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Voorwoord van de lijsttrekker
Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, 
waar legt de mens zijn hoofd te ruste.

U ziet hier het programma van de ChristenUnie Delft “Recht doen aan elke inwoner”. Met 
dankbaarheid aan de leden die eraan hebben gewerkt, is er een degelijke inhoudelijke basis 
gelegd voor onderhandelingen voor een collegeprogramma of een basis voor het voeren 
van constructieve oppositie. Leden van de kieslijst hebben onderwerpen aangescherpt, 
vereenvoudigd en geconcretiseerd.

Dit programma heeft een christelijke sociale insteek. Het is gebaseerd op een totaalvisie op 
de mens in relatie tot hemzelf, elkaar, in relatie tot de schepping en zijn schepper. De mens 
en de schepping is uitgangspunt van ons denken en doen. Hierbij stellen we ons steeds 
de vraag of we elke inwoner en vertegenwoordigers van elke organisatie van Delft in de 
ogen kunnen kijken. Dat kunnen we met dit programma voor alle Delftenaren “Recht doen 
aan elke inwoner”. Dit programma is gericht op verzoening van alle inwoners van Delft, 
overbruggen van verschillen, samen feest vieren in Delft, erkennen dat de ander er is en 
dat ieder een thuis heeft. We scheppen ruimte voor diversiteit aan groepen en tradities die 
ieder hun eigen kracht inbrengen, rijk en arm, oud en jong, vluchteling, migrant, studerend 
en werkend, gezond en ziek, beperkt of juist niet, zwart en wit, man, vrouw en LHBTIQ+, 
religieus of niet …

Vier jaar mocht ik in een fractie namens de ChristenUnie volksvertegenwoordiger zijn voor 
elke Delftenaar ongeacht wie hij of zij is, waar hij of zij vandaan komt en wat hij of zij doet. 
Dat is een enorm voorrecht en een flinke verantwoordelijkheid. De fractie heeft van dit 
voorrecht intensief gebruik gemaakt. Zij heeft haar verantwoordelijkheid genomen getuige 
de vele amendementen, moties en een enkel initiatiefvoorstel 
die we met anderen hebben ingediend en dat unaniem 
is aangenomen. Ze zijn te vinden op de website van 
ChristenUnie Delft in het menu “fractie”. 

Met het voorliggende programma gaan we, 
enthousiaste kandidaten op de lijst, de komende 
vier jaar aan het werk. Het is onze visie over wat we 
voor de stad en haar inwoners en organisaties 
willen betekenen met oog voor iedereen. 
ChristenUnie Delft ziet u! Wij rekenen op uw 
vertrouwen op 16 maart 2022.

Bert van der Woerd
Lijsttrekker ChristenUnie Delft

Recht doen aan 
elke inwoner
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Inleiding
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze 
kinderen, onze buren, de leerkrachten op school, onze werkgevers, onze werknemers, onze 
omgeving en natuur. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Delft.

Een samenleving met toekomst
Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog 
dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de 
maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. 
We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren. In Delft is er teleurstelling 
in de samenleving en in de overheid. Veel mensen voelen zich niet begrepen, niet gehoord, 
niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. 

De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met 
elkaar de samenleving vormgeven ter discussie staat. Gelukkig hebben we ook gezien dat 
als het erop aankomt we in Delft oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op 
creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan 
ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar 
om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. 
Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma met 
plannen voor Delft die laten zien dat de ChristenUnie bouwt aan een samenleving waarin 
aandacht is voor wat echt telt: wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die 
bondgenoot is van de inwoners van Delft, in een duurzame economie en in keuzes die goed 
zijn voor de aarde, Gods schepping. 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd 
laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de 
Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de 
overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die 
hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke 
uitgangspunten in de politiek relevant zijn 
voor Delft. 
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De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk 
betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem 
geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere 
samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. 
De samenleving is niet maakbaar. De overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het 
zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. De overheid beschermt de ruimte 
waarbinnen mensen vrede kunnen stichten.

De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ 
en over de rol van de overheid. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de 
samenleving zoekt de ChristenUnie naar gemeenschappen om die te stimuleren in beweging 
te komen.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze 
lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke 
uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van 
het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken 
provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen.
Wij stralen de liefde die God heeft voor deze wereld, 
voor Nederland, voor Delft uit en geven die door. 
Doe met ons mee!
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Betrouwbare overheid
De ChristenUnie kiest voor een transparante, betrouwbare en goed bereikbare overheid. 

Transparant door onderbouwde, helder uitgelegde, duurzame en consistente keuzes 
te maken die goed zijn voor Delft en haar inwoners. Daarbij geldt dat niet altijd de hard 
roepende groep of de meerderheid gelijk heeft, maar dat de overheid zeker ook let op 
de stillere minderheid en hun belangen. Niet alleen voor de korte termijn, maar juist ook 
voor de langere termijn!

Betrouwbaar door zorgvuldig alle belangen af te wegen, altijd te zeggen wat je doet 
en te doen wat je zegt. Wetten en regels zijn belangrijke middelen die inwoners van 
Delft, maar ook de gemeente ten dienste staan. De gemeente moet heldere informatie 
geven. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen een 
genomen besluit. Het is daarbij van belang om goed te blijven kijken en te luisteren 
(hoor en wederhoor, inclusief persoonlijk contact) naar de personen die het aangaat, om 
zo een goede afweging te kunnen maken en maatwerk te leveren waar nodig. 
Bij burgerparticipatie worden eerder gemaakte keuzes en opgehaalde meningen altijd 
als serieus onderdeel in de besluiten meegenomen. 
Verder maakt de gemeente serieus werk van het bestuderen en opvolgen van 
aanbevelingen van Sociaal Raadslieden en het Juridisch Loket. Indien van toepassing, 
heeft mediation de voorkeur boven een juridische procedure.

