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Wat is STIP?
Studenten Techniek In Politiek (STIP) is een gemeenteraadspartij
in Delft. Een partij voor de toekomst, door de toekomst. Onze
enthousiaste technische raadsleden geven een frisse blik op Delft.
Doordat STIP los staat van een landelijke of Europese fractie vinden
we pragmatische nieuwe oplossingen. Oplossingen speciaal voor
Delft.
De partij heeft 6 van de 39 zetels in de gemeenteraad. Vanaf
1998 heeft STIP ook een plek in de coalitie. Daarmee is STIP een
stabiele, progressieve stem in de Delftse politiek. Momenteel is Bas
Vollebregt de wethouder voor STIP, met de portefeuilles economie,
cultuur, grondzaken en vastgoed.
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Speerpunten
Actie op duurzaamheid!
Bouwen voor de toekomst!

Visie op Delft

Bruisende stad!

De visie van STIP begint bij de kracht van Delft: Techniek. Want er
wordt zoveel uitgevonden in Delft dat wij willen gebruiken om de
stad mooier te maken. STIP wil dat cultuur, innovatie, duurzaamheid
en techniek kunnen bloeien in Delft. Dit maakt Delft een stad die
aantrekkelijk is voor bedrijven en inwoners.

Delftse kennis en innovatie!

STIP wil dat er voor iedereen wat te beleven is in Delft, dat
kennisinstellingen helpen om de zorg te verbeteren, dat bedrijven
helpen om het onderwijs interessant te maken, dat we kartrekker
worden op het gebied van duurzaamheid en dat je overal in Delft
goed kunt fietsen.

De fiets op 1!
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Vooruitblik lijsttrekker
Ida de Boer - Lijsttrekker 2022
Delft groeit en de klimaat- en wooncrisis vragen om actie. Hoe
verwarmen we ons huis in de toekomst? Waar wonen we? Hoe kom ik
aan een eigen huis? Hoe verplaatsen we ons? STIP zet duurzaamheid
op één, gaat de hoogte in om genoeg huizen te bouwen, geeft de
fietser prioriteit en maakt ruimte voor initiatief van ondernemers en
kunstenaars. Zo maken we van Delft een groene, koele stad bomvol
leven.
Vol trots presenteer ik de plannen van STIP voor de komende
periode. Als lokale partij kennen we Delft door en door. We zijn een
jonge partij met creatieve en innovatieve ideeën. We kijken verder
dan onze neus lang is en gaan aan de slag! Er is nu actie nodig. STIP
maakt Delft klaar voor de toekomst.
De toekomst van Delft ligt in jouw handen. Stem op een partij voor de
toekomst. Stem op een partij door de toekomst. Stem 16 maart: STIP!
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Terugblik wethouder
Bas Vollebregt - Wethouder 2018 - 2022
Wat een ontzettend heftige vier jaar hebben we achter de rug. Een
periode waar niemand rekening mee had kunnen houden.
Toch kijk ik met veel trots terug op de afgelopen vier jaar. Trots op al onze
ondernemers die zich door één van de moeilijkste periodes ooit hebben
geworsteld. Trots op alle creativiteit in de stad, in onze cultuursector, die
de stad wanneer het mogelijk was hebben laten bruisen. En trots op al
die inwoners die een stapje extra hebben gezet voor een ander. En als
gemeente hebben we ook gesteund waar nodig.
We hebben gezorgd voor meer banen in de stad, door te werken aan
Delft als de hoofdstad van technologie en innovatie. De komst van mooie
bedrijven (o.a. Royal Haskoning DHV, ABB) naar Delft, het recordaantal
bedrijven dat begonnen is bij YES!Delft en de realisatie van een nieuw
doorgroeigebouw voor hen naast YES!Delft: NEXT!Delft laten dit zien.
Maar ook de groei van de Biotech campus bij DSM en ons ijzersterke
kwantummechanica-Cluster bieden hoop.
Ondanks de stilte vanwege Corona is er ook meer levendigheid in de stad.
Er zijn besluiten genomen over de renovatie van het Prinsenhof en het
Rietveld-theater, en er is eindelijk een goede UIT-agenda. Daarnaast komt
er een heuse spektakel musical over Willem van Oranje naar Delft en
zijn er meer mogelijkheden voor evenementen, waaronder het Highlight
Festival.
We zien dat deze inzet effect heeft. We hebben een bruisende binnenstad
met een zeer laag leegstandspercentage en bedrijven blijven aankloppen
om zich te vestigen in onze schitterende stad.
Maar dat gaat niet vanzelf. We moeten er juist ook de komende vier jaar
vol voor blijven gaan. Met nieuwe energie en een frisse kijk op de stad.
Stem daarom 14, 15, 16 maart op STIP!
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Successen fractie
Hieronder staat een overzicht met wat STIP de afgelopen
jaren voor jou heeft bereikt en waar we erg trots op zijn!

