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VOORWOORD 
PROGRAMMA 2022 
BIJ1 is geen moment, BIJ1 is een beweging. Ook hier in Delft. Na de overwinning van 
één zetel in maart 2021 gaan we de komende tijd de gemeentes in. Gelukkig doen we 
dat ook in Delft. En dat is nodig. Op dit moment worden niet alle inwoners goed genoeg 
gerepresenteerd in de gemeenteraad. En dat kun je niet alleen zien in de samenstelling, 
maar ook in de beslissingen die worden gemaakt en de gesprekken die worden gevoerd. Voor 
BIJ1 is Niets Over Ons, Zonder Ons het uitgangspunt en dat kan je niet voor elkaar krijgen als 
we zelf niet in de gemeenteraad zitten.

De problemen uit het kapitalisme die wij landelijk zien, zien we in Delft helaas ook. De 
wooncrisis, discriminatie, racisme en etnisch profileren, de bezuinigingen in het sociaal 
domein, de WMO, de ontoegankelijkheid van de stad, kansenongelijkheid in het onderwijs, 
de jeugdzorg, ouderenzorg, het bezuinigen op de bibliotheken, het geheime onderzoek dat 
achter de rug om van de Delftse moslimgemeenschappen gedaan is, zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ons intersectioneel geluid is daarom zo nodig.

Als jij wilt dat ook jouw belangen beter behartigt worden en niet alleen die van de rijke 
Delftenaar. Stem dan 16 maart op Delft BIJ1 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Want 
een stem op Delft BIJ1 is een stem op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Een stem op 
Delft BIJ1 is een claim op jouw stad. Een stem op Delft BIJ1 is jezelf terug zien in de raad. 

Het is tijd om je stem te laten horen en kleur te bekennen. 
Spreek je uit, beken kleur. Stem BIJ1. 

Met strijdbare groet,

Jeanette Chedda
Oprichter en lijsttrekker Delft BIJ1
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INLEIDING
PROGRAMMA 2022 
Beste lezer, 

Welkom bij het allereerste BIJ1 programma voor de gemeente Delft. 

In het programma worden de idealen van BIJ1 uitgelegd en toegepast op de kansen 
en problemen van Delft. BIJ1 gelooft dat radicale gelijkwaardigheid, economische 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijke rechten en kansen voor iedereen ook in Delft te 
realiseren is, met respect voor de verschillen van alle Delftenaren, maar met focus op wat 
ons verbindt.

In dit programma zijn verschillende woorden en begrippen gemarkeerd. Door op het woord 
te klikken komt u direct bij de uitleg van de term. Ook staan alle begrippen uitgelegd in de 
woordenlijst achterin dit programma vanaf pagina 65. 

Wij wensen u veel leesplezier, 

Programmacommissie Delft BIJ1
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AANDACHT VOOR 
NIET WITTE 
PERSPECTIEVEN 
 
In 2019 gebruikte Delft het thema ‘Delft & de Gouden Eeuw’ om 
toeristen naar onze stad te trekken. Zelfs vandaag de dag is ‘de 
gouden eeuw’ nog steeds een tijdperk dat wordt verheerlijkt en veel 
als marketingstrategie wordt ingezet. Maar wat achterwege wordt 
gelaten is dat de rijkdom waarover wordt opgeschept mede mogelijk 
werd gemaakt doordat Nederland een tijd lang de grootste handelaar 
in tot slaafgemaakte mensen was. Deze eenzijdige beschouwing van 
de Delftse geschiedenis is niet alleen problematisch omdat er wordt 
verzwegen hoe die rijkdom is verkregen maar ook een belediging voor 
de rijkdom aan verschillende geschiedenissen die Delft waarborgt 
waar we juist wél trots op zouden moeten zijn. 

Dat er tot op heden toe nog steeds 
misplaatste trots is over de zogenaamde 
gouden eeuw laat zien dat te weinig 
bewustzijn bestaat over het verleden en 
onvoldoende aandacht voor niet-witte 
perspectieven. Hier moet verandering 
in komen. Want het is niet alsof  de 
stad gebrek heeft aan verschillende 
perspectieven. Sterker nog, in de jaren 
zestig toen mijn vader opgroeide in de 
Poptahof woonden in die wijk alleen 
al mensen vanuit meer dan dertig 
verschillende nationaliteiten en in de jaren 
tachtig en negentig waren dat er meer dan 
honderd. 
 
 
 

Toch valt het me op dat Delft een 
ontzettend gesegregeerde stad is waarin 
het centrum vooral is bedoeld voor witte 
inwoners, toeristen en TU-studenten. 
Ook valt het me op dat de gemeente 
problemen rondom discriminatie op de 
arbeidsmarkt, woningmarkt, door onderwijs 
en gemeentelijke instellingen ontkent. Het 
is hoog tijd om hier wat aan te doen en dat 
begint volgens ons bij de erkenning van ons 
koloniale verleden als stad, zodat we de 
hedendaagse problematiek die daarmee te 
maken heeft kunnen aanpakken.

HOOFDSTUK 1

DEKOLONISATIE 
EN ANTIRACISME
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EEN KOLONIAAL VERLEDEN

1 Delft BIJ1 wil dat de gemeente 
onderzoek doet naar de omvang van 
haar rol in het slavernij- en koloniaal 
verleden. 

2 Naar aanleiding van het onderzoek 
dient de gemeente in te zetten op 
erkenning, excuses en rechtherstel, 
te beginnen bij het aanbieden van 
officiële excuses voor haar aandeel in 
het slavernij- en koloniale verleden. 

3 Wij willen dat koloniale straatnamen 
duiding krijgen of worden wegge-
haald. Beelden van koloniale figuren 
moeten een nieuwe bestemming 
in musea krijgen. Kunstenaars en 
experts met wortels in de voormalige 
koloniën, alsmede omwonenden,  
werken samen aan de nieuwe  
invulling van de vrijgekomen plaats.

4 Wij willen dat er in Delft een museum 
of permanente expositie over ons 
koloniaal verleden komt.

RACISME GEBEURT OOK IN ONZE STAD

1 Delft BIJ1 pleit voor een breed onaf-
hankelijk onderzoek naar (instituti-
oneel) racisme en etnisch profileren 
binnen de Delftse gemeente op alle 
niveaus, inclusief de lokale  
politie-eenheid. Dit onderzoek wordt 
in samenspraak met inwoners die 
racisme en discriminatie ervaren 
opgezet.

2 Wij willen dat er een onderzoek komt 
naar segregatie in de stad en onder-
advisering in onze scholen.

3 De aanpak van racisme in alle facet-
ten van de gemeente moet volgens 
Delft BIJ1 topprioriteit worden. Wij 
willen dat er een wethouder porte-
feuille komt en een werkgroep van 
Gelijkwaardigheid die zich actief 
bezighoudt met de bestrijding van 
racisme en andere vormen van  

ongelijkwaardigheid. In deze werk-
groep worden plekken vrij gehouden 
voor ervaringsdeskundigen.

4 Wij willen dat alle gemeentelijke  
instanties in 2026 een afspiegeling 
van de diversiteit van de bevolking 
zijn.

5 Bedrijven die discrimineren in hun 
selectie voor stagiairs krijgen volgens 
ons geen opdrachten meer van de 
gemeente en eventuele gemeentelijke 
subsidies worden stopgezet.

RACISTISCH GEWELD TEGENGAAN 

1 Delft BIJ1 wil dat aangiftes en meldin-
gen over racistisch geweld en etnisch 
profileren serieuzer opgepakt worden. 
Meldingen worden besproken in de 
lokale veiligheidsdriehoek. Wij willen 
dat er een campagne over het iDb 
discriminatie meldpunt komt zodat 
inwoners beter geïnformeerd zijn over 
waar zij terecht kunnen en waarvoor.

2 Wij willen dat Delft geen subsidies 
meer uitstrekt aan organisaties die 
nog Zwarte Piet gebruiken.

3 Wij willen dat etnisch profileren wordt 
voorkomen en aangepakt middels 
o.a. voorlichting, registratie middels 
stopformulieren en een onafhankelijk 
meldpunt.

4 Discriminatie geldt volgens ons als 
grond voor ontslag. Wij willen dat 
Gemeenteambtenaren die discrimi-
neren na een herhaalde discriminatie 
ontslagen worden.

5 Wij willen dat de gemeente zich  
actiever inzet tegen discriminatie in 
het uitgaansleven, zowel tussen  
burgers onderling als door manage-
ment van de etablissementen. Hiertoe 
kan de gemeente mystery guests 
inzetten.
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ALLEMAAL  
EEN DAK BOVEN 
ONS HOOFD
We willen allemaal een dak boven ons hoofd. Een plek waar je veilig, 
prettig en mooi kunt wonen en oud worden. De afgelopen periode is 
het in Nederland duidelijk geworden hoe moeilijk dit is: het ene na 
het andere protest trok mensen de straat op waar ze hun onvrede 
over de woningmarkt uiten.

In Delft is de situatie niet anders. Waar 
loop je allemaal wel niet tegenaan als je 
een huis wilt kopen in Delft? Huizen zijn 
er niet en als ze er wel zijn moet je een 
flinke portemonnee trekken. Zo stijgt de 
prijs boven de 500.000 in het centrum 
en de Spoorzone. Leuk! Maar zo’n grote 
portemonnee heb ik niet. Bij de huizen die 
onder die prijs vallen, wordt er daarnaast 
alsnog zwaar overboden. Je maakt geen 
enkele kans.

