Gemeenteraadsverkiezing Delft 2022

Op naar nieuwe gemeenteraad
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een keer in de
vier jaar kiest u, als inwoner van Delft, de nieuwe gemeenteraad.
De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Delft heeft
39 raadsleden. U bepaalt op 14, 15 en 16 maart wie namens u
raadslid wordt.
Dit jaar doen twaalf partijen mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit zijn: GroenLinks, Studenten
Techniek in Politiek (STIP), D66,
Onafhankelijk Delft, VVD, CDA, SP
(Socialistische Partij), Partij van de
Arbeid (P.v.d.A.), ChristenUnie, Hart
voor Delft, BIJ1 en Volt.
De gemeenteraad is het hoogste
bestuursorgaan van de gemeente.
De raadsleden vertegenwoordigen
de bewoners, bepalen het beleid
en controleren of dat beleid wordt
uitgevoerd zoals met het college

van burgemeester en wethouders
is afgesproken. De besluiten die de
gemeenteraad neemt, kunnen direct
van invloed zijn op uw omgeving en
op uw portemonnee.
Op deze pagina’s stellen de
lijsttrekkers van de twaalf partijen
zich voor en vertellen ze u wat
de belangrijkste speerpunten zijn
van hun partij. Laat uw stem niet
verloren gaan!
Foto’s lijsttrekkers: Alyssa van Heyst

Ida de Boer, STIP

‘Aandacht en actie’

Rinske Wessels, GroenLinks

‘Groen en bouwen gaan goed samen’
“Als zelfstandig ondernemer houd
ik me bezig met het begeleiden van
gesprekken over klimaatadaptatie
en energietransitie. In 2018 deed
ik mee met de cursus ‘Ja, ik wil in
de gemeenteraad’ en heb ik me
aangemeld bij GroenLinks. Toen ging
het snel: ik kwam meteen in de raad.
Het was een gave tijd, waarin ik
veel geleerd heb. Ik ben er tussenuit
geweest, omdat ik een tweede kind
heb gekregen. Kort daarna werd
ik benaderd of ik lijsttrekker wilde
worden. Een mooie uitdaging, want
ik wil graag iets betekenen voor de
stad.”

“En tot slot: het is mooi dat Delft
tweede geworden is in de Groene
Stad Challenge. Maar er liggen
nog ontzettend veel kansen voor
meer groen in Delft. Bouwen is
belangrijk, maar om een leefbare
stad te blijven, staat groen op één.
Dat bouwen en groen prima samen
kunnen gaan, zie je bijvoorbeeld in
Schieoevers. Voordat het plan is
uitgevoerd, worden er al bomen
geplant. We moeten op zoek naar
nog veel meer plekken waaraan
we, samen met bewoners, een

groene invulling kunnen geven.
Dat kan bijvoorbeeld met wijkbudgetten.”

dragen aan oplossingen. En dat STIP
daar zelf ook actief aan wil bijdragen.
Op ons initiatief zijn er maatregelen
gekomen om het huizenbezitters
makkelijker te maken om hun
woning te verduurzamen. En konden
horecaondernemers hun terrassen
vanwege corona uitbreiden. Ook
vragen we aandacht voor privacy
online.”

muurschildering in Buitenhof. Dit
staaltje streetart heeft bewoners in
Buitenhof met elkaar verbonden.
En ook studenten met Buitenhof
verbonden. Studenten hebben
dit kunstwerk mede mogelijk
gemaakt via CanIDream – een
prachtig initiatief van een oudTU-student trouwens. Die kennis
en betrokkenheid willen we de
komende vier jaar weer inzetten
voor Delft. En aandacht omzetten
in actie. In gezamenlijke actie.
Om Delftenaren met elkaar te
verbinden.”

“Ik koos ervoor om in OPEN op
de foto te gaan omdat het zo’n
fijne plek is. Ik kom er graag met
de kinderen. En ik spreek hier ook
af met bewoners, samen met de
energiecoaches. We bespreken
dan de stappen die mensen kunnen
zetten naar verdere verduurzaming.
OPEN is een soort familiekamer
waar je anderen kunt ontmoeten.”

“GroenLinks Delft heeft vier
speerpunten voor de komende vier
jaar, waaronder de energietransitie.
Energietransitie gaat over het
stoppen met aardgas en andere
fossiele brandstoffen en zo
energiezuinig mogelijk leven.
We moeten dat op wijkniveau
uitwerken en – belangrijk! – iedereen
meekrijgen. Dus moet het betaalbaar
zijn.”
“Wonen is een volgend speerpunt.
GroenLinks zet in op meer sociale
huisvesting bij de nieuwbouw én op
meer betaalbare koopwoningen.
Uiteraard is armoede ook een
speerpunt. We hebben al veel
stappen gemaakt om mensen met
een betaalachterstand sneller te
vinden en te helpen. Op die lijn
moeten we zeker verder. We
moeten oog blijven houden voor
mensen die nu niet meekomen in
deze maatschappij.”