Acties op duurzaamheid
15 miljoen vrijgemaakt voor de energietransitie
Jongeren praten mee over de energietransitie
Duidelijke regels die duurzame maatregelen in huizen
stimuleren
Actie op zonne-energie en minder regels voor
zonnepanelen
Daken vanaf nu voor groen, energie, wateropslag of iets
leuks zoals een terras!

Bijbouwen van student- en
starterswoningen
Plannen voor 2500 extra studentenwoningen!
Afspraken over percentages onzelfstandige
studentenhuisvesting
Stimuleren van nieuwe woonvormen zoals
friendscontracten

De fiets krijgt ruimte
Meer dan 400 extra fietsparkeerplekken in de binnenstad

Gezelligheid
Winkels nu ook op zondag open tot 22:00
Meer ruimte voor terrassen, muziek,
studentenverenigingen en evenementen in corona tijd om
ondernemers financieel te ondersteunen
Eén online evenementen agenda in Delft

Delftse techniek en innovatie
Delftse kennis en innovaties voor klimaatadaptatie
Meer online privacy in apps die de gemeente gebruikt
Baas over eigen digitale wereld: meer regie, samenwerking
en open standaarden

En nog meer!
Het spreekuur SOA- en zwangerschapstesten is
teruggebracht!
Het JIP, dè plek waar jongeren makkelijk terecht kunnen
voor hulp is uitgebreid
Een nieuwe, veilige vloer voor skatepark Delft

Samen met bewoners worden straten groen en autoluw
ingericht
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Successen wethouder
De afgelopen jaren heeft onze wethouder Bas Vollebregt
veel bereikt, zoals te lezen in deze lijst. STIP is hier erg
trots op.

Stadsbreed hebben we grote
ontwikkelingen doorgezet
Een strategie om te verduurzamen, het Warmteplan,
de Regionale Energiestrategie en ondersteuning bij het
verduurzamen met het Energieloket
De autoluwe binnenstad wordt fors uitgebreid
De ontwikkeling van de Spoorzone gaat als een trein met
veel nieuwe woningen en plekken voor bedrijven
Het Schieoevers-gebied wordt ontwikkeld tot bruisend werkwoongebied

Meer levendigheid in Delft
Er is meer geld voor bestaande en nieuwe evenementen
zoals het Highlight festival

Economie
De Biotech Campus Delft is fors gegroeid door de realisatie
van een eerste gebouw, helemaal gevuld met Biotech
Startups
Er zijn mooie plekken bijgekomen waar bedrijven kunnen
groeien, onder andere in NEXT!Delft en op Schieoevers
Delft heeft vrijwel de laagste winkelleegstand van Nederland
Grote bedrijven zoals Royal Haskoning DHV en ABB komen
naar Delft en er zijn nog nooit zoveel bedrijven gestart in
YES!Delft!
Om ondernemers te steunen in corona tijd is ruimte
geboden voor extra terrassen, Delftse initiatieven als de
blauwe lopers en het kwijtschelden van de lasten.

