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Beste Delftenaren, 
 
Een Stoelinga als voorzitter van Hart voor Delft, dat 
vinden veel mensen best opvallend. Kort voordat 
mijn vader Martin overleed vroeg hij mij: Wil je de 
partij helpen om groot te worden en echt iets voor 
de gewone Delftenaren te kunnen doen? Over het 
antwoord hoefde ik niet lang na te denken: natuurlijk 
wil ik dat. Delft is mijn stad en ik vind het belangrijk dat 
het een fijne stad wordt en blijft voor alle mensen die 
er wonen. Dat is geen eenvoudige missie, ik zeg het 
maar eerlijk. We hebben in Delft te maken met grote 
problemen. Het stadsbestuur heeft de eigen financiën 
niet op orde. Er is een parkeerbeleid waar behalve 
de penningmeester van het college niemand blij van 
wordt. De woningnood voor gewone Delftenaren 
is enorm, maar er wordt te weinig gebouwd in 
hun segment. We worden als stad overspoeld door 
problemen waar we geen grip op hebben en waar 
niemand een echte oplossing voor aandraagt. Er komen 
steeds meer vluchtelingen naar Delft, het aandeel 
studenten op de totale bevolking vliegt de pan uit, met 
alle huisvestingsproblemen van dien. Er zijn problemen 
in de zorg. We worden platgewalst met grootse 
klimaatplannen, die voornamelijk heel veel geld kosten. 
Geld dat bij de burgers vandaan moet komen.  
Maar die burger staat het water al heel lang aan de 
lippen. 

Iedereen in het stadhuis ziet het, maar niemand staat 
op om er echt oplossingen voor aan te dragen. In plaats 
daarvan worden door het linkse blok in het college 
en de gemeenteraad nog veel te veel zaken achter 
gordijntjes en in achterkamertjes beklonken. Ver weg 
van de gewone Delftenaren, die er juist bij moeten 
worden betrokken. Want zij maken uiteindelijk het 
verschil, niet de politieke bollebozen die onze stad 
nu al sinds 1998 in hun greep hebben. En de echte 
Delftenaren steeds weer in de kou laten staan.
 Daar wil Hart voor Delft een eind aan maken. En ik ben 
trots dat ik er als voorzitter van de grote stadspartij mijn 
aandeel aan mag leveren. In de geest van mijn vader 
Martin, met zijn gedrevenheid ook. Kritisch, soms hard, 
maar altijd langs de weg van overleg en democratie.  
 
Hart voor Delft is er klaar voor om u, de echte 
Delftenaar die hard voor zijn of haar centjes moet 
werken, een stem te geven in het politieke debat. Als 
u ons steunt, kunnen wij straks namens u bestuurlijke 
verantwoordelijkheid nemen. Want dat is wat we willen. 
Luisteren naar de mensen in de straat en hun wensen 
in beleid omzetten. Dat is ook wat Martin altijd heeft 
gewild, maar waar hij nooit de kans voor kreeg. Wij 
gaan voor die kans. Met alles wat we hebben.

Erwin Stoelinga
Voorzitter Hart voor Delft

VERKIEZINGSPROGRAMMA HART VOOR DELFT 2022-2026  
 
De politieke groepering Hart voor Delft, dé Stadspartij (voorheen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga) is dé 
lokale stadspartij binnen de Delftse politiek. Als Delftse partij kennen wij de stad en weten we wat er leeft. Delft en 
onze inwoners zijn onze prioriteit. Hart voor Delft wil deelnemen aan het nieuwe stadsbestuur.
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Beste inwoners van Delft, 
De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben begin 2021 besloten om als 
één lokale politieke partij verder te gaan onder de naam Hart voor Delft! Hiermee 
is een grote wens van Martin Stoelinga in vervulling gegaan. Gelukkig heeft hij dit 
nog mee kunnen maken voordat hij op 25 maart 2021 helaas overleed. Hij gaf de 
fractie van Hart voor Delft nog de opdracht mee: ‘Blijf vechten voor onze mooie 
stad’! U mag ervan uit gaan dat we dat zeker zullen doen.

Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2022-2026. Samen met onze 
enthousiaste kandidaten hebben wij in overleg met veel inwoners en instanties aan 
dit programma gewerkt. Kandidaten die als geen ander weten wat er speelt en leeft 
onder onze inwoners en de samenleving van Delft. Dat vinden wij noodzakelijk om 
goede politiek te voeren als lokale partij. 

Een verkiezingsprogramma van en voor onze Delftenaren, want daar gaat het om 
bij Hart voor Delft, uw lokale stadspartij. U bent belangrijk en verdient prioriteit. 
Niet collegeleden of leden van de gemeenteraad, maar inwoners van onze stad. Zij 
maken immers onze stad en hen hebben we dan nodig.

Het is belangrijk dat Hart voor Delft deel uit gaat maken van een nieuw college 
in 2022. Nieuw geluid is hard nodig, want het is niet goed voor onze stad, dat 
vanaf 1998 vier partijen aansluitend de macht in handen hebben gehad. Tijd voor 
noodzakelijke verandering. Dat heeft Delft nodig! 

Daarom hopen wij dat onze inwoners hun stem op 16 maart 2022 zullen uitbrengen 
op één van onze kandidaten, lijst 10.

Hart voor Delft is er klaar voor! Bij voorbaat dank voor uw steun! 

Bram Stoop 
Lijsttrekker Hart voor Delft

Hart voor Delft luistert naar onze inwoners, staat midden in de maatschappij en wil onze 
inwoners actief betrekken bij het maken uitwerken en uitvoeren van plannen. Hart voor 
Delft, de Stadspartij wil bouwen aan een beter Delft. 

Hart voor Delft staat voor een gastvrije stad. Wij willen zorgen dat alle Delftenaren 
kunnen rekenen op integriteit en een eerlijke benadering vanuit de gemeente Delft. 
In samenwerking met alle inwoners willen wij dat Delft een stad is, waar veiligheid, 
leefbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en milieu en de bestuurlijke- en openbare 
orde zijn gewaarborgd.