“Ik ben in 2015 als student naar
Delft gekomen. Ik begon met
industrieel ontwerpen aan de
TU Delft, maar bedrijfskunde in
Rotterdam sprak mij toch meer aan.
Delft bleef wel mijn thuis. Ik bleef
wonen in deze stad waar ik echt
verliefd op ben geworden. Ik ben nu
een jaar fractievoorzitter van STIP.
Samen met andere partijen zetten
we ons in voor een mooier Delft.”
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“Delft is op z’n mooist als ze bruist.
Wij gaan niet uit van een ideologie,
maar van boerenverstand. We willen
vooral actie. Daden. Er speelt veel
in Delft, waarbij we ideeën moeten
omzetten in actie. Duurzaamheid
bijvoorbeeld. We moeten nu
actie ondernemen op dat gebied,
om een fijne wereld voor ons
kinderen en kleinkinderen te kunnen
achterlaten.”

“Ook de energietransitie vraagt
om aandacht en actie. Dat geldt
ook voor de woningnood. En, over
bruisende stad gesproken, cultuur is
voor STIP ook een belangrijk thema.
Want het kan jong en oud met elkaar
verbinden. En als het gaat om de
bereikbaarheid? Dan zetten we in
Delft de fiets op nummer 1, vanwege
de krapte in de stad. Delft leent zich
beter voor het delen van een auto
dan voor het hebben van een auto.”
“Er speelt veel. Dan is het fijn om te
weten dat Delft beschikt over kennis
en innovatief vermogen om bij te

“STIP is echt een stadspartij. We
maken graag gebruik van de kennis
en betrokkenheid van studenten.
Daarom sta ik hier bij deze prachtige
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Sivan Maruf, D66

‘Meer woningen, maar ook meer groen’
verschillende Delftenaren.”
“Daarom sta ik hier in Buitenhof,
in de Gillisbuurt. De komende
jaren wordt er volop gebouwd.
Er ontstaat een mix van sociale
huurwoningen, middenhuur en
betaalbare koopwoningen. Maar we
willen ook dat er voldoende groen
en openbare ruimte is. Voor een
praatje met elkaar, voor sport en
spel en waar kinderen veilig kunnen
spelen.”

Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delft

‘Samen sterk staan’
“Jij gaat toch door als lijsttrekker/
fractievoorzitter? Die vraag – nou
ja, vraag… – heb ik talloze malen
te horen gekregen. En als iedereen
dat wil en het vertrouwen in mij
stelt, dan blijf ik. Omdat we nog
genoeg ideeën hebben om het
leven in Delft prettiger te maken.
Voor de authentieke Delftenaren
vooral.”
“Maar zo lang 70 procent van de
vrijgekomen woningen in Delft
naar regionale woningzoekenden
gaat, krijgen zij nauwelijks kans
op een wooncarrière in Delft.
Dat willen we daarom écht
anders zien. Bied alle woningen
die vrij komen of nieuw worden
gebouwd, minimaal één jaar lang
aan Delftenaren aan. En daarna
70 procent lokaal en 30 procent
regionaal. We zullen in mei hierover harde noten kraken als de
Woonvisie op tafel komt.”
“Door verkamering is de sociale
cohesie in veel buurten helemaal
aan gort. En vanwege het vorige
punt hebben mensen die er wonen, nauwelijks verhuisperspectief.
Ze verpieteren.”
“Inmiddels wonen er 14.000
studenten in Delft. Maar hoeveel
studenten kan de stad aan? En
waarom wonen ze midden in een
woonwijk? Daar gaat de wekker

in veel woningen ’s ochtends om 6
uur of 7 uur af. Onafhankelijk Delft
wil dat de TU Delft haar verantwoordelijkheid neemt. En studenten huisregels voor Delft meegeeft
en ze daar ook op aanspreekt. Als
de TU geen studentenstop wil,
moet ze de studenten maar op de
TU-campus huisvesten.”

“Ik ben een kind van de Buitenhof
en woon al twintig jaar in deze
wijk in een sociale huurwoning.
Een wijk waar ik dankzij sport heel
veel Delftenaren leerde kennen. Ik
voetbalde bij Delfia, maar ook bij
Full Speed, DHC, Vitesse Delft en
DVV Delft, dus ik ken de mix van

“We willen banen creëren voor
denkers én doeners. Dat doen
we in samenwerking met onze

“Onderwijs en een leven lang
leren is een groot thema. Daarom
is het Taalhuis zo ontzettend
belangrijk. Delftenaren komen er
makkelijk binnen, leren de taal en
worden verder geholpen op weg
naar een opleiding, op weg naar
een baan.”
“Ik roep iedereen op om te gaan
stemmen. De lokale politiek doet
ertoe. Het gaat om de dagelijkse
dingen in jouw straat en leven. En
wat ons betreft is dat een straat
met een mix van verschillende
mensen en culturen die zich er
allemaal thuis voelen en naar
elkaar omkijken.”