Museum het Prinsenhof krijgt een upgrade
De gemeente brengt het Rietveld theater op orde
De spektakelmusical Willem van Oranje Musical komt naar
Delft!
De cultuursector is ondersteund in coronatijd, door
kwijtschelding van huren, extra financiële steun en een
specifieke regeling voor makers
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Klaar voor de toekomst
Delft verandert. Het klimaat, de woningmarkt en de economie vragen
om nieuwe ideeën. Ideeën uit Delft. Door te investeren in innovaties
en die in onze eigen stad te gebruiken vinden we sneller oplossingen
voor deze problemen. Op die manier gebruiken we Delftse kennis om
de stad klaar te maken voor de toekomst.

Actie op klimaat!

Het weer verandert. Wat betekent dat? Vaker zware hoosbuien en
hittegolven, ook in Delft. Gas, kolen en cement zijn over 30 jaar
achterhaald. Daarom moeten we snel aan de slag! We beginnen
bij de bron en brengen de CO2 uitstoot zo snel mogelijk naar nul,
we richten de stad in op extremer weer en we zetten een energie
revolutie in gang. Hoe? Met Delftse kennis!

Snel aan de slag

De gemeente pakt lokaal de leiding. We stoppen met
discussiëren of het onze taak is, en steken onze handen uit de
mouwen. Anders zijn we te laat. Burgers, bedrijven en andere
belanghebbenden brengen we bij elkaar en stippelen we de route
mee uit.
STIP durft de portemonnee te trekken voor deze transitie. De
risico’s op de lange termijn zijn te groot om niets te doen. Daarom
(co-)financieren we bijvoorbeeld het vergroten van het warmtenet.
Zo kunnen meer huizen goedkoper meedoen.
Drempels nemen we weg. Met een Energieloket voor scherp
advies, collectieve inkoopacties voor bewoners en bedrijven en het
weghalen van onnodige regels of het versimpelen van procedures
versnellen we de transitie.
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Nieuwe energie

Als stad dragen we ons steentje bij. Daarom gaan we over
op duurzame energie. In Delft betekent dat in 2040 van het gas af,
isoleren en zonnepanelen op de daken.
De gemeente blijft samenwerken met energiecoöperaties zoals
Deelstroom Delft. Zo kan iedereen iets verdienen aan zonnepanelen
en andere energieprojecten.
Samen met organisaties en bedrijven maken we afspraken
over CO2 reductie en het opwekken van energie. De TU Delft werkt
bijvoorbeeld aan een geothermiebron waar we straks ook huizen
mee verwarmen.

Naar een circulaire economie

In 2050 is Nederland 100% circulair. We zullen dus anders met
onze materialen omgaan. Dat betekent: minderen en hergebruiken!
Wanneer we toch grondstoffen gebruiken, gebruiken we ze zo lang
als kan. Verspilling voorkomen we bijvoorbeeld door over te gaan op
het gebruik van statiegeldbekers bij evenementen.

Nu zijn er nog zes ophalers van bedrijfsafval in de binnenstad.
STIP ziet graag dat we teruggaan naar één ophaler. Zo voorkomen we
dat vuilniswagens in een rijtje achter elkaar langs de grachten rijden.
We voeren de Ja-Ja sticker in. Hierdoor krijgen mensen
alleen reclame en huis-aan-huis bladen als ze dat aangeven. Zo
verminderen we de hoeveelheid afval in Delft.

Stad van techniek en innovatie

Delft is een populaire stad. Daarom groeit ons inwoneraantal. Om te
zorgen dat er voor iedereen een baan is hebben we 10.000 nieuwe
banen nodig in 2040. Ook wordt de digitale infrastructuur van de
gemeente steeds belangrijker. Gelukkig is Delft een stad met enorme
kansen op het gebied van techniek en innovatie. Daarom bouwen
we verder aan het ecosysteem rondom techniek en innovatie, zetten
we in op het verbeteren van de gemeentelijke ICT en halen we de
banden met onze onderwijsinstellingen verder aan.