Op het gebied van huurwoningen is het net 
zo erg. Wil je een huis huren, dan sta je eerst 
jarenlang op een wachtlijst. Er zijn namelijk 
veel te weinig huurhuizen, laat staan sociale 
huurwoningen. En de huizen die te huur 
zijn, zijn vaak niet eens van goede kwaliteit. 
Gezinnen zitten bijvoorbeeld in veels te 
kleine appartementen of flatjes. Er zit overal 
schimmel en er is achterstallig onderhoud. 

Daarnaast kom je er in sommige buurten of 
straten met je achtergrond ook simpelweg 
niet in. Discriminatie op de woningmarkt is 
een groter probleem dan de gemeente wil 
erkennen. Delft BIJ1 wil dit hard aanpakken. 
Door woningaanbod te vergroten, door 
meer sociale huurwoning te bouwen, 
woningcorporaties democratischer te 
maken en discriminatie te bestraffen, willen 
wij voorkomen dat verschillende groepen 
tegen elkaar opgezet worden op de huidige 
woningmarkt. 

HOOFDSTUK 2

WONEN
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WOONRECHT BOVEN MARKT 

1 Delft BIJ1 wil sociale huurwoningen 
bouwen op beschikbaar gestelde 
grond. Minimaal 50% van de Delftse 
nieuwbouw moet bestaan uit sociale 
huurwoningen. Op plekken met 
relatief weinig sociale huur, zoals in 
de binnenstad, mag dit percentage 
aanzienlijk hoger.

2 Wij verwerpen het kraakverbod. De 
gemeente moet kraken gedogen en 
betrokken burgers beschermen tegen 
agressieve pandeigenaars die hun 
huisvrede willen verstoren.

3 Er wordt proactief naar leegstand 
gezocht. Leegstaande panden mogen 
volgens ons niet dienen als speculat-
ieobject. Er komt een leegstandsreg-
ister en een zelfbewoningsplicht voor 
onbepaalde tijd. Ook moeten pand- 
eigenaars sneller en strenger beboet 
worden bij leegstand. Bij langdurige 
overtreding volgt onteigening. 

4 Wij willen dat de gemeente grote 
(buitenlandse) investeringsbedrijven 
actief weert uit Delft. 

5 Wij willen dat burgers de vrijheid van 
de gemeente krijgen om creatieve 
en onconventionele woonvormen uit 
te proberen. Denk aan woongroep-
en, omgebouwde voertuigen en tiny 
houses. Woningcoöperaties worden 
gestimuleerd.

6 Delft BIJ1 vindt dat de gemeente  
leraren en ander schoolpersoneel 
moet helpen in het vinden van een 
woning, om zo de personeels- 
schaarste tegen te gaan.

TOEGANKELIJKHEID VAN WONEN

1 Delft BIJ1 wil dat bouwvergunningen 
alleen door de gemeente worden 
afgegeven indien er wordt voldaan 
aan toegankelijkheidseisen zoals 
staat aangegeven in het VN verdrag 
handicap. Zo veel mogelijk bestaande 
woningen worden aangepast.

2 Volgens ons moet er in elke buurt 
voldoende woningen beschikbaar zijn 
voor ouderen. Indien nodig worden 
woningen aangepast in de wijken 
waar weinig toegankelijkheid is.

3 Wij willen dat verhuurders aan de 
kwalificatie-eisen voldoen die toetsen 
op toegankelijkheid, veiligheid en 
verantwoordelijkheid om huurders 
te beschermen tegen kwaadwillende 
huisbazen.

GELIJKWAARDIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

1 Delft BIJ1 gaat racistisch en klas-
sistisch woonbeleid tegen. Woningen 
moeten op tijd gerenoveerd worden 
en voldoende worden onderhouden. 
Als sloop noodzakelijk blijkt, moet bij 
de nieuwbouw het aantal woningen in 
het sociale segment meer dan voor-
heen zijn. Sloop gaat altijd in samen-
spraak met de bewoners.

2 Wij willen discriminatie op de woning-
markt hard aanpakken. De gemeente 
moet voorkomen dat (internationale) 
studenten, statushouders en  
sociale huurders tegen elkaar opgezet 
worden op de krappe woningmarkt. 
Dit doen we door woningaanbod te 
vergroten, woningcorporaties democ-
ratischer te maken en discriminatie te 
bestraffen.

3 Wij willen dat er geen onderscheid 
gemaakt wordt bij het opfleuren en 
onderhouden van wijken. Alle buurten 
hebben recht op recreatie, bereik-
baarheid, groen, sport en cultuur, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
hoogte van de huur. 

4 Wij willen dat er per direct voldoende 
gratis opvangplekken voor dak- en 
thuislozen worden gerealiseerd, ook 
voor zelfredzame dak- en thuislozen. 
Hierbij is individuele privacy een 
topprioriteit. 

5 De gemeente treedt op als bemid-
delaar tussen de bewoner en het 
toeleveringsbedrijf bij dreiging van 
uitzetting of afsluiting van elektriciteit, 
gas, water, internet of andere basis-
rechten. 

6 Wij pleiten voor het recht van Roma 
en Sinti om in woonwagens te wonen. 
Dit recht moet door de gemeente 
worden gerespecteerd en gefacili-
teerd indien nodig.
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HOOFDSTUK 3

WERK, INKOMEN,  
PARTICIPATIEWET EN ARMOEDE

BIJ1 wil niet dat we werken om te 
overleven en vindt dat bestaanszekerheid, 
de zekerheid om goed te kunnen leven, 
voor iedereen de basis moet zijn. Ook 
als je afhankelijk bent van een uitkering. 
Daarnaast is ook huishoudelijk werk, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk van grote 
waarde voor de maatschappij en dit verdient 
dan ook onze waardering. 

Armoede moet bestreden worden. In een rijk 
land als Nederland hoeft er geen armoede 
te zijn en toch zijn vele Nederlanders arm. 
Dat kan en moet anders.

BESTAANSZEKERHEID 
ZEGGENSCHAP 
ZELFBESCHIKKING 
Werken om te leven en leven om te werken. Kan dat niet anders? Wat 
BIJ1 betreft kan dat zeker anders. BIJ1 staat voor bestaanszekerheid, 
zeggenschap en zelfbeschikking in je werk. Een eerlijke verdeling van 
werk en een inclusieve arbeidsmarkt. Wij leven in een kapitalistische 
samenleving wat ervoor zorgt dat in ons huidige economische 
systeem het behalen van winst en het opbouwen van kapitaal het 
belangrijkst zijn. Dit gebeurt door middel van uitbuiting en gaat ten 
koste van onder andere arbeidsrechten, eerlijke verdeling van macht 
en welvaart, dierenwelzijn en het klimaat.

#1 JEANETTE CHEDDA
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WERK, INKOMEN EN ARMOEDE

1 Volgens Delft BIJ1 moet het minimu-
muurloon in Delft, waar de gemeente 
voldoende invloed heeft, 14 euro 
worden.

2 Volgens ons moet de gemeentelijke 
(semi-)overheid geen gebruik meer 
maken van flex- en uitzendwerk, maar 
uitsluitend van vast werk. 

3 Wij vinden dat elke stagiair een  
eerlijke vergoeding verdient. Bij  
stages hoort het leerproces centraal 
te staan. Stagiairs zijn geen (goedko-
pe) arbeidskrachten. 

4 Iedereen die minder dan een modaal 
inkomen heeft (ook ongedocumen-
teerde en dak- en thuisloze mensen) 
krijgen van de gemeente een gratis 
Delftpas.

5 Wij willen dat de  voorschool voor alle 
kinderen in onze gemeente gratis 
wordt.

6 Wij willen dat mensen die van 150% 
van het wettelijke sociaal minima 
moeten leven recht moeten krijgen op 
alle armoede regeling van de gemeen-
te, inclusief het niet hoeven betalen 
van gemeentelijke belasting.

7 Wij willen dat abonnementen op de 
openbare bibliotheken in onze stad 
gratis worden voor mensen die het 
niet kunnen betalen.

PARTICIPATIEWET

1 Zolang de Participatiewet nog niet 
afgeschaft is, pleit Delft BIJ1 ervoor 
om alle mensonterende regels zoals 
sollicitatieplicht en andere tegenpres-
taties niet uit te voeren. 

2 Wij willen dat Delft pleit voor de  
afschaffing van de participatiewet en 
de kostendelersnorm.

3 Iedereen heeft recht op bestaansze-
kerheid. Daarom willen wij dat Delft 
zorgt dat mensen in de bijstand met 
respect en gelijkwaardigheid behan-
deld worden en dat zij niet meer bang 
hoeven te zijn voor sancties. 

4 Wij willen dat de gemeente stopt 
met onnodige fraude opsporing in de 
bijstand. Controles moeten compleet 
willekeurig worden uitgevoerd.

5 Wij willen dat Delft ervoor zorgt dat de 
wachttijden voor bijstandsuitkeringen 
veel korter worden.

6 De gemeente moet meer geld steken 
in scholingsprogramma’s voor  
mensen zonder werk of mensen die 
zich willen laten omscholen.  