Goed bereikbaar door inspraak bij belangrijke beslissingen tijdig te 
organiseren. Bijvoorbeeld door actief gebruik te maken van een gemeentelijke 
communicatiekalender. Met name voor die trajecten waar inspraak en participatie 
van belang zijn voor een brede doelgroep. Hierbij dient extra aandacht en energie te 
worden besteed aan groepen die moeilijker bereikbaar zijn, zoals mensen die minder 
digitaal vaardig zijn of jongeren.  Goed bereikbaar betekent ook voldoende ruimte voor 
een fysiek en/of online loket en heldere, zo eenvoudig mogelijke taal in communicatie 
richting bewoners. En niet in de laatste plaats, 
(indien nodig in samenwerking met psychosociale 
organisaties) voorzien in snelle en adequate hulp 
aan schrijnende gevallen. Te denken valt hierbij 
aan bescherming of verblijf.
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Hou het simpel
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Niet iedere inwoner van Delft vindt 
op tijd de juiste informatie of klopt bij de overheid aan voor hulp als dat gewenst is. De 
ChristenUnie wil dat de gemeente Delft haar regels simpel houdt.

Financiën
Gemeentelijk geld is per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar 
is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen afwegen. 
Bij bezuinigingen ontziet de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van 
individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen, 
omdat zij de zorg voor de hulpbehoevende burger ziet als haar belangrijkste taak. Indien 
de gemeente door het rijk wordt gecompenseerd voor de eerdere overschrijdingen binnen 
het budget voor het sociaal domein, stelt de ChristenUnie zich op het standpunt dat deze 
compensatie dient te worden ingezet om de negatieve effecten van eerdere bezuinigingen 
aan te pakken. Bezuinigingen op DOK dienen ongedaan gemaakt te worden.

Dualisme
De ChristenUnie streeft naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zodat er voor alle 
partijen ruimte blijft voor invloed op beleid. Het college werkt en voert dat akkoord uit. 
Alle partijen in de gemeenteraad beoordelen de uitvoering op de inhoud volgens het 
principe van dualisme (burgemeester & wethouders vormen de bestuurders van de stad. De 
gemeenteraad is een volksvertegenwoordiging die het bestuur controleert). De essentie van 
democratie is voor de ChristenUnie niet dat de helft +1 beslist, maar dat met elkaar wordt 
samengewerkt. Voorstellen van het college aan de raad kunnen ook bestaan uit opties, de 
politieke afweging wordt door de raad gemaakt. Er kan geen sprake zijn van ‘tekenen bij het 
kruisje’. 

Privacy
In de digitale ontwikkeling moet onze gemeente het risico van verkeerd gebruik van 
persoonlijke gegevens minimaliseren. Dit vraagt om een sterke aanpak die zorgt voor de 
beveiliging van onze gegevens, de aanpak van digitale criminaliteit, en de borging van onze 
privacy. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we erop kunnen vertrouwen dat onze 
gegevens in goede handen zijn. 
Voor een goede vervulling van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente 
de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is 
nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe 
dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. 
Regelgeving dient daarom zo simpel en duidelijk mogelijk te zijn.
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Veiligheid
Veiligheid en verantwoordelijkheid
De ChristenUnie kiest voor een veilige stad. Inwoners van 
Delft moeten veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht 
om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De 
ChristenUnie vindt dat de vrijheden waar inwoners van Delft van 
mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast 
de wettelijke taak van de overheid ziet de ChristenUnie een 
belangrijke taak voor de samenleving als geheel waar het gaat om 
veiligheid.

Veiligheid is meer dan bescherming
Veiligheid gaat over meer dan beschermd worden tegen geweld. 
Veiligheid betekent dat jongeren veilig naar school kunnen gaan. 
Veiligheid betekent dat kinderen ruimte hebben om buiten te 
spelen. Veiligheid betekent dat ouderen zonder zorgen naar de 
winkel kunnen of zich om een andere reden op straat kunnen 
begeven. Een schone en nette buurt, draagt bij veel bewoners 
bij aan een gevoel van veiligheid. Inwoners, winkeliers, horeca, 
scholen, politie en woningcorporaties hebben hierin allen een 
verantwoordelijkheid.
De gemeente moet een integraal veiligheidsbeleid vaststellen, 
dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende 
buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van 
groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het 
stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. 

Meldpunt overlast
De ChristenUnie wil dat inwoners van Delft gemakkelijk melding 
kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij 
politie of handhaving contact legt met de melder over de 
actie die naar aanleiding van de melding is ondernomen. De 
mogelijkheid van anoniem aangifte doen biedt inwoners in 
sommige gevallen veiligheid maar is nog onvoldoende bekend. 
De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid. 
Inwoners worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, 
in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en 
van andere initiatieven, zoals berichtengroepen in de wijk. De 
ChristenUnie wil cameratoezicht beperkt toepassen en inbedden 
in goede wetgeving met daarbij regelmatig momenten van 
evaluatie van het beleid en de uitvoering ervan.  
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Wijkagent is aanspreekpunt
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners van de 
wijk. Daarnaast heeft de wijkagent een belangrijke informerende taak naar andere agenten 
en ook naar de gemeente over zijn bevindingen, om te komen tot een gezamenlijke en 
concrete aanpak van problemen in de wijken. Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en 
zichtbaarheid van de wijkagent. In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast 
veroorzaken, wordt een groepsaanpak opgesteld in overleg met het Veiligheidshuis. Harde 
kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de 
overlast terug te dringen.

Coffeeshops
De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief 
beperken en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. 
De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde 
AHOJ-GI-criteria. Te weten: verboden om te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast 
te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden 
te verhandelen en klanten binnen te laten die niet in een Nederlandse gemeente staan 
ingeschreven (het ingezetenencriterium). Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 
meter tot middelbare scholen) opgenomen worden in het lokale coffeeshopbeleid.  

Alcohol
De handhaving van de Alcoholwet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde 
handhavers. De ChristenUnie maakt zich hard voor extra alertheid op de handhaving 
van leeftijdsgrenzen. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met 
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen, uitbaters van 
sportkantines en andere betrokkenen. Het bepalen van de sluitingstijden van horeca vraagt 
om maatwerk; tijden kunnen per wijk verschillen. Belangrijk daarbij is een totaalpakket van 
afspraken met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden. Ook hierbij kan de wijkagent 
een belangrijke rol spelen.