Delftste kennis als banenmotor

De grootste winst valt te behalen in de bouw. Daarom gaan
we bijvoorbeeld bijhouden van welke materialen gebouwen zijn
gemaakt. Bij het slopen kunnen materialen zo makkelijker worden
hergebruikt en gescheiden.

De gemeente helpt duurzame innovatieve Delftse bedrijven
opschalen door als eerste iets te kopen. Dat kan bijvoorbeeld een
lantaarnpaal zijn waar je ook je auto aan kan opladen.

Om het goede voorbeeld te geven doet de gemeente haar
inkoop van meubels al circulair. Nu moeten we doorpakken naar
gebouwen en infrastructuur. Daar kunnen we het meeste bereiken!

Goede ideeën zetten we om in goede bedrijven. Het Delftse
startup-ecosysteem staat in de wereldtop. Dat levert Delft banen op.
De gemeente blijft daarom initiatieven als YES!Delft steunen.

Afval als grondstof

Succes trekt succes aan. Het technische ecosysteem rondom
Delft versterken we. Dat maakt het nog aantrekkelijker voor
technische bedrijven om naar Delft te komen. Met Delft Technology
Partners, hét loket hiervoor, krijgen ze een warm welkom.

Afval thuis scheiden of in een fabriek? Daarvoor kijken we per
wijk wat de duurzaamste oplossing is. Door maatwerk toe te passen
zorgen we ervoor dat het beleid zo effectief mogelijk is.
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De vervuiler betaalt. Dat is wel zo eerlijk. Het geeft ook een
financiële prikkel om minder te vervuilen.
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De ruimte in Delft is beperkt. Daarom wil STIP meer
bedrijfsverzamelgebouwen met gedeelde faciliteiten. Dit scheelt
ruimte en zorgt voor onderlinge samenwerkingen.
De gemeente zet samen met de TU Delft in op het aantrekken
van congressen. De bezoekers overnachten in Delft en eten een
hapje in een Delfts restaurant. Dat is goed voor onze economie.
De gemeente stimuleert ontwikkelingen in sectoren waar Delft
in uitblinkt, zoals Bio- en Quantumtechnologie. Dit kunnen we doen
door een rol te spelen in de huisvesting van deze bedrijven.

Koploper in ICT

Publiek geld? Publieke code! Delft werkt samen met andere
gemeenten aan transparante dienstverlening door in te zetten op
opensourcesoftware en open standaarden. Dit bespaart op de lange
termijn kosten en beschermt de digitale soevereiniteit van Delft.
Free the data! STIP wil het Delftse open data platform (delft.
dataplatform.nl) uitbreiden. Dit helpt innovatie, de economie en
de lokale democratie. Metagegevens van sensoren in de openbare
ruimte kunnen we bijvoorbeeld hier publiceren.

Samenwerking met onderwijs

De gemeente werkt formeel samen met de TU Delft. STIP wil dit
uitbreiden met hogescholen en MBO instellingen. Samen trekken we
meer technische bedrijven, komen we op voor Delft in de regio en
verbinden we onderwijs met de stad.
Liever een goede buur dan een verre vriend. De TU Delft en
de gemeente helpen studenten en niet-studenten elkaar te leren
kennen. Studenten Vrijwilligerswerk Delft is een mooi voorbeeld van
hoe dit kan.
De gemeente biedt studenten van alle niveaus stages,
opdrachten, (afstudeer-) projecten en traineeships voor netafgestudeerden aan. Zo kunnen studenten met hun studie concreet
de stad verbeteren.
Studieplekken worden verspreid over de stad en zijn zichtbaar.
Dit zorgt voor ontmoeting en verbinding tussen studenten en nietstudenten. Stel je voor: studeren in de Oude Kerk!