Hart voor Delft staat voor een stad waar het fijn is om te wonen, te leven, te werken 
en te recreëren. Een stad met een ruimhartig sociaal beleid met alle noodzakelijke 
voorzieningen voor elke Delftenaar. 

Hart voor Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad.

Hart voor Delft wil in alle wijken een goede infrastructuur voor auto’s, fietsers en 
voetgangers en een centrum dat goed bereikbaar is.

 
Hart voor Delft wil een stad met ruime mogelijkheden voor ontspanning, sportieve 
en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren als senioren. Wij willen goede 
randvoorwaarden voor sportverenigingen, goede sportaccommodaties, educatieve 
voorzieningen, zorg, bibliotheken, theater en voldoende ruimten voor de Delftse 
amateurkunst. 

Hart voor Delft vindt dat het tijd wordt dat Delftse muzikanten uit het verleden 
een plek krijgen, die zij verdienen in het Delftse straatnamen (bijvoorbeeld bij de 
nieuwbouwpannen Schieoevers).  

Hart voor Delft blijft zich de komende jaren inzetten voor handhaving van de sociale 
woningvoorraad en voor uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen.

Hart voor Delft vindt het belangrijk, dat de samenwerking met de ouderenbonden in onze 
stad optimaal wordt benut en wil dat een seniorenvisie wordt ontwikkeld.

Hart voor Delft vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich veilig moet kunnen 
voelen. Dat geldt zeker voor de LHBTI mensen (lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). De gemeente moet hierin 
een stimulerende rol hebben, zodat iedereen zich in onze stad geaccepteerd voelt. 

DOELSTELLINGEN

3 4
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   1. VERNIEUWING VAN BESTUUR
Het huidige bestuur staat mijlenver af van onze inwoners en Hart voor Delft wil dat 
veranderen. Geen achterkamertjespolitiek en geen stiekeme partij- of eigen belangen.  
 
Het wordt tijd dat gemeente gaat denken vanuit onze inwoners. De wensen van onze inwoners 
moeten voorop staan en leidend zijn voor de lokale politiek. Wij willen een klantgerichte 
aanpak, waarbij onze inwoners centraal staan. Vragen van inwoners moeten snel, voortvarend, 
begrijpelijk en op gelijke wijze worden afgehandeld.  Op de site van de gemeente Delft worden 
inwoners via ‘mijn loket’ uitgenodigd om signalen door te geven van fraudehandelingen van 
(buurt)bewoners op diverse terreinen. Hart voor Delft vindt dat de gemeente geen ‘klikcultuur’ 
moet nastreven en de ‘klik-uitnodigingen’ van de gemeentelijke website worden verwijderd.

 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• elke raadsvergadering wordt voorafgegaan door inspraak voor inwoners,

• het coalitieakkoord alleen op hoofdlijnen wordt gemaakt,

• zowel coalitie- als oppositiepartijen gelijktijdig over dezelfde informatie vanuit het college 
beschikken,

• de Stadskrant onafhankelijke informatie geeft en open staat voor alle Delftse verenigingen, 
politieke partijen en stichtingen,

• de gemeente via alle folders, formulieren, webpagina’s en advertenties begrijpelijk 
communiceert,

• het correct omgaan met inwoners betekent dat vragen, die gesteld worden aan de 
gemeente, ‘duidelijk en helder’ binnen 14 werkdagen moeten worden beantwoord.

• maandelijks alle politieke partijen de gelegenheid krijgen over één onderwerp hun 
standpunt in de Stadskrant te plaatsen,

• er minder dure interim-managers en externen worden ingehuurd en de gemeente waar 
mogelijk deze mensen in vaste dienst neemt om kennis binnen te houden,

• de gemeente stopt met het nastreven van ‘klikcultuur’ op de gemeentelijke website,

• een correctief referendum voor onze inwoners mogelijk wordt,  

• inwoners actief geïnformeerd worden over het recht van petitie om onderwerpen op de 
agenda van de gemeenteraad te kunnen zetten (artikel 5 Grondwet, nu onderbelicht), 

• de gemeenteraad peilingen bij onze inwoners kan houden over actuele onderwerpen, 
waarover inwoners hun stem kunnen uitbrengen. 

   2. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
De grote beslissingen worden voornamelijk in de zogenaamde achterkamertjes genomen. De 
afgelopen jaren worden inwoners met plannen geconfronteerd als deze al grotendeels zijn 
uitgewerkt. Politiek lijkt het alsof inspraak nog mogelijk zou zijn, terwijl in feite echte inspraak 
niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners 
worden verbeterd. Hierbij moet twee richtingsverkeer altijd het uitgangspunt zijn. 

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• inwoners actief vooraf worden benaderd als er veranderingen in hun wijk gaan 
plaatsvinden (Delft doen heeft niet het gewenste effect),

• inwoners aantoonbaar invloed moeten kunnen uitoefenen op de besluitvorming en dat 
zij vroegtijdig bij plannen en/of beleidsveranderingen worden betrokken, zowel bij het 
maken van plannen, uitwerking en uitvoering,

• communicatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is, ook voor mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven of digibeet zijn, 

• er een onafhankelijk media platform wordt gerealiseerd, die het gemeentebeleid kritisch     
volgt en kijkt naar de gevolgen van beleid bij de burgers.

   3. FINANCIËN
Het belangrijkste doel van Hart voor Delft voor de komende raadsperiode is de gemeentelijke 
belastingen fors omlaag te brengen. Delft staat ook nog steeds in de top 10 van de ranglijst 
van dure gemeenten voor wat betreft de gemeentelijke belastingen. Ieder jaar laat het 
college de vaste lasten stijgen. Daarbij is de verwachting dat ook de tarieven met betrekking 
dat de energietarieven fors gaan stijgen. Met het stijgen van al die vaste lasten neemt de 
bestedingsruimte van onze inwoners af. Dat is slecht voor onze economie en het vertrouwen in 
de toekomst. Zo ontstaat een negatieve spiraal. Hart voor Delft wil die spiraal doorbreken. Het 
lokaal bestuur moet efficiënt omgegaan met onze financiën.