Radicalisering en mensenhandel
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het 
beschermen van de individuele burger. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de 
samenleving zijn kwetsbaar. Daarom vraagt aanpak van radicalisering naast bestrijding, ook 
het weerbaar maken van jongeren.
Bij mensenhandel, moderne slavernij en gedwongen prostitutie waardoor levens volledig 
verwoest worden, moet de gemeente focussen op regionale aanpak. 



12

Veilig thuis
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling moet 
laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend zijn bij alle inwoners van de gemeente Delft. Voor 
slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. 
Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder één dak geboden kan worden.

Geen verkeersslachtoffers meer
Het verkeer moet met name voor voetgangers en fietsers veiliger worden. Wij zetten 
in op 100 procent minder verkeersslachtoffers in 2030 ten opzichte van 2022. Dit zou 
onder andere bereikt kunnen worden door: het instellen van 30km zones, infrastructurele 
ingrepen, eenrichtingsfietspaden, enz.
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Energie, klimaat en milieu
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Energietransitie
De gemeente regisseert de energietransitie in Delft door met inwoners, 
woningbouwcorporaties en tal van andere groepen in gesprek te gaan. Om alternatieven 
voor aardgas te faciliteren is samen met deze partijen een lange termijnplan gemaakt, 
te weten het Warmteplan dat qua doelen aansluit op landelijk beleid. Voor de realisatie 
van het Warmteplan moet hard gewerkt worden aan draagvlak onder burgers. Lokale 
initiatieven worden aangemoedigd. Dit zorgt voor eigenaarschap en voorkomt het 
NIMBY (not in my backyard) effect. Isolatiemaatregelen hebben prioriteit bij het behalen 
van energiebesparing. De gemeente ondersteunt burgers door inzet van bijvoorbeeld 
vakbekwame energiecoaches en subsidie. Niet alleen woningeigenaren, maar ook 
woningbouwcorporaties moeten hierin worden meegenomen. Ontwikkelingen op het gebied 
van waterstof dienen gefaciliteerd te worden. Delft blijft inzetten op zonnepanelen op 
(bestaande) gebouwen, mogelijk dunne film zonnepanelen op gevels. Minima ontvangen 
extra financiële ondersteuning in de energietransitie. Energieneutrale en -positieve 
woningen of gebouwen op duurzame warmte en elektriciteit worden de norm. De gemeente 
Delft zelf heeft ook als doel het verminderen van energiegebruik van de gebouwen en 
installaties in eigen beheer (openbare verlichting, ICT etc.). 

Afvalinzameling
De inzamelingsmethode sluit aan bij het streven om zoveel mogelijk grondstoffen te 
hergebruiken met zo min mogelijk milieubelasting. Avalex heeft als taak de gemeente 
te laten zien wat Avalex doet om dit te bereiken. De gemeente heeft vervolgens als taak 
om dit zo helder mogelijk te communiceren aan de inwoners teneinde het draagvlak voor 
afvalscheiding zo groot mogelijk te maken. Ook dient er oog te zijn de voor wijze van 
inleveren van afval. Het dumpen van afval en straatvuil zorgt voor veel overlast.  Hierop 
dient te worden gehandhaafd.

Klimaatadaptatie
Doordat het klimaat verandert en extremer wordt, hebben we in Delft te maken met 
wateroverlast, hitte, droogte en achteruitgang van biodiversiteit. In samenwerking met 
het Hoogheemraadschap dient te worden gekeken naar waterbeheer. Dit vraagt om 
noodzakelijke aanpassingen in het milieu om water vast te houden, dan wel beter door 
te laten stromen. De gemeente vergroent de stad waar mogelijk door voldoende bomen 
en groen aan te leggen in de openbare ruimte en laat burgers meedenken in hun straat 
of wijk. Het vergroenen van daken wordt gestimuleerd (zo mogelijk ook op bushaltes, 
elektriciteitshuisjes e.d.) evenals het onttegelen van tuinen. Regentonnen en hergebruik 
van water wordt gestimuleerd, bij nieuwbouw is het de norm. Op pleinen of parkeerplaatsen 
worden zo nodig innovatieve waterbassins aangelegd. Insectenhotels, maar ook bijen- 
en vlindervriendelijke begroeiing worden ingezet ten behoeve van de biodiversiteit. In 
samenwerking met de regio en met vrijwilligers (bijvoorbeeld via Natuurlijk Delfland) 
worden insectenplagen en invasieve exoten bestreden. Te denken valt hierbij aan de 
processierups, de berenklauw en de Amerikaanse rivierkreeft. 
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Luchtkwaliteit en andere milieudoelstellingen
De luchtkwaliteit dient op een voor de volksgezondheid aanvaardbaar niveau gehouden 
te worden, met name bij drukke wegen als de Vrijenbanselaan, de Prinses Beatrixlaan, de 
Delfgauwseweg en de Julianalaan. De uitstoot door gemotoriseerd verkeer moet afnemen. 
Nieuwe duurzame technieken en methodes (innovatie) moeten worden gesteund, te denken 
valt in dit verband aan initiatieven van de TU Campus. Reeds lopende milieuactiviteiten 
maken deel uit van deze inzet.
De gemeente neemt zijn handhavende functie serieus; via vergunningen en andere 
wetgeving kunnen bedrijven en overige partijen ertoe worden aangezet om schone lucht en 
bodem te behouden en kunnen milieudoelen worden gerealiseerd. 

Duurzaamheid
Bij het inkoopbeleid van de gemeente zijn duurzaamheid en hergebruik een net zo 
belangrijke voorwaarde als kosteneffectiviteit en andere voorwaarden. 
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Zorg
Zorg voor elkaar versterkt de samenleving
Veel zorgtaken zijn vanuit het Rijk naar de gemeenten 
overgeheveld. Hiervoor is meer geld nodig dan nu 
beschikbaar is. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat 
het Delftse gemeentebestuur blijft proberen dit punt op 
de landelijke agenda te houden. Maar onafhankelijk van 
het resultaat van deze poging, blijft voor de ChristenUnie 
van groot belang dat mensen die echt hulp nodig 
hebben, deze ook krijgen. Een kritische beoordeling 
van de zorgvraag is daarbij noodzakelijk. Niet elke 
levensgebeurtenis of elk probleem hoeft te leiden tot 
geïndiceerde (jeugd)zorg. Ook zorg voor elkaar kan hierbij een 
belangrijke rol spelen en de samenleving versterken. 
De ChristenUnie maakt de zorg werkbaarder en aantrekkelijker door meer ruimte voor 
de professionals in de Wmo en de jeugdzorg. Tijd moet worden besteed aan degene die 
zorg nodig heeft en minder aan verantwoording van zorgaanbieders aan gemeente en 
zorgverzekeraars. 