7 Wij willen dat mensen die arbeids-
ongeschikt zijn en onterecht in de 
bijstand zitten door de gemeente 
worden begeleid in het vinden van 
een meer geschikte uitkering.

8 Wij pleiten ervoor dat alle vormen 
van dwangarbeid en onbetaald werk 
dat betaald werk verdringt niet meer 
worden uitgevoerd. 
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INCLUSIE EN TOEGANKELIJKHEID

1 Delft BIJ1 wil dat alle Delftse ouders 
gratis gebruik kunnen maken van 
kinderopvang.

2 Wij willen dat de gemeente een 
menstruatieverlof instelt. Voor trans 
personen die dat nodig hebben, moet 
transitieverlof mogelijk zijn. 

3 Wij vinden dat alle werkplekken 
moeten voldoen aan toegankelijkheid-
seisen. Daarnaast moet de moge- 
lijkheid om thuis te werken normaler 
worden.

4 Wij willen dat mensen met een  
(onzichtbare) beperking en  
neurodivergente mensen bij de lokale 
overheid evenveel betaald krijgen als 
vakgenoten zonder beperking met 
hetzelfde werk.

DISCRIMINATIE EN DIVERSITEIT

1 Discriminatie op het werk is compleet 
onacceptabel. Delft BIJ1 wil dat de 
gemeente alles in haar macht doet 
om discriminerende bedrijven en  
organisaties verantwoordelijk te 
houden en dat de inspectie van SZW 
sneller wordt ingeschakeld.

2 Wij willen dat de gemeente een proef 
met een onafhankelijk waarderings-
systeem gaat faciliteren waarin diver-
siteit binnen bedrijven en organisaties 
wordt beoordeeld.

3 Wij willen dat Delft zorgt dat ongedo-
cumenteerde mensen uitbuiting en 
misstanden makkelijk kunnen melden 
bij de ondernemingsraad, human 
resources of hogerop bij de SZW 
inspectie, zonder dat ze risico lopen 
op uitzetting. 

4 Volgens ons moet de gemeente 
zorgen voor toegankelijke en beschik-
bare informatie over de rechten van 
arbeidsmigranten en let de gemeente 
intern scherp op een correcte  
uitvoering.

SEKSWERK 

1 Delft BIJ1 pleit ervoor dat het huidige 
sekswerk dat plaatsvindt binnen de 
gemeente in kaart wordt gebracht. De 
gemeente zorgt voor een stigma-vrije 
benadering.

2 Wij willen dat sekswerkers volledige 
inspraak krijgen in het gemeentelijk 
beleid over sekswerk.

3 Wij vinden dat sekswerkers nooit ver-
plicht moeten worden om bijzondere 
persoonlijke informatie te delen of 
zich te laten registreren.

4 Wij willen dat de gemeente het ver-
gunningenstelsel voor exploitanten 
versimpelt. Als sekswerkers in onze 
stad het willen, moet het makkelijk 
zijn werkplekken te creëren waar zij 
kunnen werken met gedeelde voorzie-
ningen en in nabijheid van collega’s.
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HOOFDSTUK 4

ZORG &  
WELZIJN

De realiteit is namelijk dat er veel mensen 
in Delft hulp nodig hebben. Mensen wiens 
problematiek complex is en daarom de volle 
inzet van gemeentelijke middelen nodig 
heeft. De indruk die ik van de gemeente 
Delft krijg is dat zij een groot deel van de 
inwoners liever kwijt dan rijk zijn. We kosten 
teveel geld, teveel moeite; kunnen we niet 
ergens anders heen? 

Een samenleving is slechts zo goed als ze 
hun meest kwetsbare burgers behandelt 
en dit geldt net zo goed voor Delft als 
stad. Want ook de mensen die het moeilijk 
hebben, de mensen die extra hulp 
nodig hebben, zijn Delftenaren en geen 
prijskaartjes.  BIJ1 pleit daarom onder 

andere voor het stoppen van bezuinigen 
op welzijnsorganisaties zoals Delft voor 
Elkaar en het stimuleren van een centrale 
regievoerder. Zodat elke burger weet waar 
ze moeten zijn, de hulp krijgt die nodig is 
en niet van het kastje naar de wand wordt 
gestuurd. 

HULP 
VOOR ELKE 
DELFTENAAR
Toen ik voor de zoveelste keer mijn verhaal moest doen in het kantoor 
van een vreemde en haarfijn moest uitleggen waaróm ik precies zo 
ongelukkig was, wist ik het op een gegeven moment echt niet meer. 
Ik heb in mijn leven veel te maken gehad met hulpverlening en veel 
schoot ik er niet van op. Dit moet beter kunnen, dacht ik misschien 
ietwat naïef, en daarom maakte ik de keuze om Social Work te gaan 
studeren. Op deze studie leerde ik hoe je het beste iemand kunt 
helpen maar kwam ik er ook snel achter hoe moeilijk dit gemaakt kan 
worden als het rijk of de gemeente je tegenwerkt. Stukje bij beetje 
wordt alles wegbezuinigd, wachttijden worden langer en omdat er 
een centrale blik ontbreekt, zien we door de bomen het bos niet 
meer. Geen stad ontsnapt aan dit tafereel, en zo ook Delft niet. 

#6 SUSAN DE VRIES
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RADICALE BENADERING

1 Delft BIJ1 wil dat de gemeente het 
aanwijzen van één regievoerder in 
de hulpverlening aanmoedigt. Deze 
regievoerder zorgt voor een integraal 
plan, goed contact tussen alle betrok-
kenen en houdt het overzicht. 

2 Delft BIJ1 wil dat de gemeente de 
samenwerking tussen zorg en welzijn-
sorganisaties stimuleert door deze 
bij elkaar te laten komen in eenzelfde 
gebouw. Leegstaande panden worden 
beschikbaar gesteld om dit te facili-
teren.  

3 Wij willen per direct stoppen met het 
bezuinigen op welzijnsorganisaties en 
het sociaal domein. 

4 Wij pleiten voor de erkenning en 
herwaardering van het werk van 
mantelzorgers door de gemeente, 
door middel van een eerlijke financië-
le waardering en een investering in de 
ondersteuning en het ontlasten van 
mantelzorgers. 

5 Wij willen dat Delft de mogelijkheid 
onderzoekt om ervaringsdeskundigen 
in te zetten door hen een (verkorte) 
opleiding/cursus aan te bieden.

ZORG VOOR IEDEREEN

1 Wij willen ook dat Delft het vormen 
van cliëntenraden binnen zorg-en 
welzijnsinstellingen aanmoedigt. Op 
deze manier kunnen mensen met 
een handicap, chronische ziekte en 
neurodivergente mensen vanuit een 
gelijkwaardige samenwerking mee-
denken en meebeslissen over gepaste 
zorg. 

2 Wij willen dat de gemeente ervoor 
zorgt dat laaggeletterde mensen hulp 
krijgen bij het verwerken van  
belangrijke medische informatie en 
dit stimuleert door bijvoorbeeld de 
inzet van (gebaren)tolken.  

3 De gemeente moet ervoor zorgen dat 
asielzoekers, ongedocumenteerden 
en dak- en thuislozen goede toegang 
tot zorg hebben. De gemeente stelt 
een fonds in om zorg te vergoeden 
waarop deze groepen moeilijk of geen 
aanspraak kunnen maken.

4 Wij willen dat transzorg wordt meege-
nomen in de sociaal-medische kaart 
van Delft. Deze moet worden ontwik-
keld in samenwerking met de trans 
gemeenschappen en hun vertegen-
woordigers.

OUDERENBOND  

1 Er is veel eenzaamheid in Delft, Delft 
BIJ1 wil daarom dat de gemeente het 
makkelijker maakt voor buurtbewo-
ners en/of zorgverleners om eenzaam-
heid te signaleren door bijvoorbeeld 
een speciale hulplijn op te richten. Er 
moeten meer veilige ontmoetingsmo-
gelijkheden worden gefaciliteerd.

2 Wij willen dat ouderen die door de 
splitsing tussen WMO/WLZ tussen 
wal en schip dreigen te vallen, in 
kaart worden gebracht door Delft en 
actief worden geholpen. Verantwoor-
delijkheid voor het overzicht wordt 
genomen door Delft, en Delft blijft het 
overzicht updaten. 

3 Wij willen dat de gemeente  
ouderen helpt met het vergroten van 
de digitale vaardigheid zodat zij zelf 
de regie kunnen behouden in een 
online wereld.

4 Wij willen dat Delft een Inclusieve 
ouderenzorg bevordert: meer zorgin-
stellingen beschikken over een Roze 
Lopercertificaat voor LHBTQIA+- 
vriendelijke zorg.
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HOOFDSTUK 5

TOEGANKELIJKHEID EN  
RECHT OP ZELFBESCHIKKING

TOEGANG 
VOOR 
IEDEREEN
Delft stelt geen hoge prioriteit aan toegankelijkheid. De stad is voor 
rolstoelgebruikers op veel plekken niet toegankelijk. Heel vaak horen 
wij het argument: ‘Maar het is een monumentaal pand’. Dat kan wel 
zijn, maar hoe kan de gemeente een gebouw belangrijker vinden dan 
het recht op toegang van haar inwoners? En dan is Delft ook nog de 
stad van de Technische Universiteit. 