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• inkomsten vanuit de WOZ niet gebruikt mogen worden om financiële tegenvallers op te 
lossen,

• het streven moet zijn, dat de gemeentelijke belastingen met minimaal 10% worden 
verlaagd,

• geen gemeentelijke subsidie of financiële ondersteuning wordt gegeven aan religieuze of 
nationalistische organisaties of organisaties die daaraan gelieerd zijn,

• de afvalstoffenheffing fors wordt verlaagd door toepassing van nascheiding,

• uitgaven voor investeringen kritisch vooraf moeten worden bezien (nut en noodzaak) 
en getoetst, zodat Delft achteraf niet met onnodige 
financiële tegenvallers wordt geconfronteerd,

• rapporten en beleidsvoornemens door ambtenaren 
moeten worden voorbereid en geschreven en niet 
door dure adviesbureaus (beperking van inschakelen 
adviesbureaus),

• de inhuur van externen minimaal met 10% wordt 
verminderd ten opzichte van de huidige situatie. 

• 
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lossen,
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moeten worden voorbereid en geschreven en niet 
door dure adviesbureaus (beperking van inschakelen 
adviesbureaus),

• de inhuur van externen minimaal met 10% wordt 
verminderd ten opzichte van de huidige situatie. 

• 
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   4. SENIOREN
Hart voor Delft vindt het woord ‘senioren’ 
een betere aanduiding als het gaat om 
ouderen. Bijna 24% van onze inwoners is 
65+. Het wordt tijd dat de voorzieningen 
voor senioren worden gemoderniseerd en 
doorstroming naar een passender woning 
aantrekkelijker wordt gemaakt. 

Veel senioren, die in een huur- of 
koopwoning wonen, willen best 
kleiner gaan wonen in bijvoorbeeld 
levensloopbestendige woningen. Maar 
dit betekent vaak hogere woonlasten 

dus blijven senioren liever in hun huidige woning wonen, die prima geschikt zou zijn 
voor gezinnen. De gemeente zou hier een actieve rol in kunnen vervullen door financiële 
ondersteuning te bieden zoals in Den Haag. Voor senioren, denk aan 55+ woningen, zijn te 
weinig initiatieven ondernomen. Hart voor Delft vindt dit geen recht doen aan de senioren 
in onze stad. Ook Delft heeft te maken met vergrijzing en zal hierop moeten inspelen in 
samenwerking met de verantwoordelijke partners zoals de Ouderenbond. 

Aandacht is noodzaakzakelijk op het gebied van wonen, leven, recreëren en bewegen voor 
onze senioren.  Het landelijk beleid met betrekking tot senioren kan lokaal niet worden 
beïnvloed. Maar wat wel op lokaal niveau kan worden beïnvloed, moet ook worden gedaan. 
Het is belangrijk de samenwerking met de Oudere bonden in onze stad te verstevigen. 

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• er een duidelijke visie op senioren wordt ontwikkeld, die richtinggevend is voor de 
invulling van het seniorenbeleid met extra aandacht voor eenzaamheid, de thuiszorg en 
mantelzorgers,

• in het nieuwe college een coördinerende wethouder wordt belast met het seniorenbeleid 
in onze stad. Eén vast aanspreekpunt voor de gevolgen van de verzilvering (anderen 
noemden dat vergrijzing) op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen,

• financiële ondersteuning wordt gegeven als senioren van grote (huur)woningen willen 
verhuizen naar kleinere (levensloopbestendige) woningen,

• senioren serieus worden genomen in het arbeidsproces. Zij hoeven niet extra duur of 
minder productief te zijn en moeten meer mogelijkheden krijgen om aan het werk te 
blijven of een baan te vinden, 

• stoepen en wegen beter worden onderhouden, ook bij gladheid,

• door vergrijzing de woningmarkt aangepast moet worden voor de toekomstige generaties 
senioren. Betaalbaarheid en leefbaarheid staan daarbij voorop,

• de financiering van wonen en zorg moet worden gescheiden, waardoor mensen kunnen 
kiezen waar ze willen wonen,

• de zorg menselijk en betaalbaar moet zijn. Daarom moeten de vele vrijwilligers en 
mantelzorgers beter ondersteund worden, waarbij een financiële vergoeding voor 
mantelwerk niet in mindering gebracht mag worden voor mantelzorgers met een 
uitkering. 

• er een seniorenvisie komt die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid 
met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers.

   5. DELFT GROEIT DOOR, WONEN
Delft heeft bijna geen ruimte meer voor uitbreiding van woningen. De stad is vrijwel vol. Het 
bouwen van meer woningen zal ten koste gaan van het groen in onze stad. Hart voor Delft wil 
het huidige groen zoveel mogelijk behouden. In de binnenstad worden veel woningen aan 
de woningmarkt onttrokken als gevolg van AirBnb verhuur. Hart voor Delft wil dat er geen 
onttrekkingsvergunningen meer voor woningen worden afgegeven en dat er een verbod komt 
op verkamering. Wonen is een basisvoorziening.

Hart voor Delft vindt dat samenwerking, waar mogelijk, op regionaal en (inter)nationaal 
niveau over dit onderwerp kan leiden tot een beter economisch klimaat door mogelijke 
vestiging van (inter)nationaal werkende bedrijven in onze stad. Delft is bij uitstek een 
stad voor hightech maakindustrie, voor aansprekende bedrijven, een plek voor inwoners, 
werknemers en bezoekers. Werkgelegenheid is belangrijk voor zowel praktisch en theoretisch 
geschoolde mensen. Delft biedt vele kansen als het gaat om de maakindustrie, uitbreiding 
werkgelegenheid en het aanbod van evenementen in onze stad. Daar profiteert niet 
alleen Ondernemend Delft van, maar ook de horeca, hotels en het Midden- en Kleinbedrijf. 
De bereikbaarheid van onze stad is hierbij belangrijk. Het maakt onze stad bovendien 
aantrekkelijk voor bezoekers om onze stad te bezoeken. Er is zeker schaarste aan bedrijfs- en 
woonruimte. Creativiteit is daarom nodig. Maak gebruik van de kennis van ondernemers, 
scholen en overheid. Dat is de motor om Delft verder te laten groeien. 