Een dak boven je hoofd
Goede zorg vraagt om een dak boven je hoofd. Een plek om je veilig te voelen en te werken 
aan herstel. Het is daarom van belang om dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen door 
te zoeken naar passende opvang en/of huisvesting. Daarbij is het wel belangrijk dat de 
betrokkene de noodzakelijke hulp accepteert. 
Omdat de gemeente Delft een regiofunctie vervult als het gaat om de opvang van daklozen, 
zal regionaal moeten worden samengewerkt. Dit geldt voor het voorkomen van dakloosheid, 
maar ook in het vinden van huisvesting voor mensen die in Delft opgevangen zijn.

Passende hulp
Delft kent een relatief grote groep kwetsbare mensen, mede door de aanwezigheid van 
de daklozenopvang en de GGZ-instelling. De laatste jaren is een toename merkbaar 
van mensen die verward gedrag vertonen. Het is de wens van de ChristenUnie dat, in 
samenwerking met professionals, woningbouwverenigingen, wijkbewoners en de mensen 
zelf, gezocht wordt naar passende hulp en huisvesting voor deze groep. 
Op wijkniveau zal ook gekeken moeten worden naar wat nodig is om problemen niet te 
laten escaleren. Signaleren en tijdig zorg bieden is hierbij van groot belang. Er is in elke stad 
verborgen prostitutie. De ChristenUnie vindt het belangrijk deze mensen te ondersteunen 
en indien mogelijk ze te helpen uitstappen.

Zorg voor elkaar 
versterkt de 
samenleving
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Waardig ouder worden
De ChristenUnie heeft zich in Delft de laatste jaren sterk gemaakt voor het thema 
‘Waardig ouder worden’ (o.a. door een initiatiefvoorstel met 17 voorstellen, dat unaniem is 
aangenomen). De ChristenUnie zet zich hiervoor blijvend in. Het is van groot belang dat de 
zorg goed geregeld is en er zo nodig ondersteuning wordt geboden als mensen zelfstandig 
willen en kunnen blijven wonen. Het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen 
waarbij sociale cohesie aanwezig is en wordt gestimuleerd, is hiervoor essentieel.
Onder senioren is veel eenzaamheid, daarom pleit de ChristenUnie ervoor actief te blijven 
werken aan het actieprogramma “Een tegen eenzaamheid”. 

Zorg voor elkaar
Als het gaat om het verlenen van zorg is aandacht nodig voor het netwerk rond de inwoners 
die zorg nodig hebben. Mantelzorgers dienen ondersteuning te krijgen waar nodig en 
moeten gebruik kunnen maken van de mogelijkheid zorg tijdelijk over te dragen (respijtzorg) 
zodat zij ook tot rust kunnen komen.
De zorgwereld is volop in beweging, waarbij een groot beroep gedaan wordt op flexibiliteit 
en creativiteit. Het denken in organisatiestructuren domineert, met reorganisaties tot 
gevolg. Professionals kunnen veel. De ChristenUnie vindt dat er meer een beroep kan 
worden gedaan eigen verantwoordelijkheid en ervaringsdeskundigen in de zorg.

Iedereen doet mee
Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij, 
ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of beperking. Daarom moet worden ingezet op 
inclusiviteit voor elke inwoner. Voorbeelden zijn een veilige en bereikbare openbare 
ruimte, begeleiding bij het leren van de taal, het tegengaan van laaggeletterdheid en het 
actief bestrijden van discriminatie en racisme. Voor statushouders en nieuwkomers is 
goede begeleiding belangrijk. Voor deelname aan de maatschappij is beheersing van de 
Nederlandse taal van groot belang. Sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet, is 
de gemeente verantwoordelijk voor het taalonderwijs en de inburgering. Zij zorgt voor 
minimaal 1 jaar begeleiding en voorlichting over de (financiële) regelingen in Nederland 
en Delft en ook voor toezicht op goed taalonderwijs. Taal is ook voor andere burgers 
van belang. De gemeente zet zich daarom in voor het tegengaan van laaggeletterdheid. 
Dit begint door goed taalonderwijs en de beschikbaarheid van de bibliotheek 
Wijkcontactpunten zoals buurthuizen worden hiervoor beter toegerust. 
Meedoen zit ook in participatie op het gebied van (betaalde) arbeid. Vrijwilligersorganisaties 
moeten subsidie kunnen krijgen om dit te organiseren.
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Gezonde jongeren
Jongeren zijn de toekomst en daarom is goede zorg voor de jeugd van groot belang. In 
eerste instantie moet de aandacht gericht zijn op preventie, bijvoorbeeld als het gaat om 
overgewicht. Ook voor het geven van voorlichting gericht op het voorkomen van alcohol-, 
drugs- en andere verslavingen dient goede aandacht te zijn. Als zorg nodig is, is het 
belangrijk dat ook voor complexe hulpvragen zorg beschikbaar is.

Gezonde leefstijl
Ook voor de gezondheid van volwassenen is preventie van groot belang. De ChristenUnie 
stimuleert dat mensen een gezonde leefstijl hebben. Gezond eten en voldoende bewegen 
is daarbij belangrijk. Het heeft ook een positief effect op de mentale gezondheid. Sporten, 
individueel of in groepsverband, moet beschikbaar zijn voor iedereen, liefst zo dicht 
mogelijk bij huis. 
Hulp moet eenvoudig te vinden en toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle vormen van hulp, 
maar de ChristenUnie zet zich in het bijzonder in op de schuldhulpverlening. Vaak schamen 
mensen zich voor hun geldzorgen, echter hoe sneller hulp geboden kan worden, hoe eerder 
(beginnende) problemen kunnen worden opgelost. 
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Gezin, jeugd en onderwijs
Het gezin is de basis
Voor de ChristenUnie is het gezin de basis waarbinnen voor een kind het beste een veilige 
omgeving kan worden gecreëerd. Als ouders hierbij ondersteuning nodig hebben moet 
eerst worden gezocht naar manieren waarop het netwerk van het gezin benut kan worden. 
Wanneer deze mogelijkheid geen of onvoldoende oplossing biedt, dient de gemeente zich 
in te zetten om op een andere manier een omgeving te creëren waarbinnen een kind veilig 
kan opgroeien. Hiervoor is het van groot belang dat de jeugdzorg goed georganiseerd is. 
Het Tienpuntenplan voor betere Jeugdzorg wordt door de ChristenUnie dan ook van harte 
ondersteund. 