“Cultuur en sport zaten de
afgelopen twee jaar in de
hoek waar de klappen vielen.
Dat zien we graag anders, uit
liefde voor de stad. Cultuur en
sport verbroederen, maken
ontmoetingen mogelijk. Wij
vinden het heel belangrijk om een
buitenzwembad te realiseren!
Onafhankelijk Delft wil dat Delft
weer bruist, dat het makkelijker
wordt om live-muziek of andere
initiatieven te organiseren.”
“We hebben ook een
verantwoordelijkheid voor
dierenwelzijn. Die houden zich niet
aan gemeentegrenzen. Daarom
zullen we dat met elkaar, regionaal
moeten oppakken. Vanwege de
vogelgriep is er nu te weinig geld
voor de Wildopvang. Om onze
verantwoordelijkheid te nemen,
moet er structureel meer geld naar
de wildopvang gaan. Laten we dat
samen regelen, regionaal. Laten we
samen sterk staan, ook voor het
dierenwelzijn.”

Dimitri van Rijn, VVD

‘Problemen omzetten in oplossingen die
werken!’
“Ik vind het een eer om ook
de komende vier jaar als
fractievoorzitter met heel veel
goede mensen te mogen werken
aan een mooier Delft. Om met
elkaar problemen om te zetten
in oplossingen die werken voor
iedereen. Delftenaren staan voor
ons centraal. Daarom zetten
we ons in voor onder meer de
energietransitie, wonen, woonlasten
en een veilig Delft.”
“Delft moet energiezuiniger
worden en flinke stormen kunnen
weerstaan. Dit koppelen we aan
werkgelegenheid. We hebben een
TU Delft en slimme studenten. De
VVD wil hun denkkracht gebruiken
om slimme zonnepanelen te maken
op Schieoevers – en door in Delft
opgeleide vakmensen te plaatsen
op daken in onze wijken. Dat zijn
meerdere vliegen in één klap. We
verduurzamen – én zorgen voor
banen voor denkers en doeners.
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“Er moet plek zijn voor iedereen.
Voor de mensen die hier al wonen,
maar ook voor toekomstige
Delftenaren. We moeten bestaande
woningen verduurzamen en moet er
meer geld komen voor onderhoud.
Voor de woning zelf, maar ook
voor de buitenruimte. Het mag
geen rommeltje zijn in de wijk.
We willen een isolatieplan voor de
hele stad. Daardoor heb je minder
energiekosten. Verder willen we
tempo maken met het isoleren
van woningen in de sociale en vrije
sector.”

kennisinstellingen als TU
Delft, hogescholen en mbo.
De circulaire economie biedt
kansen, want we moeten zuinig
zijn op onze grondstoffen. We
moeten meer gaan hergebruiken
en zorgen voor minder afval.
We hebben mensen nodig die
oplossingen bedenken én mensen
met een praktische opleiding die
het werk uitvoeren. Bij bedrijven
in de circulaire economie kunnen
Delftenaren bijvoorbeeld een
leerwerktraject volgen.”

We vinden het belangrijk om
duurzame alternatieven aan
te reiken. En te laten zien dat
investeren in duurzaamheid snel is
terug te verdienen.”
“De VVD wil meer balans in het
Delftse woningaanbod. Bijna de helft
van de woningen is sociale huur.
Prima, maar dat heeft gevolgen
voor de beschikbaarheid van
woningen voor Delftenaren en de
financiële weerbaarheid – lage ozbopbrengsten. Met meer (middel)
dure koop en huur kunnen we
starters, jonge gezinnen en ouderen
een comfortabeler alternatief
bieden. We bevorderen daarmee
ook nog eens de doorstroming.
Voor studenten zien we heil in
huisvesting op vooral de TU
Campus.”
“De afgelopen vier jaar hebben we
ons sterk gemaakt om de ozb niet te
laten stijgen.

Op de inflatiecorrectie na zijn we
daar ook in geslaagd. We blijven
inzetten op lage lasten. En op meer
ozb-opbrengsten dankzij meer
middeldure koop en huur.”
“Via cameratoezicht, rekening
houdend met privacy, hebben we
Delft veiliger gemaakt. Een veilige
stad biedt vooral perspectief.
We moeten met name jongeren
in de wijken iets bieden. We
moeten ook oog hebben voor
ondermijning en radicalisering.
Zo voorkomen wij bijvoorbeeld
dat witwasbedrijven zich in Delft
vestigen.”
“Ik sta hier midden in het
Schieoeversgebied dat volop
in transitie is. Het zorgt voor
veel banen, wordt duurzaam en
klimaatbestendig. Hier kunnen
we de komende jaren met elkaar
werken aan realistische, haalbare
en betaalbare oplossingen voor
iedereen.”
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Frank Visser, CDA

‘Meer woningen voor de
middengroepen’
“Ik ben opgegroeid in Fryslân en
vanwege studie en werk naar de
Randstad verhuisd. Nu woon ik
in de Kuyperwijk-Zuid. Tot voor
kort werkte ik bij de dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
van de gemeente Den Haag, als
directiesecretaris. Dat doe ik
nu bij de dienst Bedrijfsvoering.
Sinds 2018 zit ik voor het CDA in
twee commissies van de Delftse
gemeenteraad.”
“Het CDA Delft heeft een krachtig
gedachtegoed; onze partij komt
op voor mensen die hulp nodig
hebben. Daar wil ik me – nu ook als
lijsttrekker – graag voor inzetten.”
“En er zíjn nogal wat uitdagingen.
Delft staat er financieel niet gunstig
voor. En de verschillen tussen de
wijken zijn groot – zowel in leeftijd
als in sociaal-economisch opzicht.”
“Het CDA maakt zich zorgen dat
veel starters en (jonge) gezinnen
uit de middengroep uit Delft
vertrekken. Maar dit moet niet
alleen een stad zijn van en voor
studenten en ouderen.