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• voorkomen moet worden dat het volbouwen van onze stad ten koste gaat van groen,

• samenwerking op regionaal, landelijk en internationaal niveau noodzakelijk is om de  
economische positie van Delft te versterken,

• in samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid een ambitiedocument voor 
ondernemend Delft wordt gemaakt om het economisch klimaat in onze stad te versterken,

• actief op zoek wordt gegaan naar bedrijven die werkgelegenheid bieden,

• meer gebruik wordt gemaakt van landelijke dan wel Europese subsidiemogelijkheden voor 
bedrijven,

• ingezet wordt op meer (inter) nationale evenementen in onze stad,

• woonreuzen alleen worden gebouwd aan de rand van de stad in verband met de 
woningnood,

• mensen die al in Delft wonen altijd voorrang krijgen op de woningmarkt,

• statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) geen aparte voorrangspositie krijgen 
in vergelijking met mensen die al in Delft woonachtig zijn,

• nieuwbouw voor studenten op de campus wordt gerealiseerd en niet in de stad, het 
gebouw TU Electro EWI voor studentenwoningen wordt gebruikt,

• de mogelijkheid wordt onderzocht om de A13 te overkappen om extra huizen te bouwen,

• er tijdelijk noodwoningen zoals containerwoningen worden gerealiseerd als noodwoning 
voor mensen uit Delft die uit huis worden gezet of dakloos zijn,

• in Delft een zelfbewoningplicht wordt ingevoerd bij het kopen van woningen,

• er geen onttrekkingsvergunningen voor woningen meer worden verleend, zodat meer 
kamerwoningen voor gezinnen beschikbaar blijven. 
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   6. OPENBARE RUIMTE EN VEILIGHEID
De overheid moet weer de baas worden in de openbare ruimte. Gedrag dat overlast 
veroorzaakt is één van de grootste ergernissen van veel Delftenaren. Het gaat dan over 
vernielingen en diverse kleine wetsovertredingen of burenoverlast. Hart voor Delft zet 
in op het voorkomen hiervan en is voorstander van het gebruik van (tijdelijke) mobiele 
cameratoezicht als hulpmiddel, daar waar overlastmeldingen zijn. Daarnaast moeten politie en 
stadswachten van kleine overtredingen niet per definitie bekeuringen uitschrijven.  
 
Bij een gastvrije stad, wat Delft wil zijn, hoort ook een gastvrije benadering. Zowel onze 
inwoners als de toeristen, die de Delftse binnenstad bezoeken geven regelmatig signalen af 
over het gebrek aan openbare (invaliden) toiletten in de binnenstad. 

 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• grofvuil, graffiti, billboards snel worden verwijderd evenals aangeplakte mededelingen op 
plekken waar dit niet is toegestaan, 

• met de hulp van stadswachten straatcontracten tussen bewoners en stadsontwikkeling 
worden gerealiseerd voor het schoon en schadevrij houden van de eigen straat (denk 
hierbij aan straatmeubilair, bankjes en onderhoud groen),

• er meer openbare (invaliden) toiletten in de binnenstad en wijkcentra worden gerealiseerd,

• op het zogenaamde comazuipen streng wordt gehandhaafd,

• voor studenten sociëteiten dezelfde regels gelden als voor de Delftse horeca.    

   7. VERKEER EN PARKEERBELEID
Hart voor Delft wil dat het auto wegpesten moet 
stoppen. De auto moet te gast zijn in de binnenstad. Het 
doorgaande autoverkeer moet gemakkelijk de stad uit 
kunnen richting de snelwegen. Fietsen, wandelen en 
het openbaar vervoer worden het vervoermiddel in en 
naar de binnenstad van Delft.

Hart voor Delft vindt dat het parkeerbeleid in de 
wijken rond de binnenstad herzien moet worden.  De 
bewoners van deze wijken zorgen niet voor overlast, 
maar bezoekers. Veel bewoners zijn ontevreden over de 
wijze waarop het huidige parkeerbeleid door dit college 

er doorheen geduwd is. Hierbij is er onvoldoende of helemaal niet geluisterd naar de wensen 
van onze bewoners. Inwoners in diverse wijken zijn hierdoor ten onrechte met extra kosten 
geconfronteerd. De bewoners hebben recht op een gratis parkeervergunning en betaald 
parkeren is alleen voor bezoekers. Bij een gastvrije stad hoort een duidelijke signalering voor 
onze bezoekers over waar wel of niet geparkeerd kan worden.  
 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• fietsers en voetgangers ruimte en prioriteit krijgen,

• het parkeerbeleid in de wijken rond de binnenstad herzien wordt en bewoners in de 
parkeervergunning plichtige wijken een gratis parkeervergunning krijgen, 

• vergunning parkeren voor bezoekers van bewoners niet winstgevend mag zijn,

• parkeerwachters behulpzaam zijn en verwijzen in plaats van direct bekeuren,

• door duidelijke bebording voor bezoekers wordt aangegeven waar wel of niet geparkeerd 
mag worden,

• geleidelijke uitbreiding van de autovrije historische binnenstad,

• er bij winkelcentrum De Hoven een bewaakte fietsenstalling terugkomt,

• de Breestraat, Binnenwatersloot, Peperstraat, Kruisstraat en Nieuwe- en Oude Langendijk 
aantrekkelijke leefbare en autoluwe wandel- en fietswinkelstraten worden,

• alle twee-richtingen fietspaden worden opgeheven als deze te smal en gevaarlijk zijn 
evenals het opheffen van rotondes,

• in de wijken, waar mogelijk, 30 km wegen worden ingevoerd,

• brommers en scooters gebruik moeten maken van de rijweg in plaats van fietspaden,

• in het Tanthof de busbaan geschikt wordt gemaakt voor openbaar vervoer,

• er een doorgaande tramverbinding komt naar Rotterdam via Rotterdam The Hague-
Airport,

• voor de flitspalen op de Provincialeweg en de Kruithuisweg digitale borden worden 
geplaatst om automobilisten op hun snelheid te wijzen.