Houd jeugd lichamelijk en mentaal gezond
De ChristenUnie wil dat de gemeente werkt aan een gezonde sociale norm, met de focus 
op gezond samenleven. Daarin is volop ruimte voor sport, school, kerk, verenigingsleven en 
omzien naar elkaar, maar geen ruimte voor drugs-, roken en alcoholgebruik onder jongeren.
Er is onderzoek gedaan naar de impact van corona op kinderen. Naar aanleiding van de 
resultaten van dit onderzoek dienen passende maatregelen te worden genomen om de 
eventuele opgelopen achterstanden (op welk vlak dan ook) in te halen. Het is van belang 
dat het geld dat vrij is gekomen voor het onderwijs op die plekken terecht komt waar de 
jeugd deze het hardst nodig heeft. Dit betekent dat niet alleen de eventuele achterstanden 
dienen te worden ingelopen, maar ook dat de mentale en fysieke gesteldheid van de jeugd 
in alle leeftijden aandacht krijgt, bijvoorbeeld door het faciliteren van sportactiviteiten. Het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur dient actief gepromoot te worden, zowel bij de verenigingen 
als bij de ouders, zodat deze ook voordat ze bij een vereniging aankloppen weten wat 
subsidiemogelijkheden zijn. 

Het gezin is 
de basis

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tienpuntenplan-voor-betere-jeugdzorg.17030343.lynkx?tid=TIDP742604X21048C5C16694F4A92F763FC27D148C0YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
https://www.iresearch.nl/onze-projecten-blog/impact-coronamaatregelen-kinderen
https://www.iresearch.nl/onze-projecten-blog/impact-coronamaatregelen-kinderen
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-en-cultuur
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-en-cultuur
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Hoge kwaliteit van het onderwijs
Voor de ChristenUnie staat voorop dat ouders kunnen kiezen voor een school die wat 
waarden en identiteit betreft bij hen past. De school is het verlengstuk van het gezin. De 
ChristenUnie staat dan ook een zo breed mogelijk palet aan richtingen voor wat betreft de 
scholen. Voor alle scholen geldt echter dat de kwaliteit van het onderwijs hoog moet zijn en 
dat de kansen voor de toekomst voor ieder kind hetzelfde zijn. Kwalitatief goed personeel is 
daarvoor onontbeerlijk. 
De ChristenUnie pleit ervoor dat op gemeentelijk niveau geprobeerd wordt het lerarentekort 
terug te dringen, bijvoorbeeld door huisvesting, parkeervergunningen bij scholen of gebruik 
van openbaar vervoer voor leraren te faciliteren. Ook zal het geld dat landelijk beschikbaar 
is gesteld voor het onderwijs worden gebruikt om kinderen individuele aandacht te geven 
wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld in geval van leerachterstanden, maar ook bij zorgen om 
de mentale gesteldheid van kinderen.

Verder dient de gemeente te investeren in goede, flexibele en duurzame gebouwen voor de 
scholen. De ventilatie van de lokalen dient goed op orde te zijn zodat kinderen en leraren in 
een gezond binnenklimaat kunnen werken. 
Het is van groot belang dat scholen aandacht geven aan het klimaat. Vergroening van 
schoolpleinen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Samenwerking met de Papaver, die 
hierbij een goede bijdrage kan leveren, dient dan ook te worden gestimuleerd. 
Initiatieven om scholen een belangrijke rol in hun omgeving te geven worden gestimuleerd. 
Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is het idee om een MBO school in het Schiegebied 
in directe verbinding te laten staan met de bedrijvigheid in de omgeving zodat er goede 
stagemogelijkheden dichtbij voorhanden zijn. 

Kindvriendelijke omgeving
Naast de schoolpleinen dienen ook de wijken zoveel mogelijk kindvriendelijk te worden 
ingericht. Laat de kinderen buiten spelen! Dit betekent niet alleen speeltuinen, maar ook 
groene veldjes, speelbosjes, etc. Ook kunnen de wijken meer autoluw worden ingericht. 
Verander alle woongebieden in 30km zones en verander de inrichting zodanig dat er meer 
ruimte is om veilig te spelen.
Op zaken voor de jeugd wordt niet bezuinigd. DOK (in zijn functie als bibliotheek en voor 
het wegwerken van taalachterstanden met inzet van vrijwilligers), Vak voor kunst- en 
cultuuronderwijs, maar ook bijvoorbeeld de kinderboerderijen en de kindertuinen zijn 
belangrijke voorzieningen in Delft waar vooral de jeugd beter van wordt.

https://www.delftsepost.nl/nieuws/nieuwsflits/1015543/nieuwe-vmbo-mbo-school-delft
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Economie
Een sterke lokale en regionale economie
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een 
sterke lokale en regionale economie is een middel om andere doelen te realiseren, waarbij 
het niet alleen draait om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Daarom 
hecht de ChristenUnie ook grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en 
rusten. De 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Onze samenleving en economie gedijen 
als er rustmomenten zijn. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen 
een kans krijgt om mee te doen en verantwoordelijkheid neemt, als groei groen is en 
grenzen kent. Dan is groei bloei!
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De gemeente stimuleert circulaire en sociale economie
De lokale overheid speelt samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere 
overheden een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de 
regionale, circulaire economie, voor innovatie en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie 
komt op voor ondernemers.
De gemeente stelt zich daarom op als partner voor ondernemers, stimuleert het kopen 
van lokale producten en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. De gemeente ondersteunt 
starters, doorgroeiers en bestaande bedrijven en stimuleert daarmee de innovatie naar een 
circulaire economie, waarbij we ons inzetten voor energiebesparing bij bedrijven en het 
opwekken van duurzame energie.
Sociale ondernemers krijgen meer kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. De 
gemeente beperkt de bureaucratie en zorgt voor één fysiek loket waar men met alle (aan)
vragen terecht kan. De gemeente zoekt samenwerking met de provincie en omliggende 
gemeenten voor het versterken van de economie en werkgelegenheid. De Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag is daar een goed platform voor.