Ook starters en gezinnen moeten
hier een betaalbaar huis kunnen
vinden. Juist zij zijn ook van
belang voor de leefbaarheid en
economische slagkracht. We
willen er de komende vier jaar aan
werken dat er voor deze groepen
veel meer woningen komen. Dat
kan de gemeente niet alleen.
Samenwerking met Rijk en provincie
is hard nodig.”
“We willen ook extra inzetten op
meer verbindingen tussen mensen.
Zeker in coronatijd is gebleken
hoeveel mensen eenzaam zijn. Wat
enorm helpt, is: elkaar ontmoeten.
Een goed doordacht cultuur- en
sportbeleid kan eenzaamheid en
veel andere problemen tegengaan.
En vooral voor kinderen geldt dan:
voorkomen is beter dan genezen.
Een recent voorstel van het CDA
heet ‘Meer muziek in de klas’. Met
een goed preventief aanbod help je
kinderen hun talenten ontdekken
en ontwikkelen. Dat maakt dat
ze opbloeien en weerbaarder
worden. En daarmee kun je hopelijk
voorkomen dat ze met een etiketje
in de jeugdzorg belanden.”

“Ik wilde graag in de Delftse Hout
op de foto. Omdat ik er zelf
graag kom. Maar vooral omdat
dit nou echt een gebied is waar
allerlei verschillende groepen wél
samenkomen om te recreëren.
Het belang van zulke plekken is
enorm. Mensen komen tot bloei
als ze anderen ontmoeten.”

Lieke van Rossum, SP

‘Meer investeren in wijken
en buurten’

Karin Schrederhof, PvdA

‘In Delft moet er plek zijn voor iedereen’
“Ik sta hier bij de maatschappelijke
opvang aan de Spoorsingel. Hier
is de nachtopvang voor dak- en
thuislozen en een paar bewoners
leven hier in een beschermde
omgeving. Ik vind dit een mooie
voorziening, midden in de stad.
Het is tot stand gekomen in goed
overleg met de buurt en is voor
mij hét voorbeeld hoe we in Delft
met elkaar omgaan. Het laat een
van de kerntaken van de gemeente
zien: iedereen een dak boven het
hoofd.”
“Ik ben lijsttrekker omdat ik met
heel veel plezier de afgelopen
vier jaar wethouder ben geweest
en ik grote uitdagingen zie voor
de stad. De belangrijkste drie
zijn wat de PvdA betreft: wonen,
energietransitie en wijkgericht
werken.”

“We willen betaalbare woningen
voor iedereen die in Delft wil
wonen. Er moet plek zijn voor
iedereen. Bij nieuwbouw moet
30 procent sociale woningbouw
zijn. En we willen meer doen voor
onze jongeren die nu nauwelijks
perspectief zien om in Delft te
blijven wonen. Verder willen
we meer passende woningen
voor ouderen. Zij kunnen dan
doorstromen, waardoor meer
woningen vrijkomen voor gezinnen.
En als iemand een huis koopt, moet
hij of zij er zelf in gaan wonen. Een
woning is geen beleggingsobject.”
“De energietransitie moet
betaalbaar blijven. Veel inwoners
zijn er niet mee bezig, dus moeten
we zorgen dat de gemeente ze
er veel meer van op de hoogte
brengt. De helft van Delft heeft

een huurwoning, dus de rol
van corporaties en particuliere
verhuurders is enorm belangrijk.
Maar ook huiseigenaren hebben
niet altijd het geld om te investeren.
Die moeten we ook hulp kunnen
aanbieden.”
“Ten slotte moet de gemeente
meer in de wijken zijn. Delftenaren
willen graag een aanspreekpunt in
de buurt hebben waar ze terecht
kunnen als ze een vraag hebben.
Deze man of vrouw heeft misschien
niet direct antwoord op je vraag,
maar zet je wel op het goede spoor.
Als de gemeente meer in de wijken
is, kennen we elkaar beter en
vinden we elkaar sneller. Niet alleen
als er problemen zijn, maar ook en
vooral om leuke ideeën voor de
buurt te bedenken en samen uit te
voeren.”