Als Delft prioriteit stelde aan 
toegankelijkheid en inclusie, hadden we nu 
de verplichte Inclusie Agenda al. Dat is niet 
per se het antwoord op alle vraagstukken, 
maar je moet wel ergens beginnen. Als zelfs 
de raadzaal niet toegankelijk is, dan hebben 
we nog een lange weg te gaan.  
 
Daarnaast is er te weinig oog voor toegang 
van ieder zo als hen is tot onze samenleving. 
Denk aan recht op zelfbeschikking van 
transgender en non-binaire mensen, denk 
aan het recht op zelfbeschikking van 
vrouwen die een hoofddoek dragen of het 
liefst gezichtsbedekkende kleren dragen. 
Zo lang dit recht niet vanzelfsprekend is zal 
Delft BIJ1 zich blijven inzetten om dit waar 
te maken. 

Delft BIJ1 wil dat de gemeente de, uit 
het VN Verdrag Handicap verplichte, 
Lokale Inclusie Agenda zo snel mogelijk 
samenstelt en ook begint met het actief 
inzetten in beleid en in de stad. Daarnaast 
moet de veiligheid en inclusie van 
kwetsbare groepen een prioriteit worden. 
Wij zien ervaringsdeskundigheid op deze 
onderwerpen als onmisbaar onderdeel bij 
het maken van beleid. 

#1 JEANETTE CHEDDA
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TOEGANKELIJKHEID 

1 Delft BIJ1 wil zo snel mogelijk dat de 
gemeente de lokale inclusie-agenda 
samenstelt en actief inzet. Wij willen 
(betaalde) ervaringsdeskundigheid in 
het beleid verankeren.

2 Volgens ons moet ieder nieuw te 
bouwen object/gebouw in de open-
bare ruimte, naar de mate van het 
VN-verdrag Handicap, toegankelijk 
zijn. Ervaringsdeskundigen kijken mee 
en hebben vetorecht op een plan. 
Bij de aanleg of een upgrade van de 
infrastructuur moet het belang van 
mensen met een beperking zwaar 
meewegen en ontoegankelijkheid 
wordt een afbreukfactor. 

3 Geleidelijnen dienen volgens ons in de 
stad aanwezig te zijn ten behoeve van 
slechtziende mensen, en zij dienen 
niet geblokkeerd te worden. De stoep 
blijft vrij en er wordt op gehandhaafd. 
Informatie in het publieke domein 
wordt beschikbaar gemaakt in braille. 
In openbare gebouwen (denk aan het 
gemeentehuis/stadskantoor) dient 
altijd een ringleiding te zijn voor  
slechthorende mensen.

4 Wij willen dat alle moderne overheids-
gebouwen in de gemeente (denk aan 
het gemeentehuis) volledig toeganke-
lijk dienen te zijn en zo veel mogelijk 
prikkelarm (bijvoorbeeld door reken-
ing te houden met de akoestiek en 
felle verlichting).

5 Wij vinden dat een monument niet 
boven het recht op toegang staat. 
Oude gebouwen moeten zoveel  
mogelijk toegankelijk worden met 

behulp van (bijvoorbeeld) (stoel)liften 
en het verwijderen van drempels. 

6 Openbare toiletten in de gemeente 
zijn toegankelijk en gratis. De ge-
meente stimuleert een netwerk aan 
publiekelijk toegankelijke toiletten, in 
horeca, stallingen en kantoren.

7 Communicatie vanuit de gemeente  
dient voor iedereen toegankelijk 
te zijn, zoals beschikbaarheid van 
teksten op B1-niveau en audiovisuele  
vormen. Brieven die de gemeente 
verstuurt dienen voor een ieder  
begrijpbaar te lezen te zijn.

8 Wij willen dat gemeente Delft in zo 
veel mogelijke talen communiceert 
en informatie verstrekt. Belangrijke 
informatie wordt beschikbaar in 
Papiamentu, Turks, Arabisch, Engels, 
Sranan Tongo, Frans, Spaans en 
zoveel mogelijk andere talen die van-
daag worden gesproken in Delft. 

9 Er moet volgens Delft BIJ1 concreet 
beleid komen om validisme tegen te 
gaan, bijvoorbeeld door het geven 
van trainingen over de beginselen en 
normen van het VN-verdrag inzake 
rechten van personen met een handi-
cap. Deze trainingen worden gegeven 
aan overheidspersoneel, rechters en 
advocaten, architecten, ontwerpers, 
onderwijspersoneel en anderen die te 
maken hebben met beleid en onders-
teuning voor mensen met een beperk-
ing en neurodivergentie. De Stichting 
iDb wordt actiever op het gebied van 
deze vorm van discriminatie  
(validisme).

RECHT OP ZELFBESCHIKKING 

1 Delft BIJ1 pleit ervoor dat de gemeen-
te alles in haar macht doet om het 
recht op zelfbeschikking van moslim-
vrouwen te waarborgen. Wij bescher-
men actief hun rechten om een 
hoofddoek te dragen. Gemeenteraad-
sleden, burgemeester en wethouders 
spreken zich uit tegen actieve hand-
having van het gedeeltelijk verbod op 
gezichtsbedekkende kleding. 

2 Wij vinden dat mensen die als kind 
zijn geadopteerd het recht hebben 
om de feiten van hun afstamming te 
weten. Afstammingsgegevens mogen 
niet uit de archieven worden gewist. 
De overheid moet bij internationale 
adopties controleren of de biolo-
gische ouders ingestemd hebben 
met de adoptie. Gegevens als afstam-
mingsfeiten, geboortedatum, geb-
oorteplaats, oorspronkelijke naam, 
namen van ouders en familie moeten 
op aanvraag beschikbaar zijn.  

3 We willen dat de gemeente “regen-
boogtaal” gebruikt en stopt met het 
standaard gegenderd adresseren van 
inwoners, ook in persoonlijke post. 

4 We willen genderneutrale en toegan-
kelijke WC’s in alle gemeentelijke 
gebouwen.

5 We willen gendercompetenties bij 
ambtenaren vergroten met behulp 
van trainingen door ervaringsdeskun-
digen.

6 Wij vinden dat de gemeente de Trans-
gender Gedenkdag op 20 november  
en de Intersekse Dag van Herinnering 
(Sterfdag Herculine Abel Barbin) op 
6 november moet organiseren en/of 
ondersteunen.

7 Wij vinden dat er meer keuzevrijheid 
moet komen in het opnemen van vrije 
dagen op basis van religieuze over-
tuiging. Delft BIJ1 stelt voor dat de 
gemeente dit actief faciliteren.
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HOOFDSTUK 6

JEUGDZORG GROEI EN 
ONTWIKKELING 
VAN ELKE BURGER 
Het is moeilijk als mens om hulp te vragen...en het is nog moeilijker 
om als ouders hulp te vragen voor je kinderen! Voor bepaalde 
groepen mensen, zoals mensen met een migratie achtergrond, 
met een verstandelijke handicap, of mensen die onder het sociaal 
minimum leven, is om hulp vragen een werkelijke nachtmerrie. Om 
dit aan te tonen hoeven we niet ver te kijken: we hebben allemaal wel 
een nicht/neef/tante/vriend/kennis of buren waar voor een of andere 
reden een “probleem” bij een kind is geconstateerd. Het kan dat hun 
kind simpelweg speciale behoeftes heeft die in horrorverhalen zijn 
geëindigd. Of het zijn ervaringen die tot op heden nog spelen in het 
leven van een volwassen mens, omdat het een onopgeloste pijn is in 
hun levensverhaal. 

Waar het ook aan ligt: cultuur, 
een taalbarrière, een gebrek aan 
inlevingsvermogen of begrip, een 
neerbuigende bejegening, discriminatie of 
een flinke bezuiniging op het prijskaartje dat 
aan de zorg hangt. 
 
Jeugdzorg is een van de meest belangrijke 
en zorgelijke thema’s in onze maatschappij: 
het beïnvloedt ons gehele welzijn, onze 
basis en onze toekomst.  

De onrust in de jeugdzorg raakt iedereen die 
er te maken mee heeft, van het onderwijs 
tot aan de werkplek. Het beïnvloedt de 
verdere groei en ontwikkeling van elke 
burger van een gezin die met dit domein te 
maken krijgt en zulke ervaringen hebben 
invloed tot generaties hierna.

#2 ANRALEIDA DAP
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JEUGDZORG 

1 Delft BIJ1 wil ervaringsdeskundigheid 
verankeren in ons jeugdzorg beleid. 

2 Delft BIJ1 wil dat het voor jongeren 
(en ouders) makkelijk en duidelijk is 
hoe zij toegang tot welke hulp kunnen 
krijgen. Delft zorgt voor duidelijke 
informatie en laagdrempelige toegang 
via huisartsen, scholen, meer JIP- 
locaties en peer-to-peer projecten. 

3 Wij willen dat dakloze jongeren  
makkelijker en sneller huisvesting 
krijgen door middel van een urgentie-
verklaring. 