 

   8. ONTSPANNING 
Hart voor Delft vindt het woord ‘ontspanning’ een betere omschrijving als het gaat om cultuur. 
Ontspanning, in welke vorm dan ook, maakt een belangrijk onderdeel uit in ieders leven en 
is een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Hart voor Delft ondersteunt wat Delft te 
bieden heeft zoals onze traditionele Sinterklaasviering. 

Prioriteit moet worden gegeven aan de amateurkunstbeoefening. Denk aan verenigingen die 
enthousiast bezig zijn met muziek en andere vormen van ontspanning. Delftse evenementen 
zoals de Taptoe Delft en Westerpop zijn belangrijk voor de stad. Hart voor Delft is voorstander 
van realisatie van een poppodium. Wij ondersteunen initiatieven die de Delftse historie 
belichten zoals realisatie van het museum Van Marken. 

De historische binnenstad vormt een belangrijk decor voor allerlei evenementen, maar Delft 
heeft veel meer mooie plaatsen naast onze binnenstad. Hart voor Delft blijft oog houden 
voor andere plaatsen waar ontspanning kan worden gevonden, zoals bij Lijm & Cultuur, 
Abtwoudsepark, Wilhelminapark, park Papsouwselaan of het van Leeuwenhoekpark dat in het 
Spoorzonegebied wordt gerealiseerd. 
 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• initiatieven op het gebeid van ontspanning blijvend worden bevorderd en ondersteund, 
zoals het realiseren van het poppodium en het museum Van Marken, 

• er meer oefenruimten beschikbaar komen voor de amateurkunstbeoefening en het 
verenigingsleven,

• multifunctioneel gebruik van ruimten wordt mogelijk gemaakt voor de amateur 
kunstbeoefening,

• de toren van de Nieuwe Kerk ook op zondag open is voor publiek.
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   7. VERKEER EN PARKEERBELEID
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doorgaande autoverkeer moet gemakkelijk de stad uit 
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naar de binnenstad van Delft.
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wijze waarop het huidige parkeerbeleid door dit college 

er doorheen geduwd is. Hierbij is er onvoldoende of helemaal niet geluisterd naar de wensen 
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parkeren is alleen voor bezoekers. Bij een gastvrije stad hoort een duidelijke signalering voor 
onze bezoekers over waar wel of niet geparkeerd kan worden.  
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   8. ONTSPANNING 
Hart voor Delft vindt het woord ‘ontspanning’ een betere omschrijving als het gaat om cultuur. 
Ontspanning, in welke vorm dan ook, maakt een belangrijk onderdeel uit in ieders leven en 
is een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Hart voor Delft ondersteunt wat Delft te 
bieden heeft zoals onze traditionele Sinterklaasviering. 

Prioriteit moet worden gegeven aan de amateurkunstbeoefening. Denk aan verenigingen die 
enthousiast bezig zijn met muziek en andere vormen van ontspanning. Delftse evenementen 
zoals de Taptoe Delft en Westerpop zijn belangrijk voor de stad. Hart voor Delft is voorstander 
van realisatie van een poppodium. Wij ondersteunen initiatieven die de Delftse historie 
belichten zoals realisatie van het museum Van Marken. 

De historische binnenstad vormt een belangrijk decor voor allerlei evenementen, maar Delft 
heeft veel meer mooie plaatsen naast onze binnenstad. Hart voor Delft blijft oog houden 
voor andere plaatsen waar ontspanning kan worden gevonden, zoals bij Lijm & Cultuur, 
Abtwoudsepark, Wilhelminapark, park Papsouwselaan of het van Leeuwenhoekpark dat in het 
Spoorzonegebied wordt gerealiseerd. 
 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• initiatieven op het gebeid van ontspanning blijvend worden bevorderd en ondersteund, 
zoals het realiseren van het poppodium en het museum Van Marken, 

• er meer oefenruimten beschikbaar komen voor de amateurkunstbeoefening en het 
verenigingsleven,

• multifunctioneel gebruik van ruimten wordt mogelijk gemaakt voor de amateur 
kunstbeoefening,

• de toren van de Nieuwe Kerk ook op zondag open is voor publiek.
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Museum het Prinsenhof 
De gemeenteraad heeft recentelijk besloten dat de renovatie 
van het Prinsenhof niet meer dan 28 miljoen euro mag kosten. 
De gemeente Delft heeft hiervoor 18 miljoen euro gereserveerd 
en heeft een donatie ontvangen van 10 miljoen euro (totaal 28 
miljoen euro).

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• de gemeente Delft zelf niet meer dan 18 miljoen euro besteed 
aan de renovatie van het Prinsenhof, 

• de nog te ontvangen subsidies van derden ten behoeve van 
de renovatie in mindering worden gebracht op de 18 miljoen 
euro die de gemeente Delft zelf heeft gereserveerd voor deze 
renovatie. 

   9. SOCIAAL & WERK
Iedereen heeft gelijke kansen, maar ook plichten. Integratie van bewoners verloopt 
gemakkelijker via werk en scholing. Als je een uitkering krijgt, mag je daar best wat voor 
terug doen. Iedereen telt mee! Mensen in nood moeten worden geholpen. Het SMART 
makersproject (samenwerking onderwijs, ondernemers en gemeenten) moet hiervoor worden 
ingezet.  

Mensen met een beperking moeten actiever worden ondersteund bij participatie in onze 
samenleving. 
 
Hart voor Delft wil bereiken dat:

• besturen en vrijwilligers in de wijkcentra hun zeggenschap terugkrijgen over het reilen en 
zeilen in deze wijkcentra,

• in elke wijk weer een wijkcentrum (55+ centrum) komt, zodat eenzaamheid onder senioren 
wordt voorkomen,

• wijkcentra worden benut voor open spreekuren voor o.a. wooncorporaties, politie en 
gemeente, 

• mensen in de bijstand en schoolverlaters in de bijstand, verplicht worden ingezet voor 
allerlei vrijwilligers werkzaamheden, (gedacht moet worden aan onder andere toezicht, 
maatzorg, sport, hospice en andere activiteiten),

• in elk wijkcentrum een sociaal restaurant komt waar buurtbewoners kunnen eten tegen 
een geringe vergoeding en elkaar kunnen ontmoeten om de stille armoede en sociale 
uitsluiting te doorbreken,

• armoede van bijstandsgerechtigden deels kan worden opgeheven door hen één jaar lang 
een deel van de bijverdiensten te laten behouden,

• actieve ondersteuning wordt gerealiseerd voor mensen met een beperking in onze 
samenleving. 
 