“De Indische Buurt bij de
Brasserskade is een buurt die typisch
is voor wat er in Delft gebeurt.
Gewone Delftenaren in de buurt,
maar ook in andere wijken, zitten
lang in onzekerheid. Wordt het
sloop of nieuwbouw? Ik sta hier
omdat er veel te weinig aandacht is
voor deze bewoners en er weinig
onderhoud wordt gepleegd aan de
huizen.
Ze zijn trots op hun stad, maar
zien Delft langzaam veranderen.
Voor hen is er weinig ruimte en er
komen steeds minder betaalbare
woningen. Daar willen we samen
met de bewoners iets aan doen. De
SP voert graag collectief actie in de
wijken om belangrijke punten op
de politieke agenda te zetten. We
beloven dat we dat ook de komende
vier jaar weer gaan doen.”
“De SP heeft een verhaal voor
de stad. We stellen ons de vraag:
van wie is de stad nu eigenlijk?
Delft is er wat ons betreft voor
iedereen, niet alleen voor mensen
die een bepaald inkomen hebben.
Daarom willen we veel meer gaan
investeren in de wijken. Ze moeten
meer voorzieningen krijgen: een
dependance van de bibliotheek,
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consultatiebureaus, pinautomaten,
winkeltjes. We zijn voor
kleinschaligheid in de wijk. De
wijken en buurten gaan dan meer
functioneren als een dorp. Klein
en overzichtelijk en waar iedereen
elkaar kent en gedag zegt. De
buurt moet iets zijn van jezelf.”
“Wij spreken wijkagenten die dat
ook vinden, die het fijn vinden
als er een wijkpost zou zijn waar
mensen kunnen binnenlopen met
vragen en waar zij bijvoorbeeld
spreekuur kunnen houden.
Veiligheid is echt een issue. Er
moet echt iets gebeuren, we
kunnen dit niet meer op zijn
beloop laten. Dat doen we voor al
die Delftenaren die rustig in onze
stad wonen.
De gemeente is er voor iedereen.
Maar de aandacht voor mensen,
zoals hier in de Indische Buurt,
is al jarenlang weg. Mensen
hebben het vertrouwen verloren
in de politiek. Hele wijken
zijn in de gemeenteraad niet
vertegenwoordigd. Wil je dat de
problemen in de wijk worden
aangepakt? Ga dan stemmen.
Want je kunt zelf verandering
afdwingen.”
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Bert van der Woerd, ChristenUnie

‘Zuinig zijn op het groen
in de stad’
“Sinds 1976 woon ik – met een
korte onderbreking – in Delft. Ik heb
Bouwkunde gestudeerd en werk
in de ict. Mijn interesses zijn heel
breed, maar met een rode draad:
klimaat en duurzaamheid. Dat was
ook mijn motivatie om de lokale
politiek in te gaan. Ik zit nu vier jaar
voor de ChristenUnie in de Delftse
gemeenteraad. Sinds een jaar ben ik
fractievoorzitter.”
“De ChristenUnie komt altijd op
voor wie – en wat – niet uit zichzelf
kan meekomen. Dat gaat over het
sociale domein, maar bijvoorbeeld
ook over onderwijs en het klimaat.”
“De komende vier jaar willen
we vooral achterstanden die de
coronacrisis heeft veroorzaakt,
ongedaan maken. Toen de
sportclubs moesten sluiten, werd
pas écht duidelijk hoe graag mensen
samen buiten sporten en bewegen.
Op tal van kleine veldjes in de stad
kwamen mensen bij elkaar om
te sporten en ontspannen. Het
is ontzettend belangrijk dat de
gemeente dit soort plekken bewaart
en goed beheert. Die mag je niet
volbouwen.”

Bram Stoop, Hart voor Delft

‘We willen meer saamhorigheid in Delft’

“Natuurlijk hebben we wel meer
woningen nodig. Voor senioren,
studenten en starters. En starter
ben je ook als je twintig jaar gehuurd
hebt en nu iets wilt kopen. Veel
nieuwe woningen zijn onbetaalbaar,
omdat de grond zo duur is. Maar
dat hóeft niet: de gemeente heeft
ook eigen grond. Verkeer kan nu
via de Kruithuisweg, de A4 en de
A13 om de stad heen. Daardoor
kun je bijvoorbeeld de Beatrixlaan
prima versmallen. En de gewonnen
ruimte benutten voor groen en voor
woningbouw. In dit gebied is veel
mogelijk. Daarom koos ik ervoor
op de foto te gaan bij het Pierre van
Hauwe viaduct.”
“Om sociale cohesie te bevorderen,
wil de ChristenUnie dat de
gemeente vrijwilligersorganisaties
in buurten financieel ondersteunt.
Het kost relatief weinig geld om een
buurtcomité te ondersteunen. Maar
de betekenis ervan voor de sociale
cohesie is enorm. Mensen worden
gelukkiger als ze ergens wonen waar
buren elkaar kennen en naar elkaar
omkijken.”

“Ik sta hier bij de Cornelis
Musiusschool aan de Nassaulaan,
omdat dit mijn lagere school was.
Alles wat ik hier heb meegemaakt,
heeft nog steeds invloed op mijn
leven. Mijn kleinkinderen zitten nu
op de basisschool en ik merk hoe
ontzettend belangrijk het onderwijs
is. Je moet in de eerste jaren van
je leven een goede basis hebben
waarmee je verder komt.”

moslima tot katholiek en van
ondernemer tot student. We
willen ervoor zorgen dat er meer
saamhorigheid is in Delft, net als
vroeger. Dat we voor elkaar klaar
staan, elkaar gewoon gedag zeggen
op straat. Nu kennen veel mensen
de buren niet eens. We willen
daarom Delft teruggeven aan de
Delftenaren. Minder student, meer
Delfts blauw.”

