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Ja, ik wil (ú) in de
gemeenteraad!
Elke stad krijgt de gemeenteraad die ze verdient –
dus verdient Delft de beste gemeenteraad. Daarom
is burgemeester Marja van Bijsterveldt blij met de
nieuwe campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’.
“Ik vind het een prima initiatief om
te laten zien wat het werk van een
raadslid inhoudt – en dat dat veel interessanter is dan u misschien denkt.
Ik weet waar ik het over heb, want ik
ben zelf ooit ook raadslid geweest,
in Almere.
De raad verdient gemotiveerde
volksvertegenwoordigers – de
Délftenaren verdienen dat. De raad
is het hoogste bestuursorgaan van
de gemeente. Dat betekent dat
raadsleden een grote verantwoordelijkheid hebben. Raadslid zijn is
niet eenvoudig. Maar welke politieke
kleur onze raadsleden ook hebben,
ze zijn allemaal betrokken bij de stad
en ze hebben het beste met Delft
voor. Voelt u diezelfde betrokkenheid voor Delft? Overweeg om
raadslid te worden! We staan voor
grote uitdagingen. Het coronavirus is
nog niet onder controle, de effecten
daarvan op de samenleving en de
economie zijn groot. Tegelijkertijd
moet de financiële positie van de
stad verbeterd worden. Dat vraagt
om een gemotiveerd en betrokken
stadsbestuur.

Van harte welkom

‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’ is
op zoek naar actieve Delftenaren,
die de weg naar de politiek nog
niet hebben gevonden, maar er
wel eens over nagedacht hebben
om politiek actief te worden. De
politieke partijen, de gemeenteraad,
de inwoners hebben die Delftenaren
nodig. Het is mooi dat de gemeenteraad zichzelf op deze positieve
manier presenteert en alle verkiesbare inwoners van Delft de kans
biedt om via de cursus Politiek Actief
daadwerkelijk door te stromen naar
een partij. En misschien ook naar de
gemeenteraad, tijdens de eerstvol-

gende gemeenteraadsverkiezing op
16 maart 2022. Als voorzitter van
de gemeenteraad zou ik u dan heel
graag van harte welkom heten – ja,
ik wil ú in de gemeenteraad!

Vruchten

Ik overdrijf niet als ik stel dat mijn
ervaring in de Almeerse gemeenteraad mijn leven heeft verrijkt. Wat
ik daar heb ervaren en geleerd, daar
pluk ik nu nog de vruchten van. En ik
overdrijf hooguit een klein beetje als
ik stel dat ik zonder mijn vier jaar in
de Almeerse gemeenteraad nu geen
burgemeester van Delft zou zijn.
Ofwel: ik zou die raadservaring niet
graag hebben willen missen!
Ik begon ermee en ik sluit ermee
af: Delft verdient de beste gemeenteraad. Een raad waar kennis
wordt gedeeld, waar scherp wordt
gedebatteerd en waar ideeën tot
leven worden gebracht. Ik zou alle
Delftenaren vanaf 18 jaar willen
vragen: wilt ú in de gemeenteraad?
Denk er over na en zeg dan: Ja, ik wil
in de gemeenteraad!”
Marja van Bijsterveldt
burgemeester / voorzitter gemeenteraad

Kijk voor informatie over de
campagne op pagina 3.

Gezocht: gouden Delftenaren!
Heel veel Delftenaren zetten zich belangeloos in
om van Delft een mooie, leefbare stad te maken,
waarin iedereen mee kan doen. Er zijn talloze
initiatiefrijke Delftenaren die iets doen voor anderen. Vooral in deze tijd van corona is dat belangrijk
– en hartverwarmend. De gemeente is op zoek
naar Delftenaren die verbinden, om hen te eren
met een gouden klinker in de Jozefstraat.
Veel Delftenaren zijn in meer of mindere mate getroffen door corona.
Dan is het fantastisch voor Delft en
voor de Delftenaren dat er mensen
zijn die omkijken naar een ander,
die anderen betrekken, die een
verbindende rol spelen in hun buurt
of wijk. En die daarmee een bijdrage
leveren aan het leefbaar houden van
de stad, zeker tijdens deze coronacrisis.