 
 
 

   10. SPORT EN RECREATIE
Sport, bewegen en recreatie zijn belangrijk voor zowel jong als oud en zijn een belangrijke 
meerwaarde om in Delft te wonen en te verblijven. Hart voor Delft wil een stevige bijdrage 
leveren aan gezonde mensen in onze stad, zowel op fysiek, sociaal als mentaal gebied. 
Bewegen moet ook bijdragen aan het voorkomen van overgewicht. Hart voor Delft vindt het 
belangrijk dat de Sportraad van Delft en andere organisaties hierbij samen optrekken. Ook de 
samenwerking met sportscholen moet meer aandacht krijgen en worden bevorderd.  
 
Het is belangrijk dat organisaties hun accommodaties, activiteiten, vrijwilligers en creativiteit 
op een veel breder vlak kunnen inzetten. Hart voor Delft wil dat de grote gesubsidieerde 
professionele instellingen en organisaties meer hun eigen broek ophouden. Ze moeten zich 
meer richten op het binnenhalen van sponsoren en bezoekers/leden.

Het is bekend dat bij veel verenigingen een gebrek is aan vrijwilligers. Zowel op andere 
terreinen, als ook op het gebied van sport, mag van mensen met een bijstandsuitkering, voor 
zover dit medisch mogelijk is, een tegenprestatie worden verwacht. (zie ook Hoofdstuk 9)

In Delft wordt al geruime tijd gesproken over de realisatie van een openluchtzwembad. Hart 
voor Delft wil dat een onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een openlucht 
zwembad in Delft.   

Daarnaast moet bij het Middelbaar Onderwijs worden ingezet om de leerlingen actief kennis 
te laten maken met verschillende sportactiviteiten. 
 
Hart voor Delft wil bereiken dat: 

• het schoolzwemmen op alle basisscholen vanaf groep 
vier terugkomt en uitbreiding van het aantal uren voor 
lichamelijke oefening, 

• actief werk wordt gemaakt van een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een openluchtzwembad in onze stad,

• sportscholen worden betrokken bij het realiseren 
van een gezonde stad en via de Delftpas, zodat onze 
inwoners de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen 
maken van sportscholen,

• preventieve en ondersteunende maatregelen worden 
genomen om overgewicht tegen te gaan,

• sportverenigingen beter worden ondersteund, 
financieel en organisatorisch,

• leerlingen bij het Middelbaar Onderwijs kennis maken 
met verschillende sporten,

• de kinderboerderij Tanthof in de huidige vorm en plaats openblijft,

• er een paviljoen wordt gerealiseerd aan de Grote plas in de Delftse Hout,

• een klimbos voor de jeugd wordt gerealiseerd in bijvoorbeeld de Delftse Hout, Kerkpolder 
of de Beethovenlaan,

• het blauwalgprobleem in de Delftse Hout eindelijk adequaat wordt opgelost,

• tijdens Oud- en Nieuw vreugdevuren in de stad wordt toegestaan waar dat mogelijk 
is en de gemeente actief en financieel meewerkt aan een vuurwerkshow dan wel een 
droneshow. 
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   11. DIERENWELZIJN
Dieren maken in belangrijke mate onderdeel uit van onze samenleving en van onze stad. 
Het is daarom belangrijk dat de lokale overheid op de juiste wijze aandacht blijft geven aan 
dierenwelzijn. De wildopvang heeft dringend een nieuwe locatie nodig en de gemeente moet 
deze opvang helpen een nieuwe locatie te vinden. 

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• eigenaren van huisdieren primair verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun dieren, maar 
ook de lokale overheid verantwoordelijkheid draagt voor de dieren 

• binnen haar eigen grenzen,

• de gemeente het beleid op het gebied van dierenwelzijn blijft ontwikkelen en daarbij 
structurele ondersteuning biedt, 

• de gemeente, actief in samenwerking met de Wildopvang, zorgt voor een goede nieuwe 
opvanglocatie,

• in elke wijk voor honden loslaatplekken worden gerealiseerd,

• er maatregelen worden genomen om het bezit van gevaarlijke honden tegen te gaan. 

   12. MILIEU, KLIMAAT EN DUURZAAM
Hoge ambities en kreten als ‘klimaat neutraal’ met betrekking tot klimaatdoelstellingen zijn 
mooi, maar zijn niet realistisch. Om Delft staat geen muur en boven Delft geen dak. Er wordt 
onnodig te veel geld besteed aan dure onrealistische klimaatplannen.  
 
Hart voor Delft vindt dat voor wat betreft klimaatdoelstellingen ingezet moet worden op 
concrete realistische plannen. Plannen die uitvoerbaar, betaalbaar zijn, effect hebben en die op 
korte termijn zichtbaar zijn. Op het terrein van luchtkwaliteit en concentratie fijnstof valt veel 
te verbeteren in onze stad. Wij willen gezonde lucht voor onze inwoners en groen in onze stad 
zo veel mogelijk behouden. Er is inmiddels volop aangetoond dat bepaalde bomen en struiken 
zeer goed als fijnstoffilter werken. 

De ons omringende natuur- en recreatiegebieden (o.a. Abtswoudsebos, Kerkpolder en de 
Delftse Hout) dienen te worden versterkt en beschermd, waarbij een goede balans tussen 
natuur, recreatie en commercie dient te worden gevonden.  
 
Waterbeheersing en waterkwaliteit blijven in de toekomst een belangrijke plaats innemen. 
Water zullen we moeten kunnen vasthouden, bergen en tijdig afvoeren. Een integrale 
afweging en daarop afgestemd beleid moeten ervoor zorgen dat water gecombineerd kan 
worden gebruikt, bijvoorbeeld: water, recreatie en natuur.

