoners meer geld kost en minder service verleent.
25. Competenties toekomstige wethouders. Met succes 
 heeft Stadsbelangen Delft dit onderwerp aan de orde 
 gesteld en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
 zullen toekomstige wethouders extra kritisch bezien 
 worden op hun competenties. Delft heeft sterke 
 bestuurders nodig. 
26. Regelmatig hebben wij aandacht gevraagd voor de 
 huisvesting ouderen en starters.
27. De financiële gang van zaken in onze stad.

WAT HEBBEN WE DE AFGELOPEN JAREN GEDAAN

STADSBELANGEN DELFT Opgericht : 12 december 1985
Postadres:   Postbus 2865
    2601 CW Delft
Bezoekadres:   Markt 87 (ingang achterzijde Stadhuis)
    2611 GS Delft
Telefoon fractiekamer:   015 – 260 25 25   
ING-Bank:    1741225
Inschrijfnummer K.v.K:   40398258
E-mail:     bestuur: secretariaat@stadsbelangendelft.nl
    fractie: fractie@stadsbelangendelft.nl
Website:    www.stadsbelangendelft.nl



17

lijst 9

2

STADSBELANGEN DELFT
Opgericht : 12 december 1985
Postadres:    Bezoekadres: 
Postbus 2865    Markt 87 (ingang achterzijde Stadhuis) 
2601 CW Delft  2611 GS Delft

Telefoon fractiekamer: 015 – 260 25 25
ING-Bank: 1741225
Inschrijfnummer K.v.K: 40398258
E-mail: 
bestuur: secretariaat@stadsbelangendelft.nl
fractie: fractie@stadsbelangendelft.nl
Website: www.stadsbelangendelft.nl

19

lijst 9

1E TWAALF KANDIDATEN

1. Bram Stoop  
2. Coby de Koning
3. Kees van Leeuwen  
4. Harry van Adrichem 
5. Marcel Koelewijn
6. Martien de Koning
7. Werner Bremer
8. Ellen Vendrig
9. Jenny Wijnmaalen
10. Hans van Zuidam
11. Koos den Haan
12. Hans Haakman

De volledige kandidatenlijst wordt in januari 2018 gepubliceerd 
op de website van Stadsbelangen Delft.

www.stadsbelangendelft.nl
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