Harten verwarmen

Waar moet je als Delftenaar aan
voldoen om voor een gouden
klinker in aanmerking te komen?
Het is hierboven al aangestipt: wie
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harten weet te verwarmen is goud
waard. Op www.delftisgoud.nl vindt
u talloze hartverwarmende verhalen
over Delftenaren die al eerder door
andere Delftenaren zijn geëerd met
een gouden klinker. Het verhaal van
Tim over Jaber bijvoorbeeld, die van
Syrië naar Nederland is gevlucht.
“Uit zo’n ander land hier een nieuw
leven beginnen, een heel andere taal
leren: dat getuigt van lef en moed!
Ik heb enorm veel bewondering en
respect voor Jaber. Hij is nu ‘maar’
een Delftenaar – maar zijn zoon is
een echte Delvenaar!” Of van Betty
over Yoka, die jarenlang voor ouderen een verwenplekje op de eerste

rij regelde tijdens het Varend Corso
langs haar huis aan de Oostsingel,
en na haar pensionering ook nog de
museumshop in de Botanische Tuin
heeft opgezet. “Zo’n kleurrijke en
charismatische vrouw, die zoveel
doet voor andere mensen, verdient
zo’n gouden klinker natuurlijk dubbel
en dwars!” Het zijn verhalen over
heel gewone Delftenaren misschien
– maar wel Delftenaren met een hart
van goud.

Draag voor!

Kent u zo’n Delftenaar? Laat het
weten, want de gemeente wil
verbindende Delftenaren een blijk
van waardering geven: een gouden
klinker. U kunt uw voordracht/nominatie tot en met zondag 21 februari
sturen naar goudenklinker@delft.nl.
Geef in uw mail naast de naam van
degene die u voordraagt/nomineert
ook aan waarvoor hij of zij zich inzet, hoe deze Delftenaar zorgt voor
meer verbinding in Delft.
Doe het snel, want er zijn 100
gouden klinkers beschikbaar in
de ‘Hartverwarmende Gouden
Klinkersteeg’, de Jozefstraat naast de
Maria van Jessekerk.
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Ja, ik wil in de gemeenteraad

Delft zoekt kandidaat-raadsleden
JA, IK WIL

IN DE GEMEENTERAAD

Voor de vierde keer kunnen Delftenaren zich aanmelden voor de cursus Politiek
Aactief. Dit is onderdeel van de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’, die
Delftenaren enthousiast moet maken voor het raadslidmaatschap. In 2009 besloot
Catherine Bij de Vaate zich voor de cursus aan te melden. Op deze pagina vertelt
ze over haar ervaringen.

ja ik wil delft .nl

Catherine Bij de Vaate, GroenLinks

‘In de politiek raak je nooit uitgeleerd’
In 2009 nam Catherine Bij de Vaate deel aan de
cursus Politiek Actief. Al een jaar later werd ze
raadslid voor GroenLinks in Delft. Ze vindt het
nog steeds geweldig om te doen.
“Ik ben altijd actief geweest in
vrijwilligerswerk. Het werd me met
de paplepel ingegoten dat je moet
meedoen in de samenleving. En ook:
dat politiek en mogen stemmen
belangrijk zijn. Je stem uit kunnen
brengen lijkt vanzelfsprekend, maar
dat is het zeker niet. Het vrouwenkiesrecht is pas honderd jaar oud.
Als vrijwilliger had ik veel contacten
met de lokale politiek. Ik vroeg me
soms af of het iets voor mij was.
Maar ik ben niet in Nederland geboren en heb een Frans accent. Ik wist
niet of ik welkom was. Toen ik zag
dat er een cursus Politiek Actief zou
worden gegeven, om Delftenaren
warm te maken voor de lokale
politiek, heb ik me meteen aangemeld. Dat was in 2009; we waren de
eerste lichting.”