In de afgelopen jaren heeft Delft een belangrijke start gemaakt met het onderwerp water als 
één van de belangrijke pijlers van onze stad. Dat moet de komende periode verder worden 
uitgebouwd. Hart voor Delft vindt een goede natuur- en milieueducatie belangrijk. De jeugd 
kan door middel van kennis van en respect voor natuur, wildopvang en milieu de toekomst 
waarborgen.  
 
Naast versterking van de Papaver dient te worden onderzocht of elders in Delft een 
educatiepunt op het gebied van natuur en milieu kan worden gerealiseerd. De gemeente zal 
vanuit haar voorbeeldfunctie naar nog meer beperkingen van het energiegebruik moeten 
blijven streven. 

Daarnaast moet het blauwalg probleem in de Delftse Hout nu eindelijk structureel worden 
opgelost. 

Bij onderwerpen als milieu en klimaat hoort ook een schone stad. Vooral in de binnenstad is 
het een chaos voor wat betreft het illegale storten van horeca afval. Hiervoor zijn te weinig 
mogelijkheden, waardoor horecaondernemers genoodzaakt zijn hun afval in containers te 
storten die bedoeld zijn voor bewoners. 

Er moet goed worden nagedacht over deelvervoer, zodat Delft niet belandt in dezelfde ellende 
met deelscooters zoals in andere steden. Op dit moment is het nog beheersbaar, maar het 
moet niet worden uitgebreid. En zeker niet met deelstepjes. Er is een hoop te verdienen in 
bijvoorbeeld luchtkwaliteit in de binnenstad. Het wordt tijd dat het beleid, dat er is op 2-takt 
brommers, eindelijk wordt uitgevoerd. De binnenstad staat er nog vol mee. Deze brommers/
scooters zorgen voor enorm veel fijnstof en dagelijks scheuren ze hun rondjes door de 
binnenstad. Het wordt tijd dat dit verandert.

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• ingezet wordt op realisatie van zichtbare groene daken en muren,

• klimaatdoelstellingen realistisch zijn en daaraan niet onnodig geld wordt uitgegeven,

• binnenstedelijk groen wordt behouden en waar mogelijk wordt uitgebreid,

• de ons omringende natuur- en recreatiegebieden worden versterkt,

• nog meer wordt ingezet op educatie van natuur en milieu,

• mogelijkheden worden onderzocht om in samenwerking met andere overheden te komen 
tot een ‘groene zoom’ om onze stad,

• inwoners financieel niet de dupe mogen worden van de energietransitie en vooraf moeten 
weten welke extra kosten van hen worden gevraagd,

• inwoners niet gedwongen worden van het gas af te gaan (Delft blijft gas vriendelijk), 

• bevorderd wordt dat 5G wordt ingevoerd onder voorwaarde, dat dit niet leidt tot 
gezondheidsschade,

• nascheiding van afval weer standaard wordt in onze stad, omdat gebleken is dat 
nascheiding milieuvriendelijker en goedkoper is,

• er geen windmolens worden geplaatst in en in de omgeving van Delft,

• het wegbrengen naar de Milieustraat en het ophalen van grofvuil voor particulieren gratis 
moet blijven,

• het deelvervoer beheersbaar blijft en het beleid tegen 2-takt brommers eindelijk wordt 
uitgevoerd.
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educatiepunt op het gebied van natuur en milieu kan worden gerealiseerd. De gemeente zal 
vanuit haar voorbeeldfunctie naar nog meer beperkingen van het energiegebruik moeten 
blijven streven. 

Daarnaast moet het blauwalg probleem in de Delftse Hout nu eindelijk structureel worden 
opgelost. 

Bij onderwerpen als milieu en klimaat hoort ook een schone stad. Vooral in de binnenstad is 
het een chaos voor wat betreft het illegale storten van horeca afval. Hiervoor zijn te weinig 
mogelijkheden, waardoor horecaondernemers genoodzaakt zijn hun afval in containers te 
storten die bedoeld zijn voor bewoners. 

Er moet goed worden nagedacht over deelvervoer, zodat Delft niet belandt in dezelfde ellende 
met deelscooters zoals in andere steden. Op dit moment is het nog beheersbaar, maar het 
moet niet worden uitgebreid. En zeker niet met deelstepjes. Er is een hoop te verdienen in 
bijvoorbeeld luchtkwaliteit in de binnenstad. Het wordt tijd dat het beleid, dat er is op 2-takt 
brommers, eindelijk wordt uitgevoerd. De binnenstad staat er nog vol mee. Deze brommers/
scooters zorgen voor enorm veel fijnstof en dagelijks scheuren ze hun rondjes door de 
binnenstad. Het wordt tijd dat dit verandert.

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• ingezet wordt op realisatie van zichtbare groene daken en muren,

• klimaatdoelstellingen realistisch zijn en daaraan niet onnodig geld wordt uitgegeven,

• binnenstedelijk groen wordt behouden en waar mogelijk wordt uitgebreid,

• de ons omringende natuur- en recreatiegebieden worden versterkt,

• nog meer wordt ingezet op educatie van natuur en milieu,

• mogelijkheden worden onderzocht om in samenwerking met andere overheden te komen 
tot een ‘groene zoom’ om onze stad,

• inwoners financieel niet de dupe mogen worden van de energietransitie en vooraf moeten 
weten welke extra kosten van hen worden gevraagd,

• inwoners niet gedwongen worden van het gas af te gaan (Delft blijft gas vriendelijk), 

• bevorderd wordt dat 5G wordt ingevoerd onder voorwaarde, dat dit niet leidt tot 
gezondheidsschade,

• nascheiding van afval weer standaard wordt in onze stad, omdat gebleken is dat 
nascheiding milieuvriendelijker en goedkoper is,

• er geen windmolens worden geplaatst in en in de omgeving van Delft,

• het wegbrengen naar de Milieustraat en het ophalen van grofvuil voor particulieren gratis 
moet blijven,

• het deelvervoer beheersbaar blijft en het beleid tegen 2-takt brommers eindelijk wordt 
uitgevoerd.
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   13. ONDERWIJS
Het belang van goed onderwijs en daarmee gelijke kansen voor de toekomst voor 
iedereen lijkt vanzelfsprekend. Dat is niet altijd het geval, want niet iedereen heeft dezelfde 
uitgangspositie. 