4 Wij willen de harde knip uit de jeugd-
zorg halen: wanneer je 18 wordt zal 
de zorg niet ineens stoppen. Jeugd-
zorg mag pas stoppen wanneer sup-
port, wonen, school/werk, inkomen 
en welzijn in orde zijn. Ook blijft de 
sociale omgeving van jongeren reeds 
betrokken na 18-jarige leeftijd, op 
initiatief en organisatie van hulpver-
leners. 

5 Wij willen het voor ervaringsdeskundi-
ge jongeren mogelijk maken om met 
een verkorte opleiding/cursus jonge-
ren te gaan ondersteunen vanuit de 
jeugdzorg. 

6 Delft BIJ1 pleit dat er op het voort-
gezet onderwijs, beroeps- en hoger 
onderwijs een schoolpsycholoog komt 
waar leerlingen en studenten die met 
psychische problematiek te maken 
hebben terecht kunnen.

7 Delft BIJ1 wilt de capaciteit in de 
gesloten jeugdzorg flink verlagen om 
andere vormen van zorg te prioriteren.
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HOOFDSTUK 7

OPVANG EN  
INBURGERING

De gemeente is nu verantwoordelijk voor 
het faciliteren van een goede integratie 
door statushouders een kans te geven 
op een eerlijke en waardige landing in de 
Nederlandse maatschappij.  
 
Dit kan door mensen met een vlucht- of 
migratieachtergrond mee te laten denken 
en mee te laten werken aan programma’s, 
initiatieven en oplossingen.  
 

Volgens ons is het met name belangrijk 
dat de gemeente zich bescheiden opstelt 
en gaat luisteren naar de mensen die 
hier dagelijks mee te maken hebben; de 
migranten en de organisatie die opkomt 
voor hun belangen.

GEEN 
MENS IS 
ILLEGAAL
 
Wij staan voor een wereld waarin elk mens gelijkwaardig is en vrij 
gebruik kan maken van haar vrijheid van verkeer. Met name wanneer 
men vertrekt uit het thuisland voor een beter en veiliger bestaan, 
zoals (klimaat)vluchtelingen en arbeidsmigranten. Geen mens 
vertrekt zonder geldige reden, geen mens is illegaal.  
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ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN ZET 

1 Delft BIJ1 wil dat er actief wordt  
gewerkt met ervaringsdeskundigen 
aan een plan voor meer menswaardig 
en geschikte opvang voor statushou-
ders. 

2 Wij willen zorgen voor beter toeganke-
lijk hulpverlening voor statushouders 
en voor ongedocumenteerde mensen.

3 Delft BIJ1 pleit voor een gemeente die 
zich inzet om de veiligheid van kwets-
bare en LHBTQIA+ vluchtelingen te 
waarborgen.

4 Wij willen ervaringsdeskundigheid 
prioriteren. Opvangprojecten die 
voortkomen uit de migranten en 
vluchtelingen gemeenschappen 
moeten worden gestimuleerd en in 
aanmerking komen voor subsidie 
vanuit de gemeente. 

5 Delft BIJ1 wil dat statushouders 
als mentors/buddies aangenomen 
worden door de gemeente om nieuwe 
vluchtelingen te begeleiden en te 
ondersteunen.

TOEGANG TOT EEN VEILIGE MAATSCHAPPIJ 

1 Delft moet volgens ons hulp aan 
vluchtelingen bieden zolang het nodig 
is en hulp trajecten hebben geen 
vastgestelde eindtijd.

2 Delft BIJ1 roept de gemeente om haar 
huidig staatloosheid beleid in kaart 
te brengen. Hierbij wordt gekeken of 
er voldoende toegankelijke onder-
steuning is voor ongedocumenteerde 
mensen.

3 We willen een permanent en toegan-
kelijk informatiepunt over taalaanbod 
voor iedereen. 

4 Informele en formele wijks- en 
stadsinitiatieven dienen volgens ons 
gestimuleerd en ondersteunt te  
worden door de gemeente. Om 
mensen te verbinden en de sociale 
samenhang te waarborgen.

5 Ongedocumenteerde mensen hebben 
recht op zorg, zoals elk mens. Delft 
BIJ1 pleit voor samenwerking met 
stichtingen zoals LOS en ROS om dit 
recht aan de orde te brengen en te 
faciliteren. 

6 Delft BIJ1 vindt dat de gemeente 
moet garanderen dat iedereen op een 
laagdrempelige en toegankelijke  
manier discriminatie, racisme en  
xenofobie kan melden, ook mensen 
die (nog) geen Nederlands kunnen. 

7 Volgens ons moet de gemeente niet 
meewerken aan vreemdelingen- 
detentie of uitzetting van personen 
die ongedocumenteerd zijn. 

8 Delft BIJ1 wil dat de gemeente manie-
ren gaat onderzoeken om de drempel 
tot het onderwijs te verlagen voor 
ongedocumenteerde mensen.
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HOOFDSTUK 8

ECONOMIE VAN ARMOEDE- 
BESTRIJDING NAAR 
ARMOEDEPREVENTIE
BIJ1 wil naar een economie voor iedereen en niet alleen voor een 
klein groepje mensen. De huidige verdeling van welvaart, bezit 
en macht is gebaseerd op het kapitalistische systeem waarbij er 
zoveel mogelijk wordt geproduceerd tegen zo min mogelijke kosten. 
Dit moet anders. De economie moet er voor iedereen zijn, vrij van 
racisme, uitsluiting en uitbuiting van de planeet, mens en dier. 

We moeten van armoedebestrijding naar 
armoedepreventie: dit vergt verandering 
in het systeem en dus beleid. Ook vergt dit 
erkenning van hoe afkomst en kleur bepalen 
wie in armoede terechtkomen. 
Daarnaast, leidt onze economische systeem 
tot de huidige klimaatcrisis: de menselijke 
relatie tot land, arbeid, dieren, natuur en de 
economie zijn uit balans.
Ten slotte zien wij ook dat de diversiteit 
van het Delftse ondernemerschap niet 
zichtbaar genoeg is. Dit moet aangepakt 
worden. Ondernemers van kleur verdienen 
gelijkwaardige aandacht en ondersteuning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door kleur te bekennen kunnen we echte 
gesprekken voeren en samenwerken om de 
positie van alle ondernemers in de Delftse 
economie te verbeteren. 
 
We willen een rechtvaardige economie en 
klimaatrechtvaardigheid. Daarom stelt 
Delft BIJ1 de volgende punten voor aan de 
gemeente. 
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EINDE AAN DE SCHULDENECONOMIE 

1 Delft BIJ1 wil dat het schuldhulpverle-
ning team uitgebreid wordt en cultu-
rele sensitiviteit training krijgt, om alle 
mensen in Delft met schulden goede 
en menselijke begeleiding te kunnen 
bieden. Alle schuldhulp voorzieningen 
moeten bekend, toegankelijk en inclu-
sief zijn voor iedereen.

2 We willen niet dat de gemeente met 
commerciële incassobureaus samen-
werkt.

3 Delft BIJ1 wil dat de gemeente  
schulden nog veel vaker overneemt, 
zodat er maar één schuldeiser is en 
schulden niet oplopen. De gemeente 
moet volgens ons een pauzeknop 
invoeren voor mensen met schulden 
die hulp zoeken.

4 De schone lei uit de Wet schuld- 
sanering natuurlijke personen (Wsnp) 
moet makkelijker en sneller bereik-
baar zijn volgens ons. Dit moet in het 
bijzonder gelden voor jongeren.

INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID 

1 Delft BIJ1 wil dat mensenrechten en 
duurzaamheid als bindende voor-
waarden opgenomen worden in het 
programma van eisen van gemeente-
lijke aanbestedingen en samenwer-
kingen.

2 Wij willen dat Delft geen stedenban-
den of internationale samenwerkin-
gen aangaat met anti-democratische 
overheden of overheidsinstellingen 
van landen die gebieden volgens 
internationaal recht illegaal kolonise-
ren en/of oorspronkelijke volkeren on-
derdrukken; ook neemt de gemeente 
geen deel aan handelsmissies naar de 
betreffende landen.

3 Wij willen dat de gemeente Delft haar 
stedenband met de Israëlische stad 
“kfar Saba” opzegt. Deze Israëlische 
stad is deels gebouwd op de ruïnes 
van een Palestijnse dorp en de in-
heemse bewoners van de stad werden 
tijdens de Nakba weggejaagd door het 
Israëlische leger.

VAN EEN MARKTECONOMIE NAAR  
EEN ECONOMIE VOOR IEDEREEN 

1 De gemeente moet volgens ons 
zo breed mogelijk inzetten op een 
eerlijke, rechtvaardig, duurzame en 
circulaire economie. Simpel gezegd 
is het uitgangspunt om de behoeftes 
van iedereen te realiseren binnen de 
draagkracht van de Aarde.

2 Wij willen dat Delft een voorkeur- 
vestigingsbeleid hanteert voor ethisch 
en circulair werkende (MKB)  
bedrijven. 

3 Het tarief voor OZB eigenaar niet- 
woning moet worden verhoogd.

4 Wij willen dat Delft werkt aan  
groene-opleidingsmogelijkheden 
en banen creëert voor de enorme 
duurzaamheidsslag die wij nog steeds 
moeten maken op alle opleidings- 
niveaus.
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HOOFDSTUK 9

ONDERWIJS EEN FUNDAMENT 
VOOR IEDER  
MENS
Ons is geleerd dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Zelfs het 
eerste artikel van onze grondwet verwijst daar naar. Maar de realiteit 
is anders. Het onderwijs is een van die plekken waar nog een hoop 
verbeterd kan worden. 