De gemeente toetst algoritmes die tot discriminatie kunnen
leiden aan strenge richtlijnen.
Bij nieuwe ICT-producten of diensten let de Gemeente op dat zo
min mogelijk data wordt verzameld. Is het toch nodig? Dan moet het
veilig. ‘Privacy and Security by Design” zijn hierbij dan ook belangrijke
uitgangspunten.
Delft pakt een belangrijke rol in digitalisering door de aanleg
van glasvezel te stimuleren en te begeleiden.
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Een bruisende stad
Het is leuk om te wonen, werken of op bezoek te gaan in een
levendige stad. Delft is zo’n stad! Het aantal mensen in de stad
groeit. Daarom maken we ruimte voor meer banen, musea en
evenementen. Dan blijft er voor iedereen altijd wat te beleven in
Delft.

Genieten in Delft

Cultuur verbindt en kleurt een stad. Het zorgt voor meer banen,
maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en brengt uitdaging en
ontspanning. Door de vele bezuinigingen staat het cultuuraanbod in
Delft er slecht voor. De komende periode moeten we fors investeren
om het aanbod op peil te houden met de vraag van een groeiende
stad. Dit gaan we samen met de culturele sector en met oog voor alle
Delftenaren doen.

Cultuur in de stad

Evenementen maken en tonen de identiteit van Delft. We
blijven onze bestaande festivals steunen en stimuleren nieuwe
initiatieven. Er mag zeker nog een festival bij!
We vrolijken de openbare ruimte op met allerlei soorten kunst.
Muurschilderingen, graffiti en beelden maken jouw buurt mooi!
Ook Vermeer is ergens begonnen. STIP wil daarom meer
culturele broedplaatsen en expositieruimtes voor (aankomend)
kunstenaars.
Culturele centra als het Agathaplein met museum het
Prinsenhof en Vesteplein zorgen voor levendigheid. Die zien we graag
verspreid door de stad. We blijven ze ondersteunen en promoten om
er evenementen te organiseren.

22
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Cultuur voor iedereen

Cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom stimuleren
we initiatieven voor cultuur in de wijken, zoals de Cultuurhuizen.
Elk kind verdient een kans om talenten te ontdekken. Daarom
blijven we de contributie of lesgeld betalen voor kinderen waarvan de
ouders dat niet lukt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een sport- of
muziektalent kan worden.
Iedereen moet van kunst kunnen genieten. Hierom is STIP
fan van de kunstuitleen en organisaties als VAK en DOK. We zorgen
ervoor dat zij voldoende subsidie krijgen om hun taken en projecten
uit te voeren.

Uit in Delft

STIP wil meer pop! We brengen het poppodium terug en
investeren in de pop-programmering. Nieuw talent en gevestigde
namen brengen we zo in contact met publiek.
Jongeren willen meer plekken om uit te kunnen gaan in
Delft. Daarom zet de gemeente zich in voor meer clubs met een
verschillend aanbod.

Delft maakt het mogelijk!

We trekken extra geld uit om te zorgen dat de Delftse
cultuursector overeind blijft. Ook zorgen we ervoor dat er ruimte
komt voor veelbelovende initiatieven van nieuwe of bestaande
organisaties.
‘Ja, mits!’, zegt de gemeente tegen initiatieven. Door mee
te denken en meer budget vrij te maken wordt het makkelijker
iets te organiseren. We zijn soepel met regels, zeker bij tijdelijke
cultuurvoorzieningen en kleinschalige, creatieve initiatieven.
Makers moeten eerlijk betaald worden. Daarom worden de
gedragscodes, zoals de fair practice code, van de cultuursector
toegepast bij het verlenen van subsidies en samenwerken met
culturele partners.
Evenementen maken Delft tot de levendige stad die het is.
Daarom behouden we Lijm en Cultuur als evenemententerrein waar
alles mogelijk is. Daarnaast kijken we naar andere locaties met een
eigen karakter.