Voor een gastvrije, vitale binnenstad en winkelcentra
De ChristenUnie vindt een vitale, gastvrije binnenstad belangrijk. De ChristenUnie wil dat de 
gemeente een visie ontwikkelt voor het behoud van aantrekkelijk winkel- en horeca aanbod. 
Het gebeurt nu te vaak dat winkels verdwijnen en er horeca voor in de plaats komt. Zo 
ontstaat er een eenzijdig winkelbestand.  
Er is ruimte voor toerisme en levendigheid die in balans is met de leefbaarheid 
voor de bewoners. De gemeente moet toerismebelasting 
niet alleen benutten voor toeristisch beleid. De 
toerismebelasting mag omhoog. Toeristische verhuur 
via platformen als AirBnB moet beperkt worden 
ter voorkoming van oneerlijke concurrentie met 
hotels en vakantieparken (Delftse Hout). 

De ChristenUnie 
komt op voor 
ondernemers.
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Meedoen op de arbeidsmarkt
Met werk komen talent en verantwoordelijkheid tot 
hun recht
De ChristenUnie zet zich ervoor in dat werkzoekenden een 
baan vinden en dat iedereen rond kan komen. Voor mensen 
met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij 
de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. De 
gemeente zoekt in samenwerking met Werkse, Stunt, het 
Werkgevers Servicepunt Haaglanden en Delftse werkgevers 
kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken. Het is 
belangrijk dat de gemeente hierbij zelf het goede voorbeeld 
geeft door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te nemen. De gemeente zal ook bedrijven hierin 
stimuleren, onder andere door goed mee te denken over de 
mogelijkheden.

De gemeente stimuleert werken
De ChristenUnie wil dat de gemeente zich ervoor 
inzet dat mensen zelfstandig, of met wat hulp, in een 
normale baan kunnen functioneren. Dat is echter niet 
voor iedereen haalbaar, daarom moet gezocht worden 
naar goede alternatieven. Als de gemeente helpt mag 
een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij vindt 
de ChristenUnie het belangrijk dat zoveel mogelijk 
wordt ingezet op werk dat past bij mensen en dat 
zij keuzevrijheid hebben bij het aanvaarden van 
vrijwilligerswerk wat goed aansluit bij interesse en bij 
ieders vaardigheden. Mantelzorg of vrijwilligerswerk 
wordt gezien als tegenprestatie. Vrijwilligerswerk is van 
onschatbare waarde, zowel voor iemand zelf als voor de 
samenleving. Het doen van vrijwilligerswerk naast de 
uitkering mag daarom beloond worden met een kleine 
vergoeding.
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Inzetten op werkervaringsplaatsen 
en taalcursussen
De gemeente blijft vol inzetten op taalcursussen 
en werkervaringsplaatsen voor statushouders en 
voor alle burgers die niet of slecht Nederlands 
spreken. Er zijn veel mensen die hier al jaren 
wonen en slecht Nederlands spreken, maar wel een 
zorgvraag hebben en/of een uitkering aanvragen. 
Dat vraagt om behoud van het werk van taalmaatjes 
via DOK en het gebruikmaken van de taalcursussen 
die op diverse plekken in Delft worden aangeboden. 
Mensen die ondanks deze mogelijkheden toch buiten de 
boot vallen worden ruimhartig ondersteund en de overheid blijft 
steun bieden aan organisaties die zich hiervoor inzetten (ISF, ISOFA, 
Schuldhulpmaatje, Voedselbank Delft). Dit zijn vrijwilligersorganisaties die afhankelijk zijn 
van giften.
De gemeente koppelt een jobhulpmaatje aan werkzoekenden, die de sociale kaart van Delft 
kent als het gaat om werkervaringsplaatsen, participatiebanen, mogelijkheden om werk te 
zoeken voor mensen met een beperking, het verruimen van mogelijkheden van maatwerk 
in de bijstand, goede begeleiding naar duurzaam werk en mogelijkheden tot het volgen van 
een opleiding of cursus.
De gemeente geeft goede aandacht aan ouders als kinderen 18 jaar worden. Dit is nodig in 
verband met terugval in het inkomen, als gevolg van het wegvallen van het kindgebonden 
budget, waardoor vaak schulden ontstaan. Minstens zo belangrijk is aandacht voor de 
situatie dat kinderen 21 jaar worden vanwege het toepassen van de kostendelersnorm.

Kansengelijkheid bevorderen
Mensen die geen werk hebben, kunnen een beroep doen op de gemeente. De ChristenUnie 
bestrijdt armoede en bevordert kansengelijkheid. Armoede leidt vaak tot sociale problemen 
en slechtere schoolprestaties van kinderen. Om armoede te voorkomen moet in de eerste 
plaats worden ingezet op werk. Een betaalde baan is vaak een goede manier om uit de 
armoede te komen of te blijven. Te vaak zien we dat armoede een vicieuze cirkel is en dat 
het doorgegeven wordt van generatie op generatie. Dat moet worden voorkomen.
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Zichtbare en duidelijke regelingen
Gemeentelijke regelingen voor inwoners die ze nodig hebben, worden beter zichtbaar 
gemaakt. Zowel op de website van de gemeente als in contacten van de gemeente met de 
doelgroep. Ook hulpverleningsinstanties worden goed geïnformeerd over de gemeentelijke 
regelingen, zodat zij hun advies- en verwijsfunctie goed kunnen uitvoeren.
Aanvullend op de huidige collectieve zorgverzekering voor arme gezinnen wil de 
ChristenUnie regelen dat het eigen risico deels gecompenseerd wordt of wordt 
meeverzekerd.
De ChristenUnie zet in op goede hulp door het Instituut Sociaal Raadslieden. Voor dit 
instituut moet de ingeboekte bezuiniging ongedaan gemaakt worden. Ook neemt de 
gemeente Delft het werk van dit Instituut serieus door de rapportages te bespreken en werk 
te maken van het doorvoeren van adviezen en aanbevelingen.