“Als politicus ben ik altijd mezelf.
Als je me een vraag stelt, krijg je
gewoon antwoord en daar hoef
ik nooit over na te denken. En
als ik fout zit, zeg ik sorry. Daar
ontbreekt het nog wel eens aan in
de politiek.”

“Wij kennen de stad, maar de
meeste vaak hoogopgeleide politici
weten niet waar ze het over
hebben. Ze snappen niet wat er
leeft in de wijken. Daarom is er
zo’n hele grote kloof tussen de
mensen en de politiek. De helft van
de bevolking is niet geïnteresseerd
in de politiek. Mensen denken dat
politici toch niet luisteren.

“Hart voor Delft is een afspiegeling
van de Delftse samenleving. Van

Dat komt omdat veel politici hun
boodschap niet goed overbrengen.
Ze bereiken de mensen niet meer.
Maar wij wel.”
“Ik beloof de kiezer als Hart voor
Delft in het college komt, dat er
veel meer aandacht is voor het
sociale aspect. Het welzijnsbeleid
moet grondig op de schop. En
als het aan ons ligt, komt er een
wethouder voor senioren. Verder
willen we sportverenigingen
en sportscholen meer laten
samenwerken om ouderen actief
te houden. Jongeren moeten weer
een plek krijgen in Delft. En we
willen gratis parkeervergunningen
in de wijken. Wij vinden dat je
Delftenaren niet kunt laten betalen
voor een parkeerprobleem waar ze
helemaal geen schuld aan hebben.”

Jeanette Chedda, BIJ1

‘Toegankelijkheid is een recht,
geen gunst’
“Ik ben 38 jaar, werk als webredacteur en ik ben een activist. Als
lid van Feminists Against Ableism
ben ik expliciet anti-validistisch
en anti-racistisch. Validisme is
discriminatie van mensen op grond
van hun handicap. Dat zit, net
als racisme, ingebakken in onze
samenleving.”
“Vorig jaar was ik nummer vier op de
landelijke lijst van BIJ1. Ik besloot dat
ik, als ik niet in de Tweede Kamer
zou komen, een Delftse afdeling
zou beginnen. Nu hebben we een
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prachtige lijst met zes mensen. Met
roots uit Suriname, Curaçao, WestPapoea en Nederland.”
“Dat BIJ1 de Delftse politiek
komt aanvullen, is noodzaak. BIJ1
brengt de representatie die nu in
de gemeenteraad ontbreekt. Zo
gebeurt er veel te weinig op het
gebied van toegankelijkheid (ov,
openbare ruimtes), terwijl vanuit
het VN Verdrag Handicap een
verplichte Lokale Inclusie Agenda
geldt. Wij willen die agenda
handen en voeten geven mét meer

ervaringsdeskundigheid. Delft moet
een stad zijn die niemand achterlaat.
Die in de eerste plaats investeert
in mensen, minder in stenen. De
reden dat ik in De Hoven op de foto
wilde, is dat het ruim is opgezet,
goed toegankelijk is en je er allerlei
soorten mensen en ondernemers
tegenkomt. Het kan dus wel.
Toegankelijkheid is een recht, geen
gunst. Waarom zou de monumentale
waarde van een gebouw belangrijker
zijn dan de toegankelijkheid ervan?”

“In heel Nederland zijn signalen over
discriminatie en racisme. Waarom
zou Delft de uitzondering zijn? De
raad ziet geen aanleiding om er
onderzoek naar te doen. BIJ1 wil
er werk van maken dat mensen
discriminatie en racisme op een
laagdrempelige manier kunnen
melden.”
“Delft wil in 2050 klimaatneutraal
zijn – maar die tijd hebben we niet.
BIJ1 wil het vervroegen naar 2030.

Er is hier zóveel innovatiekracht.
De TU Delft heeft die ambitie
voor zichzelf ook. Het gaat er niet
om wat kan, maar wat moet. Ook
willen we dat iedereen een warme
woning heeft in de winter. Veel
mensen lijden nu kou! Woningen
moeten goed geïsoleerd worden.
En de gemeente moet optreden
tegen energiearmoede. De lasten
moeten bij de grootste vervuilers
liggen, niet bij individuele
burgers.”
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Kyra Gremmen, Volt

‘Het is de
kunst om te
vernieuwen’
“Europa begint in je eigen straat.
Dat realiseer ik me steeds meer.
Ik begon ooit met European
Studies. Vind ik nog steeds
razend interessant. Toch ben ik
overgestapt op Bestuurskunde,
om dichter bij de Nederlandse
kiezers te kunnen staan. Tijdens
een onderzoek naar de bijstand
werd voor mij steeds concreter
wat politiek kan doen voor
mensen. Voor de samenleving.
En vooral: welke rol gemeentes
daarin spelen. Want die doen echt
heel veel.”
“In 2019 heeft Volt een zetel
behaald in de EU-parlement. Vorig
jaar kwam Volt met drie zetels
in de Tweede Kamer. Nu doet
Volt in tien gemeentes mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
Weinig misschien, maar we zetten
in op kwaliteit, niet op kwantiteit.
In Delft heeft Volt goede
resultaten behaald. En er hebben
zich goede kandidaten aangemeld,
op diverse gebieden.”

kritisch. Delft is bijvoorbeeld onlangs
benoemd tot op-één-na groenste
stad van Nederland. Daar staren
we ons niet op blind. Want we zien
dat er nog flinke stappen nodig zijn
om beter voorbereid te zijn op
klimaatveranderingen.”
“We hebben nog meer thema’s waar
we ons voor inzetten. Voorrang voor
fietsers en voetgangers bijvoorbeeld.
En daarnaast vinden we het ook
belangrijk om de politiek zélf te
vernieuwen. Politiek gaat in onze
ogen over het inrichten en eerlijk
verdelen van welzijn. Daar willen
we nieuwe manieren voor vinden.