Podiumkunsten zijn een essentieel onderdeel van de Delftse
culturele sector. De gemeente zorgt dat theaters behouden blijven en
werkt samen met Theater de Veste aan het Theater van de Toekomst:
Een theater dat techniek ademt met voldoende capaciteit voor een
stad van onze grootte.
Delft heeft een eigen karakter. Om dat aan iedereen te laten
zien geven we unieke initiatieven een plek in de stad. Denk aan een
plek voor moderne kunst of waar techniek kan worden beleefd.
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De sporen van Agneta & Jacques van Marken zijn nog steeds te
zien in Delft. Met enthousiaste Delftenaren maken we dit zichtbaar
in de stad, door bijvoorbeeld onderwijs, tijdelijke exposities of een
museum.
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Werken in Delft

De Delftse economie is het kloppende hart van onze stad. Denk
aan alle ondernemers en bedrijven. Die laten de stad bloeien en
zorgen voor werkgelegenheid. STIP wil ondernemers stimuleren
door hoogwaardige dienstverlening te leveren en bedrijvigheid te
faciliteren. Zo hebben onze ondernemers de ruimte om te doen waar
ze goed in zijn.

Delft in bedrijf

De gemeente benadert actief Delftse bedrijven, biedt
hoogwaardige en laagdrempelige dienstverlening en zorgt voor
ondersteuning van kleine MKB bedrijven. Dat alles in samenwerking
met branche- en ondernemersverenigingen.
Delft is niet alleen een woonstad. Juist ook bedrijven moeten
in Delft een plek krijgen. Daarom wil STIP dat er voldoende
bedrijfsruimte op Schieoevers blijft bestaan, ook voor de huidige
bedrijven.
STIP wil flexibele kantoorruimte voor onder andere ZZP’ers en
startups, bijvoorbeeld op de Schieoevers of in Nieuw Delft.
Bij grote bouwprojecten in de stad maken we op de begane
grond ruimte voor een café, bedrijf of ander leuk initiatief. Dat maakt
de buurt gezellig en geeft ruimte voor bedrijven.

Horeca

STIP wil ondernemers meer ruimte geven om kleinschalige
muziek en culturele evenementen neer te zetten.
De extra terrasruimte van horeca ten tijde van corona fleurde
de stad enorm op. STIP wil deze gezelligheid behouden!
In de binnenstad en het nieuwe park bij het station moet
iedereen een wijntje of biertje kunnen drinken. Het is een plek waar
mensen elkaar ontmoeten. Daar horen geen onnodige regels bij,
zoals een alcoholverbod.
Uitgaan is belangrijk om nieuwe mensen te kunnen ontmoeten
en muziek te ontdekken. Om veilig en fijn uit te kunnen gaan wil STIP
blijven inzetten op Sus teams, handhavers die het publiek waar nodig
aanspreken op hun gedrag.

Winkelen

Live jazz muziek in je favoriete kledingwinkel? Een biertje bij
de kapper? Voor dit soort mengvormen wil STIP ruimte maken. Zo
houden we winkelen hip.
Delft is een gezellige winkelstad met weinig leegstand. Om dit
zo te houden moet de gemeente heldere keuzes maken. We kiezen
waar in onze stad ruimte is voor winkels of waar we een slimme
transformatie naar bijvoorbeeld creatieve maakindustrie willen
maken.
We bestellen steeds meer online. Om hier als stad een
krachtig antwoord op te geven, helpen we onze ondernemers bij
digitalisering. Dit kan bijvoorbeeld door Delftse onderwijsinstellingen
en studenten te koppelen aan de gezamenlijke uitdagingen van onze
ondernemers.
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Destination Delft