Hart voor Delft hecht groot belang aan goed openbaar onderwijs (basisonderwijs en 
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)) dat voor elke Delftse jongeren bereikbaar is. Jongeren 
hebben recht op goed onderwijs. Er zijn nog steeds te veel jongeren die als vroegtijdig 
schoolverlater worden aangemeld.  
 
Er moet een goed vangnet zijn voor jongeren, die ondanks de geldende leerplicht, vroegtijdig 
als schoolverlater worden aangemerkt. Dit moet worden voorkomen, zodat preventief en tijdig 
kan worden ingegrepen.  

In Delft zijn, evenals bij senioren, ook jongeren met een forse taalachterstand. De Nederlandse 
taal spreken is van groot belang om goed te kunnen participeren in de Delftse samenleving. 

Hart voor Delft wil dat in de wijkcentra alleen Nederlands wordt gesproken. Ondanks het hoge 
opleidingsniveau van onze inwoners, is er in Delft nog steeds sprake van mensen die niet 
kunnen lezen of schrijven dan wel digibeet zijn. Dat is zorgelijk en verdient aandacht. 

De jeugd is onze toekomst, maar de ontstane achterstanden zullen zeker in de toekomst tot 
nog grotere problemen leiden. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor een grotere druk op 
sociale, medische, veiligheid en op algemene voorzieningen.

Uit onderzoek blijkt ook dat er veel te weinig aanbod is voor jongeren die uit detentie komen 
en vaak weer in hun oude gedrag terugvallen. Juist voor deze doelgroep moet er een op maat 
gesneden aanbod komen waar onderwijs en opvoeding als rode draad doorheen lopen.

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• goed onderwijs voor iedereen toegankelijk is en blijft,

• prioriteit wordt gegeven aan het wegwerken van taalachterstanden van zowel kinderen als 
volwassenen,

• begeleiding voor kinderen wordt gerealiseerd, die extra noodzakelijke begeleiding nodig 
hebben, 

• trajecten voor vroegtijdige schoolverlaters worden gerealiseerd, waar de mogelijkheid 
wordt geboden de verloren studietijd in te halen,

• extra aandacht wordt besteed aan mensen die laaggeletterd zijn,

• statushouders verplicht worden een Nederlandse taalcursus te volgen en pas in 
aanmerking komen voor sociale voorzieningen als met een certificaat aangetoond wordt, 
dat men de Nederlandse taal beheerst, 

• streng wordt gecontroleerd en indien nodig wordt ingegrepen als blijkt dat bij het 
Islamitisch basisonderwijs buitenlandse financiën en invloeden een rol spelen in welke 
vorm dan ook,

• een oplossing wordt gevonden voor de zogenaamde scholenschuif in het Tanthof, maar 
dat dit nooit ten koste mag gaan van de kinderboerderij en de waterspeeltuin (deze 
moeten altijd behouden blijven),

• het onderwijs qua voorzieningen hoge prioriteit geeft aan gezondheid van de leerlingen. 
 

   14. JONGEREN
Jongeren in Delft hebben weinig kans om snel een passende woning te vinden. Hart voor Delft 
zou de komende vier jaar actief werk moeten maken van woonruimte voor startende jongeren, 
die hier willen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door jongeren met 
een lokale binding voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen. 

Het is aan te bevelen dat jongeren, die extra aandacht nodig hebben en nog niet geheel 
zelfstandig kunnen wonen worden begeleid. Dat kan door vrijwilligers te zoeken die voor twee 
jaar een kamer willen verhuren en deze jongeren begeleiden naar zelfstandigheid, zodat zij na 
twee jaar zelfstandig kunnen gaan wonen (zie ook https://kamersmetaandacht.nl).

Hart voor Delft wil meer uitgaansmogelijkheden realiseren voor jongeren in onze stad. Denk 
bijvoorbeeld aan pop/muziek podium. Er is grote behoefte aan ontspanning. Overigens niet 
alleen voor jongeren. Pop cultuur hoort bij Delft.

In andere gemeenten wordt momenteel een pilot gedaan met het afschaffen van de 
kostendelersnorm voor thuiswonende jongeren tot 27 jaar. Hart voor Delft vindt dat een 
dergelijke pilot ook in Delft moet worden gehouden.   

Hart voor Delft wil bereiken dat:

• er meer betaalbare en passende huisvesting wordt gerealiseerd voor Delftse jongeren met 
een lokale binding, 

• voldoende en goede hulp voor jongeren in een hele kwetsbare positie wordt gerealiseerd,

• jongeren worden geholpen op weg naar financiële zelfstandigheid,

• meer uitgaansmogelijkheden worden gerealiseerd voor jongeren in onze stad.

• moet worden bezien of ook in Delft een pilot kan worden gehouden met betrekking tot 
het afschaffen van de kostendelersnorm voor thuiswonende jongeren tot 27 jaar.
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De volledige kandidatenlijst wordt medio januari 2022 bekend gemaakt en gepubliceerd.

   15. OVERZICHT EERSTE 10 KANDIDATEN 

1. Bram Stoop – lijsttrekker 2. Sylvia Grobben 3. Coby de Koning 4. Marcel Koelewijn

8. Henk Schut

10. Daan Stellingwerf

5. Lisette de Jongh Swemer 6. Aïsha Sriram

9. Jan Peter de Wit

7. Sonja Sint

17 18
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CONTACTGEGEVENS

Postadres:                                    Bezoekadres:                                            website: www.hartvoordelft.nl

Postbus 2865                                    Markt 87 (achterzijde stadhuis)                      e-mail: bestuur@hartvoordelft.nl    

2601 CW Delft                                    2611 GS Delft                                     fractie@hartvoordelft.nl

IBAN: NL67 INGB 0001 7412 25   •   KvK nummer: 40398258
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