Met meer en andere mogelijkheden
voor inspraak en participatie. We
bedrijven politiek op de inhoud en
op basis van samenwerking.”
“We willen een nieuw, fris geluid
laten klinken in de Delftse politiek.
En de raad ook meer instrumenten
geven om te toetsen of het
gemeenschapsgeld goed wordt
besteed. Dit gebouw, Bacinol II, staat
voor waar we met Volt voor staan.
De kunst om te vernieuwen is hier
volop aanwezig, op de grens tussen
het oude Delft en het nieuwe Delft.
Net als in Volt.”

Programma’s en lokale stemhulp
Delftse kiezers kunnen uit maar
liefst twaalf partijen kiezen. Wat
willen zij voor Delft, wat beloven
ze u als kiezer? Dat kunt u lezen
in hun verkiezingsprogramma’s.
Die vindt u op https://ris.delft.nl/
verkiezingsprogrammas.

Als u meer wilt weten over
de diverse standpunten van
de partijen, kunt u de digitale
stemhulp MijnStem Delft
raadplegen. Die vindt u op
www.mijnstem.nl/delft.

“Met Volt willen we verenigen in
plaats van verdelen, polariseren.
Daarom maken we ons sterk voor
een cultureel sterk en actief Delft.
Dat verbindt en maakt de stad ook
aantrekkelijk. Bruisend. De bieb is in
onze ogen het belangrijkste gebouw
van de stad – voor alle leeftijden.
Ook het verenigingsleven willen
we een impuls geven. En we blijven

GEMEENTEBERICHTEN
BESLUITEN
VERKEERSBESLUITEN

2613 AG | Laan van Altena |
aanwijzen parkeergelegenheid voor
opladen elektrische voertuigen
(4757990)
2613 BD | Bolwerk | intrekken voorrangsregeling fietsers(4758006)
2613 BT | Thorbeckestraat |
aanwijzen parkeergelegenheid voor
opladen elektrische voertuigen
(4757784)
2613 ZG | Verkadestraat | aanwijzen parkeergelegenheid voor opladen
elektrische voertuigen (4757799)
2614 EH | Van der Lelijstraat |
aanwijzen parkeergelegenheid voor
opladen elektrische voertuigen
(4757808)
2622 CJ | Soedanhof | aanwijzen
parkeergelegenheid voor opladen
elektrische voertuigen (4757752)
2623 MR | Kokmeeuwstraat |
aanwijzen parkeergelegenheid voor
opladen elektrische voertuigen
(4757980)
2628 BZ | Zuidplantsoen | aanwijzen parkeergelegenheid voor opladen
elektrische voertuigen (4757767)
2628 JS | Professor Telderslaan
| aanwijzen parkeergelegenheid
voor opladen elektrische voertuigen
(4757774).
Als u het met een besluit niet eens
bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat dit besluit
genomen heeft. Hoe u dat doet, leest
u op www.delft.nl/bezwaarschrift.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD

2611 AR | Bagijnhof 60 | plaatsen
van een aanbouw en dakkapel |
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bouw | 14-2-2022
2611 HH | Oude Delft 188 |
renoveren van het woonhuis |
wijzigen van een beschermd
monument | 15-2-2022
2611 HJ | Oude Delft 224 |
bestaand woongebouw verbouwen
tot woonhuis en vier appartementen |
wijzigen van een beschermd
monument | 16-2-2022
2612 EC | Molukkenstraat 6 |
plaatsen van een dakkapel | bouw |
20-2-2022
2612 GJ | Floresstraat 61 | plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak |
bouw | 18-2-2022
2613 ZW | Pasteurstraat 6 |
plaatsen van een sedumdak op
het platte dak van de schuur in
de achtertuin | wijzigen van een
beschermd monument | 14-2-2022
2614 LD | Buitenwatersloot 405
| maken van een overkapping voor
jacuzzi in de achtertuin | bouw |
14-2-2022
2622 CD | Saharapad 8 | vervangen
van de kozijnen | bouw | 16-2-2022
2623 PC | Aalscholverring 17 |
bouwen van een opbouw | bouw |
16-2-2022
2627 CD | De Groene Haven
152 en 302 | aanbrengen van
signingborden | bouw | 15-2-2022
2628 TG | Simonsstraat 111 |
veranderen van het pand door een
interne verbouwing | bouw | 15-22022
2628 xx | tussen Piet Heinstraat
en Cornelis Trompstraat |
vervangen van bestaande riool |
uitvoeren van werk | 17-2-2022
2636 xx | diverse openbare wegen
waaronder N470/Kruithuisweg
| aanleggen van een in-uitrit | maken
uitweg | 16-2-2022.