Met nieuwe toeristische attracties en musea wordt Delft nog
leuker. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Willem van Oranje musical.
Zo houden we toeristen langer in Delft. Dat is goed voor de lokale
economie.
Techniek laten we in de stad zien. Dan is niet alleen de
Delftse geschiedenis maar ook de Delftse techniek een toeristische
trekpleister. Denk bijvoorbeeld aan een technische showcase in de
binnenstad!
Met stadsbrede marketing zetten we Delft op de kaart. STIP wil
door met de succesvolle themajaren en evenementen stadsbreed
oppakken.
Vind jij het heerlijk om in een bootje door de grachten te varen?
STIP ook! Daarom staan we open voor alles waardoor nog meer
bezoekers en Delftenaren kunnen genieten van het water. Daarnaast
willen we elektrisch varen in de binnenstad vergunningloos maken.
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Aantrekkelijke woonstad
Delft is een fantastische stad om in te wonen. Doordat het aantal
inwoners groeit moeten we slimmer omgaan met de ruimte die we
hebben. STIP wil de bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare
ruimte verbeteren. Zo blijft Delft ook met meer inwoners een
geweldige plek om te wonen. Lees hieronder wat we daarmee
bedoelen!

Wonen voor iedereen

Veel mensen zijn op zoek naar een huis in Delft. Door het
woningtekort schieten de prijzen door het dak en er is weinig ruimte
om meer huizen te bouwen. De markt kan niet in alle vraag voorzien.
STIP wil daarom dat de gemeente regie neemt.

Genoeg woningen

STIP wil dat jongeren makkelijker aan een betaalbare woning
komen. Daarom bouwen we jongerenwoningen bij en verloten we
een deel van de sociale huurwoningen.
Het tekort aan starterswoningen willen we oplossen door
meer starterswoningen te bouwen. Ook geven we prioriteit aan het
bouwen van middeldure huur- en koopwoningen. Zo zorgen we dat
mensen in goedkope woningen makkelijk kunnen doorstromen.
Om nog meer huizen te kunnen bouwen helpt het als we
openstaan voor slimme constructies! Tijdelijke huisvesting, tiny
houses en friendscontracten dragen een steentje bij om het
woontekort op te lossen.
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Studentenhuisvesting

Wonen op de goede plek

De TU Delft groeit. Dat terwijl studenten hier nu al nauwelijks
aan een kamer komen. STIP wil daarom 3600 studentenwoningen
bouwen tot 2030. Daarmee wordt er aan de huidige behoefte voor
studentenwoningen voldaan.

We zien graag verschillende mensen gemengd in dezelfde wijk.
Door te mengen ontmoeten verschillende soorten mensen elkaar. Zo
werken we aan een verbonden stad, waar iedereen een leuke buur
heeft.

Steeds meer studenten wonen op en rond de campus. Daarom
wil STIP daar meer cafés, winkels en restaurants. Want een levendige
campus is een fijne plek om te wonen!

Veel ouderen wonen in een gezinswoning. Zij willen wel
verhuizen maar kunnen niets vinden. Daardoor zijn er minder huizen
voor gezinnen. Om ze een handje te helpen bieden we onder andere
een seniorenmakelaar aan.

De woningen die we hebben willen we efficiënt gebruiken.
Daarom maken we verkamering weer mogelijk. Op die manier
kunnen in grote huizen makkelijker vrienden samenwonen.
Huisjesmelkers drijven de prijzen op. Dat gaan we tegen door
een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in te voeren. Zo kan een
particulier wel nog steeds een huis kopen voor eigen gebruik.
Eenzaamheid is een groot probleem onder studenten
geworden. Dat kan toch niet? Dit komt onder andere doordat er
bijna alleen studio’s worden gebouwd. STIP wil daarom dat er meer
groepswoningen komen.

Delft heeft relatief meer sociale huur dan andere gemeenten in
de regio. Door samen te werken willen we de sociale huurvoorraad
beter verdelen. Dit kan bijvoorbeeld door een gezamenlijke website
voor het aanbod sociale huur in de regio te lanceren.