Tegenwoordig krijgen leerlingen een 
schooladvies waarbij de maatschappelijke 
positie van de ouders een rol speelt maar 
ook hun afkomst en of er thuis Nederlands 
gesproken wordt. Ook zien we dat ouders 
met geld hun kind met privélessen en 
huiswerkbegeleiding kunnen voorzien terwijl 
de kinderen die het minder breed hebben 
achterblijven. Tot slot lijkt er weinig ruimte 
voor leerlingen met een beperking. Dat 
terwijl ook zij toegang moeten hebben tot 
regulier onderwijs. Dit is allemaal zeer spijtig 
aangezien het onderwijs als basis dient voor 
ieder mens.

Wij zullen onze handen uit de mouwen 
steken om het onderwijs toegankelijker te 
maken met gelijke kansen voor iedereen. 
Discriminatie en andere vormen van 
pestgedrag worden hard aangepakt.  
 
Tot slot moet er gewoon veel geïnvesteerd 
worden in het onderwijs zodat iedereen 
voltallig kan meedoen, ongeacht wie je bent. 
Zo bouwen we samen aan een fundament 
voor ieder mens.

#4 TOMAS HANEGRAAF
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GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

1 Voor Delft BIJ1 moet bijles toegan-
kelijk zijn voor iedereen die dat nodig 
heeft. De gemeente stelt voldoende 
geld beschikbaar zodat in alle buur-
ten gratis kwalitatief goede bijlessen 
aangeboden worden. Initiatieven uit 
de buurt en voor de buurt worden 
gestimuleerd.

2 Huisvesting van ons onderwijs moet 
volledig toegankelijk worden voor 
leerlingen met een beperking en 
neurodivergente leerlingen.

3 Brede scholengemeenschappen met 
verschillende schoolsoorten (vmbo, 
havo, vwo) en initiatieven om deze te 
starten moeten volgens ons worden 
gestimuleerd door de gemeente.

4 Scholengemeenschappen waar  
kinderen met een beperking mee 
doen met het reguliere onderwijs 
worden gestimuleerd voor het belang 
van ieder kind. Zo doen kinderen met 
een beperking volwaardig mee aan de 
samenleving en leren andere kinderen 
dat de wereld divers is en dat ieder-
een gelijkwaardig mee kan doen.

5 Delft BIJ1 wil dat de gemeente zich 
voor een inclusiecommissie op elke 
school en op de universiteit gaat 
inzetten. De commissie stelt samen 
met ervaringsdeskundigen, leraren, 
leerlingen, ouders en administratieve 

medewerkers doelstellingen op het 
gebied van inclusie en diversiteit.

6 Delft BIJ1 steunt ‘PO in actie’ en 
overige stakingen in het onderwijs. 
Wij willen dat de gemeente zich hard 
maakt voor betere arbeidsvoorwaar-
den voor leerkrachten.

7 Wij willen dat, naast Nederlands, 
diverse taallessen aangeboden  
worden, zodat bi-culturele kinderen 
trots kunnen zijn op hun roots en zo-
dat alle kinderen kunnen genieten van 
alle rijkdom van onze multiculturele 
samenleving 

8 De gemeente moet garant blijven 
staan voor schone en voldoende 
geventileerde schoolgebouwen, ook 
nadat het rijk dit niet meer subsidi-
eert.

9 Delft BIJ1 gelooft dat islamitische 
scholen recht hebben op uiting van 
hun godsdienst, op dezelfde manier 
als christelijke scholen. Wij vinden dat 
het de taak van de gemeente is om 
alle scholen veiligheid te garanderen 
en gelijkwaardig te ondersteunen in 
het bieden van onderwijs en huisves-
ting. 
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HOOFDSTUK 10

CULTUUR EEN WEER- 
SPIEGELING VAN  
DE SAMENLEVING
De afgelopen jaren is teveel bezuinigd op cultuur. Op wijkniveau is de 
drempel om samen te komen verhoogd, zeker voor jongeren. Ook in 
de afgelopen periode is de cultuursector onevenredig geraakt door 
de coronacrisis. Cultuur brengt de stad tot leven, omdat ze mensen 
samenbrengt. Delft BIJ1 wil vechten voor een bloeiende kunst- 
cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving in haar 
volledigheid weerspiegelt en ook toegankelijk is voor iedereen in onze 
samenleving. 

Juist na deze crisis moeten we investeren in 
kunstenaars, musici, culturele ondernemers 
en instellingen. Dit draagt ook positief bij 
aan het mentale welzijn van de Delftenaren. 
Delft BIJ1 wil dat er met name buiten het 
centrum wordt geïnvesteerd in cultuur.  
Wij willen een divers en kleurrijk aanbod.  
Wij willen culturele instellingen die 
toegankelijk en veilig zijn voor mensen met 
een beperking en uit risicogroepen.  
Wij willen investeren in initiatieven door en 
voor de inwoners in alle wijken.
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EEN DIVERS EN KLEURRIJK AANBOD

1 We willen dat Delft creatieve ont-
moetingsplekken en kunstprojecten 
op buurtniveau stimuleert. Wij willen 
investeren in de diversiteit van  
kunstenaars en creatievelingen.

2 Delft BIJ1 wil dat graffitikunstenaars 
samen met jongeren manieren vinden 
om hun buurt meer eigen te maken, 
met de buurt voor de buurt.

3 Delft BIJ1 wil dat de gemeente de 
Code Diversiteit & Inclusie en de 
Fair Practice Code hanteert in haar 
cultuurbeleid en dat subsidieverstrek-
king daar aan verbonden is.

4 Delft BIJ1 wil scheiden met de  
verheerlijking van ons koloniaal  
verleden. De marketingcampagne 
“Delft is goud” en alle referenties naar 
de “gouden eeuw” moet volgens ons 
zo snel mogelijk stoppen.

5 Wij vinden dat Delft de lokale culture-
le en media-instellingen moet stimule-
ren om meer aandacht geven aan de 
Nederlandse koloniale geschiedenis 
en het slavernijverleden, maar dan 
vanuit het perspectief van de  
voormalige koloniën. 

6 We willen dat de toegang tot musea 
en culturele instellingen gratis wordt 
voor inwoners die dit niet kunnen  
betalen. De gemeente moet meer 
open dagen stimuleren en de stads-
pas uitbreiden.

7 Delft BIJ1 denkt dat de gemeente een 
programma als De school die kleur 
bekent [1] zou kunnen opzetten en 
subsidiëren, om zo aan de basis van 
inclusiviteit te kunnen gaan werken.

8 Elk kind tot dertien jaar dat zich in de 
gemeente bevindt, moet volgens ons 
in brede zin gratis toegang tot cultuur, 
kunst en sport krijgen. Dit geldt ook 
voor tieners van dertien tot zestien 
jaar waarvan de ouders onder het  
sociaal minimum leven. Voor dat  
laatste gebruiken we de stadspas.
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HOOFDSTUK 11

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID,  
DIERENRECHTEN EN  
VOEDSELZEKERHEID

INHEEMSE 
PERSPECTIEVEN 
ONMISBAAR
Op 14 maart 2021 deden in Nederland meer dan 40.000 mensen 
mee aan de klimaatmars. De klimaatbeweging weet steeds meer 
mensen te bereiken met hun boodschap en dat is alleen maar 
goed. Maar wie staan er nou echt vooraan in de strijd tegen 
klimaatverandering? Dat zijn vaak niet de mensen die in werkelijkheid 
de directe gevolgen van klimaatverandering ervaren. Daarom stond ik 
als vertegenwoordiger van de Free West Papua Campaign ook op het 
podium bij de klimaatmars.

Er ontbreekt namelijk een belangrijk, 
misschien wel het belangrijkste, perspectief 
in de klimaatbeweging wereldwijd. Namelijk 
dat van inheemse volkeren, zoals die van 
West Papua. Inheemse volkeren maken 
5% uit van de wereldbevolking maar zijn 
door hun levenswijze verantwoordelijk 
voor behoud van 80% van de biodiversiteit 
wereldwijd. De wijsheid van deze 
gemeenschappen is van cruciaal belang 
om met een duurzame klimaatoplossing te 
komen.  

Maar daarnaast zijn het ook juist vaak deze 
gemeenschappen die het eerst en hardst 
worden geraakt door de klimaatcrisis. Om 
klimaatrechtvaardigheid te kunnen bereiken 
zijn inheemse perspectieven onmisbaar.

#5 JULIA JOUWE
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RADICALE AANPAK 

1 Delft BIJ1 wil dat de gemeente de 
klimaatcrisis uitroept.

2 Wij willen dat alle beleid van de 
gemeente natuurinclusief is en wordt 
getoetst op duurzaamheid en impact 
op klimaat, milieu en biodiversiteit, 
ook met terugwerkende kracht.

3 Volgens ons moeten bewoners wor-
den betrokken bij het gemeentelijke 
klimaatbeleid door gesprekken te 
organiseren met lokale en inheemse 
klimaatexperts over de gevolgen van 
de klimaatcrisis.

