
JA, IK WIL  
MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de Delftse 
politiek of hoe u lid wordt van een 
partij? Bel, mail of schrijf dan naar 
een van de onderstaande partijen.
Brieven voor de politieke partijen 
kunt u sturen naar de betreffende 
fractiekamers in het Stadhuis,  
Markt 87, 2611 GS Delft. 

Wilt u een e-mail sturen? Ga dan 
naar de website van de betreffende 
raadsfractie:

http://d66delft.nl 

https://delft.pvda.nl

http://delft.groenlinks.nl

https://delft.vvd.nl

https://www.cda.nl/zuid-holland/delft

http://stipdelft.nl

http://www.onafhankelijkdelft.nl

http://www.stadsbelangendelft.nl

http://delft.sp.nl

http://delft.christenunie.nl

https://www.groepstoelinga.nl 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Voor algemene informatie over de 
gemeenteraad kunt u terecht bij:  

Griffie Delft 
Postbus 78,  
2600 ME Delft

 griffie@delft.nl 
 (015) 260 2416 

Volg de gemeenteraad  
op Twitter @Raad015

 www.jaikwildelft.nl 
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WAT DOET EEN RAADSLID?  
In de gemeenteraad beslist u mee 
over de toekomst van Delft. Als raads-
lid spreekt u regelmatig met bewoners 
en ondernemers. Om te weten wat er 
leeft in de stad. Om besluiten voor te 
bereiden die de gemeenteraad moet 
nemen. U neemt besluiten samen 
met andere raadsleden. In het debat 
moet u omgaan met de mening en 
kritiek van anderen. Net als in veel  
andere functies hebt u doorzettings- 
en uithoudingsvermogen nodig en 
moet u soms vasthoudend zijn.  

KRUIP IN DE HUID  
VAN EEN RAADSLID  
Overweegt u om raadslid te worden? 
Meld u dan aan voor de cursus Politiek 
Actief. Deze cursus begint op woensdag 
24 maart 2021. Deelname is gratis.  
In vijf wekelijkse bijeenkomsten wordt 
de gemeentepolitiek begrijpelijk  
gemaakt. 

U maakt kennis met Delftse raadsleden 
en u leert presenteren en debatteren. 
Kortom, u kruipt in de huid van een 
raadslid en ervaart hoe het is om te 
werken in de politiek en invloed uit te 
oefenen op de toekomst van Delft.  

HOE KUNT Ú RAADSLID  
WORDEN?  
Na deze cursus bent u nog geen 
raadslid. Hoe kunt u dat worden? Door 
lid te worden van een politieke partij. 
Die partij moet u op de kandidaten-
lijst zetten voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2022. Iedere partij 
bepaalt zelf hoe deze lijst wordt  
samengesteld. Neem daarvoor contact 
op met een raadsfractie of meld u aan 
voor de cursus. 
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Alle Delftenaren van 18 jaar en ouder kunnen begin 2022 
een nieuwe gemeenteraad kiezen. U beslist dan wie uw 
stem in de gemeenteraad gaat vertegenwoordigen. En wie 
kan dat nu beter dan…u zélf?! 

Hebt u er wel eens aan gedacht om zelf raadslid te worden? Om de stap naar 
de politiek te zetten. Zegt u; Ja, ik wil in de gemeenteraad? Dan is dit het 
moment. Kom in contact met de Delftse politiek of meld u aan voor de gratis 
cursus Politiek Actief. 

Veel Delftenaren zijn betrokken bij hun straat, bij hun wijk, bij hun stad.  
U ziet dingen om u heen gebeuren, waarvan u denkt: “Dat kan anders. Dat 
kan beter. Delft kan beter anders.” Bent u zo’n betrokken Delftenaar? Dan is de 
gemeenteraad voor u de plek om aan de slag te gaan. 

AANMELDEN CURSUS “POLITIEK ACTIEF“ 
Voor meer informatie en aanmelding, kunt u de griffie van de gemeenteraad 
tijdens kantooruren bellen via (015) 260 2416. U kunt ook mailen naar  
griffie@delft.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer.  
Of ga naar www.jaikwildelft.nl voor nadere informatie over het 
cursusprogramma en het werk van de gemeenteraad. U kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met de Delftse politieke partijen. De adressen staan op de 
achterkant van deze folder. 