VERLEEND REGULIER

2611 BP | Doelenplein 8 |
nieuw bouwen van een KPN
telefooncentrale | bouw, strijdig met
RO | 15-2-2022
2611 PH | Oostplantsoen 19 |
verbouwen van een bestaand
woonhuis | bouw, strijdig met RO |
15-2-2022
2611 PL | Achterom 1A |
herstellen van metselwerk in de
voorgevel en aanbrengen lateien
| bouw, wijzigen beschermd /
gemeentelijk monument 16-2-2022
2611 xx | langs Polderpad |
kappen van 11 bomen | kap |
14-2-2022
2611 xx | Nieuwe Plantage |
kappen van een kastanje in zeer
slechte conditie | kap | 15-2-2022
2613 TA | Buitenwatersloot 17 |
achterste gedeelte van café dancing
de Tobbe herontwikkelen naar vijf
woningen | bouw | 18-2-2022
2613 TW | Hugo de Grootstraat
58 | maken van een dakopbouw met
dakterras op de bestaande woning |
bouw | 14-2-2022
2614 xx | Winterpad | kappen van
drie bomen | kap | 15-2-2022
2616 LZ | Kleveringweg 9 A t/m
X | plaatsen van vier elektrische
oplaadplaatsen een reclamebord en
lichtmasten | reclame | 15-2-2022
2622 GL | Ivoorkust 1 | bouwen
van een hobbykas | bouw, strijdig
met RO | 16-2-2022
2623 PC | Aalscholverring 17 |
bouwen van een opbouw | bouw |
17-2-2022
2629 HG | Rotterdamseweg 370
A | plaatsen van een opslagruimte en
het vergroten van de bedrijfsruimte |
bouw, strijdig met RO | 16-2-2022
2629 xx | tussen Leeghwaterstraat en Rotterdamseweg |
opnieuw inrichten van het park aan

de Professor Schoemakerplantage,
met als onderdeel de bouw van drie
bruggen | bouw | 17-2-2022.
VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 AT | Bagijnestraat 46 |
vervangen van een garage
en bergingen | bouw, slopen
bouwwerk in beschermd stads- of
dorpsgezicht, wijzigen beschermd
/ gemeentelijk monument | nieuwe
beslistermijn: 30-3-2022
2611 CP | Brabantse Turfmarkt
68 A | plaatsen van nieuwe
gevelreclame en afvoerpijp | bouw,
reclame, wijzigen beschermd /
gemeentelijk monument | nieuwe
beslistermijn: 4-4-2022
2611 SP | Oosteinde 134 |
plaatsen van een aanbouw en
wijzigen van de functie naar wonen |
bouw | nieuwe beslistermijn:
31-3-2022
2611 xx | Van Leeuwenhoekpark | realiseren van een
voetgangersbrug | bouw, strijdig
met RO | nieuwe beslistermijn:
7-4-2022
2612 EW | Sint Jorisweg 73 |
woning vergroten door middel van
een dakopbouw | bouw | nieuwe
beslistermijn: 4-4-2022
2628 AS | Rotterdamseweg
200 | bouwen van nieuwbouw |
bouw | nieuwe beslistermijn:
29-3-2022.
VERGUNNINGVRIJ

2629 JE | Rijksstraatweg 145
| plaatsen van een overkapte
longeerbak achter twee bestaande
overkapte longeerbakken | bouw |
16-2-2022.
ONTHEFFING WET GELUIDHINDER

2622 xx | tramrails thv.

Israëllaan, Afrikalaan,
Zaïrepad, Decimastraat,
Buitenhofdreef, Oliver
Tambopad, tailtrack Westvest,
keerlus Tanthof en tailtrack
Nieuwe Plantage | ontheffing
geluidhinder artikel 8.3 eerste lid
Bouwbesluit 2012 | ontheffing
heeft betrekking op onderhoudswerkzaamheden aan de tramrails |
werkzaamheden vinden plaats
maandag 21-3 tot vrijdag 0804-2022 van 1.00 tot 5.45 uur |
verleend 16-02-2022.
MELDINGEN
MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

2612 PA | Poortweg 10 |
brandveilig gebruiken van het pand |
18-2-2022.
SLOOPMELDING

2623 PC | Aalscholverring 17 |
slopen van een woonhuis |
17-2-2022.
BOUWMELDINGEN

2614 MH | Leehoeve 48 |
dakkapel | 14-2-2022
2614 MH | Leehoeve 50 |
dakkapel | 14-2-2022.
FORMELE PUBLICATIE
De formele publicatie van algemeen
verbindende voorschriften
(verordeningen) en kennisgevingen
gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.
Op www.delft.nl/bekendmakingen
vindt u directe links naar deze
bekendmakingen van de gemeente
Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt
aantekenen. Wilt u een melding doen
of een omgevingsvergunning aanvragen?
Dat kan via www.omgevingsloket.nl.
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