VERKEER, VERVOER EN LUCHTKWALITEIT 

1 We willen dat het verkeersbeleid toe-
gankelijkheid, fietsers en voetgangers 
prioriteert.  

2 Wij willen dat alle OV voorzieningen 
toegankelijk worden voor mensen met 
hulpmiddelen. De gemeente ziet erop 
toe dat de kwaliteit van de reisas-
sistentie van de NS sterk verbetert. 
OV is toegankelijk voor iedereen. De 
HTM-trams worden vervangen door 
trams waar ook mensen met hulpmid-

delen en/of ouders met kinderwagens 
gelijkvloers in kunnen. Scootmobiels 
worden niet geweigerd in de bus. 

3 Delft BIJ1 pleit voor een vuurwerkver-
bod voor particulieren. De gemeente 
organiseert rond de jaarwisseling op 
centrale plekken vuurwerkshows of 
lichtshows. 

ENERGIETRANSITIE 

1 Delft BIJ1 pleit dat onze gemeente 
voor 2030 een fossielvrije gemeente 
en CO2-neutraal wordt.

2 We willen een reclameverbod voor 
de fossiele industrie in de openbare 
ruimte en het onderwijs invoeren.

3 Volgens ons moet Delft stoppen met 
het inzetten van biomassacentrales in 
hun duurzaamheidsbeleid.

4 Delft BIJ1 wil dat in 2030 100% van 
de woningen goed geïsoleerd zijn en 
minimaal energielabel B hebben. De 
gemeente onderzoekt de beschikba-
re middelen en mogelijkheden voor 
bindende doelen.

NATUUR, WATER EN DIEREN

1 We willen een aangepast gemeente-
lijke maaibeleid om natuur de ruimte 
te geven en er wordt plaats gemaakt 
voor meer kleine ecosystemen in 
parken en natuurgebieden. 

2 Delft BIJ1 vindt dat de watervoorraad, 
om overtollig water op te vangen, flink 
uitgebreid moet worden. Wij willen 
dat groene daken de norm worden bij 
nieuwe gebouwen en ook bij bestaan-
de gebouwen wanneer het kan.

3 We willen dat Delft zorgt dat het 
welzijn, de gezondheid en lichamelij-
ke integriteit van de dieren in de stad 
zijn gewaarborgd, in het bijzonder op 
de kinder- en stadsboerderijen. Delft 
maakt bij voorkeur gebruik van de 
intentieovereenkomst voor dierenwel-
zijn op kinderboerderijen.

4 Er komen als het aan ons ligt geen 
nieuwe dierenwinkels in Delft. 

VOEDSELZEKERHEID 

1 We willen dat gemeente Delft het  
goede voorbeeld geeft door in prin-
cipe alleen nog maar veganistische 
maaltijden in haar kantines en op 
recepties te serveren.

2 Delft BIJ1 wil dat korte voedselketens 
de norm worden in Delft. Projecten 
waarin inwoners en boeren samen 
komen om een eerlijk en betaalbaar 
voedsel initiatief te starten moeten 
gesteund en gestimuleerd worden 
door de gemeente.

3 Delft BIJ1 wil bijdragen aan het halen 
van de Europese doelstelling om in 
2030 25% biologisch landbouwareaal 
te hebben. Wij willen dat boeren die 
een omslag maken naar ethische, 
biologische en duurzame landbouw 
door Delft gesteund worden. 

4 Delft BIJ1 vindt dat er een Delfts 
voedselzekerheidsplan moet komen, 
waarin de gemeente garandeert dat 
iedereen die in onze stad woont of 
verblijft altijd toegang heeft tot voed-
sel. Dit voedsel moet zo biologisch, 
ecologisch en gezond mogelijk zijn. 

5 Wij willen dat plaatselijke horeca en 
supermarkten tenminste 25%  
regionaal, duurzaam geproduceerde 
producten gaan verkopen.
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HOOFDSTUK 12

VEILIGHEID  
EN JUSTITIE

Nieuwsberichten, keer op keer, geven een 
beeld van een politie die geen problemen 
ziet in etnisch profileren. Een boze blik met 
een snauw voor de ene Delftenaar maar 
een glimlach en handdruk voor de ander. 
Terwijl onze jeugd staande gehouden 
wordt, kunnen werkgevers onbezorgd 
salaris achterhouden, bedrijven het milieu 
vervuilen en kan de overheid wegkomen 
met overbodige controles op de meest 
kwetsbare groepen en discriminerend 
beleid gebaseerd op wantrouwen. 
 

De een doet onrecht en komt er mee weg 
en de ander is onschuldig en krijgt straf.  In 
een samenleving voor iedereen kan dit niet. 
Juist daarom maakt Delft BIJ1 er werk van 
dat veiligheid iedereen toekomt, ongeacht 
wie je bent.

BESCHERMING  
IN PLAATS  
VAN ANGST
 
Iedereen moet zich veilig voelen en daar willen we werk van maken. 
Want helaas voelt niet iedereen zich even veilig. Sterker nog; een 
deel van de angst wordt juist veroorzaakt door onze eigen instanties. 
Instanties die ons juist moeten helpen en beschermen. 

#4 TOMAS HANEGRAAF
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VEILIGE BUURTEN EN RECHTVAARDIGHEID 

1 Delft BIJ1 wil wijkgerichte en groeps-
gerichte initiatieven stimuleren, 
waarbij burgers instaan voor elkaars 
veiligheid.

2 Om kleine misdaad te verminderen 
en buurten veiliger te maken willen 
wij vanuit de gemeente pilots opzet-
ten voor buurt-rechtbanken. Hier 
staat niet vervolging, maar de mens, 
de leefbaarheid van de buurt en het 
herstellen van fouten centraal.

3 Wij willen dat de gemeente de aangif-
tebereidheid stimuleert en een goede 
registratie van geweld en discrimina-
tie bevordert. 

4 Wij willen dat Delft gaat inzetten op 
preventie van schadelijk harddrugs-
gebruik. Deze gebruikers worden niet 
gecriminaliseerd of gestigmatiseerd.

POLITIE EN OPENBARE ACTIVITEITEN 

1 Delft BIJ1 wil etnisch profileren 
verbieden. Hieronder valt ook de 
introductie van stopformulieren voor 
alle politiecontroles en het standaard-
gebruik van bodycams.

2 Wij willen dat de politie een zero- 
tolerance beleid hanteert wat betreft 
racistische uitingen binnen eigen 
gelederen en voert dat pro-actief uit.

3 Mensen met onbegrepen gedrag zijn 
vaker slachtoffer van politiegeweld. 
Wil willen daarom dat de gemeente 
zich gaat inspannen om mensen met 
onbegrepen gedrag de juiste hulp aan 
te bieden. De politie heeft hierin geen 
rol.

4 Wij willen inzetten op buurtvaders en 
buurtmoeders die de buurt in de ga-
ten houden. Buurtouders en wijkagen-
ten moeten zichtbaar en benaderbaar 
zijn.

5 Wij willen dat klokkenluiders door 
onze gemeente in bescherming  
worden genomen en alle ruimte  
krijgen om misstanden aan te kaarten.

GENDERGERELATEERD GEWELD 

1 Volgens ons moet Delft structureel 
meer investeren in de verschillende 
vrouwenopvangcentra in onze stad en 
de lokale hulpverlening en meldpun-
ten voor slachtoffers van gendergere-
lateerd geweld. 

2 We willen pleiten dat de gemeente 
zich actief gaat inzetten voor het 
bestrijden van straatintimidatie in de 
stad. Delft werkt samen met hoger  
onderwijsinstellingen en lokale 
vrouwen belangenorganisaties om 
seksueel geweld en intimidatie tegen 
te gaan. 

3 Bij het opstellen van beleid om 
straatintimidatie tegen te gaan moet 
er zorgvuldig gekeken worden of het 
etnisch profileren niet in de hand 
werkt.

DISCRIMINATIE 

1 Delft BIJ1 wil dat de gemeente 
strenger handhaaft op de landelijke 
anti-discriminatiewetgeving. Mensen 
die in onze stad discrimineren krijgen 
een Educatieve Maatregel Discrimina-
tie opgelegd.

2 Wij willen dat de gemeente discrimi-
natie en geweld tegen de LHBTQIA+ 
gemeenschap, racisme, islamofo-
bie en antisemitisme op de agenda 
plaatst in het driehoeksoverleg tussen 
burgemeester, politie en het OM en 
daarbij de relevante belangenorgani-
saties en de antidiscriminatievoorzie-
ning betrekt.

3 Volgens ons moet de gemeente 
zorg dragen dat in elke opvang voor 
dakloze mensen een aantal vaste, 
gereserveerde slaapplaatsen voor 
dakloze mensen uit de LHBTQIA+ 
groep aanwezig zijn. 
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DIGITALE RECHTEN EN VEILIGHEID

1 Wij willen dat de gemeente de rechten 
en behoeften van de burger altijd 
centraal zet, en niet de digitalisering 
op zich.

2 De gemeente moet investeren in de 
eigen digitale veiligheid om datalek-
ken en hacks te voorkomen.

3 Delft BIJ1 wil actief op buurtniveau 
lesprogramma’s aanbieden om digita-
le geletterdheid te bevorderen en alle 
bewoners meer bewust te maken van 
hun digitale- en privacyrechten.