Betalingsachterstanden
De ChristenUnie wil dat de gemeente afspraken heeft met woningcorporaties, verzekeraars, 
energie- en waterleveranciers, dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en pas 
tot – dreigen met – afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is 
aangeboden. Dit geldt zeker bij gezinnen met kinderen. 
De gemeente roept – onder andere – scholen en sportverenigingen op om alert te zijn op 
signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het Meldpunt Bezorgd.
Het is belangrijk dat de gemeente snel op de aanvraag voor een bijstandsuitkering beslist, 
zodat mensen niet langer dan nodig zonder geld hoeven te zitten.

Boetes zijn niet nodig
De gemeente zet zich in om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen, maar zet zich 
er ook voor in dat mensen niet onnodig met boetes worden geconfronteerd. Dit kan het 
geval zijn als iemand zich onbedoeld niet aan de – vaak ingewikkelde – administratieve 
verplichtingen van de bijstand houdt. Om dit te voorkomen moet de gemeente goede – ook 
mondelinge – voorlichting geven en goed bereikbaar zijn voor mensen in de bijstand.
De gemeente maakt serieus werk van het toepassen van de aanbevelingen die de Kinder-
ombudsman in de afgelopen jaren heeft gedaan in een rapport over de ontwikkelingskansen 
van kinderen in armoede.

https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/rapport-alle-kinderen-kansrijk
https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/rapport-alle-kinderen-kansrijk
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Wonen en ruimte
Delftse ruimte is schaars
In Delft merken we allemaal dat ruimte schaars is. De verschillende functies (wonen, 
buiten spelen, ontspannen, parkeren, cultuur, economie) van onze stad hebben bij elkaar 
simpelweg meer ruimte nodig dan beschikbaar is. De uitdaging die voor ons ligt is om 
te zorgen dat we Delft ondanks die schaarste een prettige en mooie stad laten blijven. 
Simpelweg alle beschikbare ruimte volbouwen zorgt voor te weinig groen en te weinig 
mogelijkheden om te ontspannen. Om die reden zet de ChristenUnie in op het beschermen 
van alle parken en recreatieruimten in Delft om zo te zorgen dat deze toch al beperkte 
functie niet verder verdwijnt. Dat vergt een creatieve kijk om de uitdaging om nieuwe 
woningen te bouwen, door bijvoorbeeld groen en wonen op een slimme en vernieuwende 
manier te combineren (denk aan de Warmoestuin in Rijswijk als voorbeeld).

Een woning is om in te wonen
Er moeten voldoende woningen gebouwd worden voor zelfbewoning, met juist extra 
aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld senioren (zie hiervoor ook 
het actieplan van de ChristenUnie waardig ouder worden), studenten en starters. Dit 
zorgt ervoor dat er woningen beschikbaar komen die beter voldoen aan de wensen van 
deze groepen. Een tweede voordeel is dat hierdoor de eengezinswoningen van ouderen 
vrijkomen voor gezinnen. Coöperaties ziet de ChristenUnie als een mooie vorm die juist bij 
ontwikkelingen voor specifieke doelgroepen veel kan opleveren. De ChristenUnie bevordert 
de leefbaarheid en gaat segregatie tegen door onder meer in te zetten op voldoende 
diversiteit in woningaanbod (koop/huur en verschillen in prijsklassen) per wijk. Het aantal 
sociale en betaalbare huurwoningen mag wat de ChristenUnie betreft groeien.

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1202419/131785/christenunie-delft-lanceert-actieplan-waardig-ouder-worden.html
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Studentenhuisvesting
Delft is een studentenstad, dat is een deel van de identiteit van de stad en daar zijn we 
trots op. Daarom moet er meer studentenhuisvesting gerealiseerd worden waar meerdere 
studenten in één huis samenwonen. De ChristenUnie vraagt wel de volle aandacht voor de 
groter wordende problematiek rondom verkamering. Eengezinswoningen en appartementen 
worden steeds vaker heringericht tot studentenhuizen door vastgoedinvesteerders. Dit kan 
een oorzaak zijn van overlast. Bovendien wordt hierdoor de Delftse woningmarkt minder 
toegankelijk voor starters en gezinnen. De regelgeving van de afgelopen jaren om dit in 
goede banen te leiden heeft deze problemen nog niet volledig opgelost. Deze regelgeving 
zal mede daarom regelmatig moeten worden geactualiseerd om optredende overlast te 
voorkomen.

Een groene en toekomstbestendige stad
We werken hard aan een prettige groene stad. Daar waar mogelijk steen eruit en groen erin: 
daarmee zorgen we voor meer waterberging, minder hittestress in de zomer, een prettigere 
omgeving, fijne speelplekken en een gezonde biodiversiteit. Het recente boekje “Dertig 
groenideeën voor Delft” (door Willeke van de Groep) levert veel goede ideeën en concrete 
plannen voor een groener Delft op verschillende niveaus. 
De ChristenUnie maakt zich hard voor het tegengaan van verrommeling, door te zorgen 
voor een schone en goed onderhouden stad. Ook het aantal bankjes en openbare toiletten in 
de stad moet omhoog. 

Een groene en 
toekomst- 

bestendige stad

https://papaverdelft.nl/2021/05/boekje-dertig-groenideeen-voor-delft/
https://papaverdelft.nl/2021/05/boekje-dertig-groenideeen-voor-delft/
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Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit heeft de ChristenUnie drie speerpunten, namelijk het openbaar 
vervoer, de fiets en de auto met het bijbehorende parkeerbeleid. 
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Fijnmazig Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer is op het gebied van mobiliteit het belangrijkste speerpunt van de 
ChristenUnie. Hierop dient vol te worden ingezet. Delftenaren worden gestimuleerd om 
na corona weer teruggaan naar het openbaar vervoer. Dit dient aantrekkelijk te zijn, door 
bijvoorbeeld het lokale OV goed aan te laten sluiten op het regionale en landelijke netwerk. 
Ook dienen de lokale lijnen fijnmazig genoeg te zijn zodat dit iedereen binnen loopafstand 
het openbaar vervoer kan nemen. Er wordt niet bezuinigd op het openbaar vervoer! De 
ChristenUnie verzet zich tegen de tendens om alleen in te zetten op goed bezette lijnen, 
omdat daarmee alleen de forens wordt bediend.