‘Ik vond de lokale
politiek meteen leuk,
verslavend zelfs’
Speeddaten

“Wat ik zo goed vond aan de cursus,
is dat het inzicht gaf in wat het werk
inhoudt, hoeveel tijd het kost, wat je
kunt bereiken. Het speeddaten met
raadsleden was heel leuk. Je leert
zoveel mensen kennen! Ik lette goed
op hun standpunten en de manier
waarop hun partijen politiek bedreven. Zo kwam ik uit op GroenLinks.
Ik wilde bij een partij horen die niet

alleen over diversiteit praat, maar
het ook dóet. Tot mijn verrassing
kwam ik op een verkiesbare plaats.
En kon ik na de verkiezingen, in
2010, als raadslid aan de slag. Ik
kwam allerlei mensen tegen die de
cursus ook hadden gevolgd. Leuk:
we kenden elkaar dus al.”

zonde, goede schoolomgeving voor
kinderen – want een schoolgebouw
is zoveel meer dan een verzameling
stenen. En voor het werken aan de
‘Global goals’: een eerlijke en duurzame wereld, met gelijke rechten en
kansen voor iedereen. Daar kun je
met lokaal beleid echt het verschil in
maken! Dat is ook mijn drijfveer: het
verschil maken in het leven van mensen. Het kost veel tijd en het vraagt
een sterke motivatie en veel focus.
De verantwoordelijkheid is groot.
Maar de beloning is enorm.”

Liefde voor de stad

“In de lokale politiek leer je heel
veel mensen kennen en kom je van
alles te weten over de stad. Er gebeurt hier zóveel; je raakt gewoon
nooit uitgeleerd. Wat alle raadsleden met elkaar delen, is de liefde
voor Delft. We willen allemaal iets
goeds betekenen voor de stad. Ook
al zijn we het misschien niet altijd
met elkaar eens over hoé het moet!
Er mag ook best gelachen worden
tussen al het politieke werk.
Ik hoop dat iedereen die het iets

lijkt, zich aanmeldt voor de cursus
Politiek Actief. Zelf ben ik een
EU-burger. Als je in Nederland gaat
wonen, mag je meteen lokaal stemmen én je verkiesbaar stellen. Dat
kunnen andere niet-Nederlanders
ook als ze vijf jaar ononderbroken
legaal in Nederland verblijven. Dus
als er een vrouw is, een jongere
van 18 of ouder, iemand met een
andere culturele achtergrond die
zich afvraagt of hij of zij daar wel
past: ja! Juist tegen deze mensen wil
ik zeggen: probeer het!”

Idealen

“Ik vond de lokale politiek meteen
leuk, verslavend zelfs. Mijn eerste
leerpunten als raadslid? Ik ben heel
expressief, maar ik ben óók analytisch. Juist als iets me erg raakt, schiet
ik door naar de analytische kant.
Daardoor kan ik koud overkomen.
Alsof het me niet schelen kan, terwijl
ik juist zo betrokken ben. Ik heb geleerd dat het prima is om je gevoelens
te laten zien. Wat ik ook leerde, is
realistisch zijn. Je begint aan dit werk
vanuit idealen, maar in de politiek
heb je te maken met beperkingen:
financiën, meerderheidsstandpunten,
beleid vanuit Den Haag… Het is een
soort puzzel en je moet er het beste
uit zien te halen. Vergeet daarbij niet
dat het in de politiek om relaties gaat,
om verbinding zoeken. Gelijk hebben
is niet hetzelfde als gelijk krijgen. In je
eentje begin je niets.”

Verschil maken

“Het voelt geweldig als ik iets voor
elkaar krijg bij wat ik echt belangrijk
vind – en dat gebeurt gelukkig regelmatig. Het geldt bijvoorbeeld voor
armoedebestrijding. Voor jeugdparticipatie: niet alleen óver, maar samen
mét kinderen beslissen. Voor een ge-

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief gaat op 24 maart van start. Hij bestaat uit vijf
wekelijkse bijeenkomsten in het stadhuis. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen; bij veel aanmeldingen wordt geloot. De cursus besteedt
aandacht aan de lokale politiek, het raadswerk en praktische zaken zoals
presenteren en debatteren. Ook zijn er ontmoetingen met de Delftse
raadsleden. Aanmelden kan tot 10 maart via griffie@delft.nl. Kijk voor
meer informatie op www.jaikwildelft.nl.
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Foto: Alyssa van Heyst

Catherine Bij de Vaate. ‘Waarom ik graag bij de Buitenwatersloot op de foto wilde? Ik vind het zó’n prachtig Hollands
tafereel, vol historie. Het was vroeger de aanvoerroute voor voedsel. In de zomer liggen er waterlelies op het water
en als er in de winter ijs ligt, gaat iedereen hier schaatsen. Een van de parels van de stad. Het lijkt me goed om het
binnen het beschermde stadsgezicht te laten vallen.’
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