4 Delft moet volgens ons bij nieuwe 
IT-projecten gebruik maken van 
opensourcesoftware. Dit betekent 
software waarvan iedereen de bron-
code kan bestuderen, aanpassen of 
gebruiken.

5 Wij willen dat onze gemeente ook op 
digitaal niveau actief discriminatie en 
etnisch profileren tegen gaat.

6 Het is voor ons belangrijk dat Delft 
zorgt dat er een onafhankelijke toe-
zichthouder komt die er op toeziet dat 
in de dataverzameling over burgers en 
in het inzetten van algoritmes van de 
gemeente, geen sprake is van  
discriminatie, etnisch profileren en 
het schenden van mensenrechten. 

7 Wij willen dat Delft er streng op  
toeziet dat de privacy van haar 
burgers volledig wordt gegarandeerd. 
Delft is tegen overdreven inzet van 
beveiligingscamera’s. Hiernaast moet 
de gemeente stoppen met het bespi-
oneren van de inwoners via andere 
kanalen zoals social media.

8 Gemeentelijke onderzoeksopdrachten 
en onderzoeksresultaten willen wij in 
het openbaar.

9 Delft BIJ1 wil dat de gemeente garan-
deert dat traditionele manieren van 
contact, zoals via de telefoon of een 
loket, mogelijk en toegankelijk blijven, 
zonder dat daar de kwaliteit onder 
lijdt.

10 Delft BIJ1 pleit dat alle digitale dien-
sten die Delft aanbiedt, waaronder 
hun website, moeten voldoen aan 
maximale nationale en internationale 
toegankelijkheidseisen. De toeganke-
lijkheid moet vanaf het begin van de 
ontwikkeling een hoofdrol spelen door 
(ervarings)deskundigen in te zetten.
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WOORDENLIJST
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A

Aangiftebereidheid: De bereidheid van iemand om aangifte te doen, meestal direct  
verbonden met of de persoon zich veilig en serieus genomen voelt. 
 
Algoritme: Een algoritme is een formule in de vorm van code om een wiskundig of informati-
caprobleem automatisch op te lossen. 
 
Anti-democratische landen: Landen waar de democratie, zelfbeschikking en mensen- 
rechten van individuen en groepen (ernstig) onder druk staan dan wel in gebrekkige vorm 
aanwezig zijn. 

B

Biodiversiteit: De diversiteit van flora en fauna binnen een bepaald ecosysteem. 
 
Biomassacentrales: Centrales waar (afval)hout wordt verbrand om energie op te wekken. 
 
Blackfacing: Het opmaken van het gezicht met zwarte/bruine schmink en eventueel stereo-
typerende kenmerken om zo een racistische karikatuur van een zwart persoon uit te  
beelden. 

C

Circulaire economie: een manier van produceren en consumeren, waarbij materialen en 
grondstoffen zo lang mogelijk worden hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om 
de behoeften van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de Aarde.
 
Code Diversiteit en Inclusie: Een richtlijn voor de culturele sector om te verbeteren op het 
gebied van diversiteit. Oorspronkelijk vooral gericht op culturele diversiteit, maar inmiddels 
richt het zich op een breder spectrum, zoals onder andere gender, religie, sociaal-economi-
sche status en leeftijd. 
 
Cultuur sensitief: Handelen met respect voor, en uit het bewust zijn van de normen en 
 waarden die bij een bepaalde cultuur horen.  
 
 

D

Dekolonisatie: Het proces waarin gekoloniseerde landen zich ontdoen van de koloniale 
machthebbers, maar ook de processen waarin de samenleving afstand neemt van de witte 
en/of westerse norm als de universele waarheid. 
 
Discriminatie: Het onrechtmatig uitsluiten en niet gelijkwaardig behandelen van en/of onder-
scheid maken tussen verschillende mensen en/of groepen.

E

Ecosysteem: Een systeem van levende wezens dat samen met hun omgeving een keten 
vormt die het leven binnen het systeem in stand houdt. 
 
Ervaringsdeskundige: Iemand die eigen ervaringen gebruikt in zijn werk en zo een specifieke 
vorm van expertise heeft. 
 
Etnisch profileren: Het hanteren van (uiterlijke) eigenschappen als huidskleur, nationaliteit, 
etniciteit, taal of geloof bij opsporing of handhaving, terwijl daar geen bewezen aanleiding 
voor is. 

F

Fair Practice Code: Een gedragscode voor ondernemen en werken binnen de kunst, cultuur 
en creatieve sector met als doel het bewerkstelligen van een eerlijke en solidaire bedrijfs- 
voering. 
 
Flexwerk: Werk onder ‘flexibele contractvormen’ zoals uitzendcontracten, contracten op 
oproepbasis of tijdelijke contracten.

G

Gendergerelateerd geweld: Geweldpleging tegen iemand vanwege hun gender(identiteit). 
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I

Inclusiviteit: Het actief in de samenleving betrekken van achtergestelde groepen op basis 
van gelijkwaardige rechten en plichten. 
 
Inspectie SZW: Overheidsorgaan met als kerntaak het inspecteren op gebieden als arbeids-
omstandigheden en fraude binnen werk en inkomen.  
 
Institutioneel: Verweven in de cultuur en normen van instituten, bijvoorbeeld overheidsin-
stellingen. 
 
Intersectioneel feminisme: Bij intersectioneel feminisme gaat het niet alleen over vrouw- 
zijn, maar gaat het daarnaast om de combinatie van factoren die je leven ook beïnvloeden 
en hoe die samenwerken. Het gaat dan om factoren als gender, ras, klasse, seksualiteit, 
beperking, enzovoorts. 

K

Kapitalisme: Ons huidige economische systeem waarin het behalen van winst en het op-
bouwen van kapitaal het belangrijkst zijn. De vrije markt met de bijbehorende voortdurende 
groei moet daarvoor zorgen. Dit gebeurt door middel van uitbuiting en gaat ten koste van 
onder andere arbeidsrechten, eerlijke verdeling van macht en welvaart, dierenwelzijn en het 
klimaat. 
 
Kostendelersnorm: Het verlagen van een bijstandsuitkering op het moment dat meerdere 
volwassenen samenwonen op één adres. Dit geldt ook als de samenwonende volwassenen 
een familie vormen. 
 
Kwetsbare vluchtelingen: Groepen vluchtelingen die door hun achtergrond of (delen van) 
hun identiteit als bijzonder kwetsbaar worden aangemerkt, bijvoorbeeld oudere asielzoekers, 
zwangere vluchtelingen, alleenstaande vrouwen (met of zonder kinderen), minderjarigen en 
slachtoffers van martelingen of seksueel misbruik. 

L

LHBTQIA+: Een afkorting voor ‘Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Trans, Queer,  
Intersekse, Aseksueel’ en meer. 
 

N

Neurodiversiteit: De van nature aanwezige verschillen en variaties in het menselijk brein, 
bijvoorbeeld op het gebied van sociale interactie of de manier van informatie opnemen. Ook 
wel een verzamelterm voor onder andere autisme en dyslexie. 
 
Non-binair: Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuisvoelt in de hokjes ‘man’ of 
‘vrouw’. 

O

Onteigening: De mogelijkheid om eigendom van particulieren aan de overheid over te  
dragen. 

R
 
Rechtsherstel: Compensatie voor de verschillende gevolgen die bepaalde groepen hebben 
moeten doorstaan bij bezetting en/of vervolging.

S

Segregatie: Afzondering van bevolkingsgroepen uit de maatschappij of het scheiden van 
bevolkingsgroepen. Het tegenovergestelde van integratie. 
 
Sociaal domein: Alles wat (lokale) overheden doen op het gebied van participatie, zelfred-
zaamheid, werk en zorg. 
 
Speculatie: Een huis (of iets anders) wordt in dit geval niet gekocht om zelf te gebruiken, 
maar wordt gebruikt voor winst. Veel huizen komen op die manier leeg te staan en zorgen 
voor een kunstmatig woningtekort. 

V

Validisme: De discriminatie, stigmatisering en/of uitsluiting van mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking en van neurodivergentse mensen.  
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Veiligheidsdriehoek: De samenwerking tussen drie personen/instanties (bijvoorbeeld de 
burgemeester, politie en justitie), meestal op regionaal niveau. 
 
VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap: Een sinds 2016 geldend 
verdrag waarmee de Nederlandse staat heeft toegezegd de situatie van mensen met een 
beperking dusdanig te verbeteren dat zij volwaardig mee mogen en kunnen doen in de 
samenleving. 
 
Vrijheid van verkeer: De vrijheid om je te verplaatsen naar andere landen. 

W

Warmtefonds: Een fonds waaruit woningbezitters, scholen en verenigingen van eigenaren 
kunnen lenen om de verduurzaming van hun woningen of panden te realiseren. 
 
Wooncoöperatie: Een organisatie waarin huurders zeggenschap hebben over de woning-
bouw en huurwoningen. 
 
Woonplicht: Het verplichten van huizenkopers om ten minste een bepaald aantal jaren te 
wonen in het huis dat ze kopen. Dit is om speculatie tegen te gaan. 
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