Fietsers en voetgangers
Naast het openbaar vervoer is de fiets een belangrijk vervoersmiddel in Delft. De 
gemeente Delft dient er volgens de ChristenUnie voor te (blijven) zorgen dat het prettig 
is om de fiets te pakken door goede en ruime fietspaden, het liefst gescheiden van de 
overige verkeersstromen. Hierbij dient voldoende aandacht te worden besteed aan het, 
voornamelijk voor fietsers en voetgangers, veilig inrichten van de verkeerssituaties. Ook 
dienen de lokale fietsroutes goed aangesloten te worden op fietsroutes in de regio, zodat 
het aantrekkelijk is om als forens de fiets te nemen naar omliggende gemeenten.
Voor het parkeren van fietsen dienen stallingen in ruime mate beschikbaar te zijn, het liefst 
gratis bewaakt, en er dient blijvend te worden opgetreden tegen zwerffietsen. Ook dient er 
beleid te komen aangaande deelfietsen en scooters om uitwassen te voorkomen. Concreet 
betekent dit dat er alleen op aangewezen plaatsen geparkeerd zal mogen worden en er een 
beperking komt op het aantal in omloop zijnde vervoersmiddelen.
Tevens dient er in het verkeersbeeld voldoende en veilige ruimte te zijn voor de 
voetgangers, met speciale aandacht voor mensen met een beperking. 

Auto en parkeerbeleid
De ChristenUnie is blij met een autoluwe binnenstad. Een duidelijker uitleg over het 
parkeerbeleid met aandacht voor alle burgers zou het draagvlak moeten vergroten. 
Er zou samen met inwoners gezocht moeten worden naar meer oplossingen voor 
de parkeerproblemen, dan alleen het vergunningsgebied steeds uit te breiden. Het 
straatparkeren moet kostendekkend te zijn, het is geen inkomstenbron. Het stimuleren van 
het gebruik van deelauto’s kan de druk op parkeermogelijkheden verkleinen.
Ook de veiligheid van en in het verkeer is voor de ChristenUnie van groot belang. Naast 
eerdergenoemde gescheiden verkeersstromen is de ChristenUnie een voorstander van het 
instellen van een 30km zone op plaatsen waar de gescheiden verkeersstromen niet mogelijk 
zijn, te weten in de wijken. 
Het verkeer dient Delft binnen te komen en te verlaten via de hoofdroutes: de A4, A13 
en N470. Andere doorgaande routes door Delft dienen voorkomen te worden. Wanneer 
bepaalde routes zijn afgesloten, dient voorkomen te worden dat het verkeer hier toch 
gebruik van maakt.  Strikte handhaving dient hiervoor te worden ingezet.
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Kunst, cultuur, sport en media 
Kunst is voor en van iedereen
Kunst, cultuur, sport en creativiteit verrijken de samenleving. Kunst kan confronteren, 
stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. In onze culturele instellingen 
werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de Delftse 
samenleving. Het is belangrijk dat er een aantrekkelijk aanbod van kunst en cultuur is, met 
name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun 
creatieve talenten.

Cultuur is dichtbij
De ChristenUnie is voor cultuur in de 
breedte; bereikbaar en betaalbaar 
voor iedereen. Daarom ondersteunt 
de ChristenUnie de Delftpas, die kunst 
en cultuur voor met name de lagere 
inkomens bereikbaar maakt. De gemeente 
stimuleert de samenwerking tussen 
scholen en culturele instellingen als 
DOK en VAK in Delft. Een toegankelijke 
bibliotheek is belangrijk voor jong en oud. 
De laatste bezuinigingen op DOK dienen 
daarom ongedaan gemaakt te worden.

Monumenten en kerkelijk erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalend voor 
een oude stad als Delft. Goed onderhoud en beheer 
acht de ChristenUnie van groot belang. Kerken zijn als religieus 
erfgoed beeldbepalend voor Delft. De ChristenUnie pleit ervoor 
dat de gemeente Delft de kerkelijke organisaties ondersteunt bij 
het kostbare onderhoud en eventuele herbestemming van deze 
gebouwen. 

Musea
Cultuur legt een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. 
Musea hebben een cultuurhistorisch belang om zowel te bewaren 
en te beheren alsook om door te geven en te leren. Daarom steunt 
de ChristenUnie de komst van een Van Marken museum.

Kunst is 
voor en van 

iedereen



31

Sport is cement in de samenleving
Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de 
ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin 
iedereen kan meedoen. Sport brengt mensen samen. 
Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de 
samenleving en verdienen steun, zeker nu ze door 
corona flinke klappen hebben gehad. Het staat hoog in 
het vaandel van de ChristenUnie om minima, ouderen, 
mensen met een beperking en mensen die nog niet 
sporten te stimuleren om meer te bewegen.

Media
Een gezonde democratie heeft op gemeentelijk 
niveau voldoende journalistieke tegenmacht 
nodig. Sinds gemeenten er forse taken (zoals 
jeugdzorg) bij hebben gekregen, is dat des 
te belangrijker. Echter, een goede lokale 
journalistiek ontbreekt in Delft. Vanwege 
dalende advertentie-inkomsten (omdat steeds 
minder mensen kranten lezen) is er nauwelijks 
geld voor journalisten. Er is in de afgelopen 
periode, op initiatief van de ChristenUnie geld 
vrijgemaakt voor onderzoeksjournalistiek 
(het Mediafonds). Dat is waardevol en moet 
gecontinueerd worden. Daarnaast moet er (bij 
voorkeur vanuit het Rijk) meer geïnvesteerd 
worden in gewone journalistiek, zodat 
burgers goed geïnformeerd worden over de 
zaken waar de lokale democratie over besluit.
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