Hulp bij wonen

We willen huurders actief informeren en beschermen tegen
huisjesmelkers. Daarom moet er een huurteam komen. Hier kan je
makkelijk terecht met vragen over je woning, huurprijs of huisbaas.
Huizen die verhuurd worden moeten goed worden
onderhouden en beheerd. Daarom voeren we handhaafbare
richtlijnen in voor goed verhuurderschap. Hiermee worden
verhuurders van panden gewezen op hun onderhoud- en zorgplicht
van hun woningen.
Starters moeten ook een huis kunnen kopen! Daarom hebben
we de starterslening. Zo krijgt de starter net een extra steuntje in de
rug.

32

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 3: Aantrekkelijke woonstad

33

Duurzaam wonen

Een duurzaam huis is goed voor de natuur, het wooncomfort en de
portemonnee. Het verduurzamen van een huis is alleen wel lastig.
Soms ligt dat aan de kosten of weten mensen gewoon niet waar ze
moeten beginnen. Door per wijk te kijken welke oplossing het beste
past helpen we zoveel mogelijk huizen aan een duurzame toekomst.

Zelf verduurzamen

Wil je wel energie besparen, maar weet je niet waar je
moet beginnen? STIP wil dat we proactief de stad in gaan om
mensen te helpen. Daarmee kunnen we veel energie besparen en
energierekeningen verlagen.
De meest kwetsbare mensen wonen vaak in de meest
tochtige huizen. Daar valt de meeste winst te halen! Door daar te
beginnen met isoleren zorgen we dat verduurzamen ongelijkheid en
energiearmoede tegen gaat.
Mensen met een kleine portemonnee willen ook meer comfort
en minder energie verbruiken. Dankzij het woningabonnement
hoeven mensen niet zelf te investeren. Met steun van de gemeente
kunnen mensen voor dezelfde kosten in de maand hun huis
verduurzamen.

Bouwen voor de toekomst

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn moeten we nu
energieneutraal gaan bouwen. Dit doen we door strengere eisen aan
nieuwbouw te stellen en vaker met hout te bouwen.

Het nieuwe reizen

De komende jaren zal Delft groeien in inwoners. Zij moeten zich
allemaal verplaatsen door de stad. Om Delft een schone, veilige en
goed bereikbare stad te houden, moeten we keuzes maken. Welke
vervoersmiddelen passen en hoe richten we onze straten daarvoor
het beste in? De straat richten we beter in voor voetganger en fietser
en we maken ruimte voor verblijven en ontmoeten.

Het stalen ros

De fiets op 1! STIP ziet graag dat we dit duurzame, ruimte
efficiënte vervoermiddel meer gebruiken! Daarom breiden we het
Delftse en regionale fietsnetwerk uit. Fietspaden scheiden we zoveel
mogelijk van autoverkeer en verbreden we waar nodig.
We moedigen iedereen aan de fiets te nemen. Daarom zetten
we in op goede verlichting, voldoende stallingsruimte, genoeg
drinkwaterpunten, oplaadpunten voor elektrische fietsen en vaker
voorrang bij stoplichten.
Vind jij ook nooit een plekje? Op 1 autoparkeerplek passen wel
12 fietsen! Het tekort lost STIP op door van auto-, fietsparkeerplekken
te maken. Handhaven kan pas wanneer er voldoende stallingen zijn.
Voor woon-werk-verkeer is de fiets steeds vaker de oplossing.
Daarom worden bij bouwontwikkelingen ook de verliesuren voor
fietsers meegenomen in plaats van alleen verliesuren voor auto’s.

Bouwen voor de toekomst betekent ook dat we rekening
moeten houden met dieren. Door natuurinclusief bouwen als
standaard terug te laten komen bij een omgevingsvergunning
houden we rekening met de leefomgeving van dier en plant!
We maken strenge afspraken met woningbouwcorporaties om
ze te stimuleren hun woningen te verduurzamen.
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De straat van de toekomst

Straten kunnen makkelijk een stuk veiliger, schoner, stiller
met meer ruimte voor fietser en voetganger. Wie wil dat nou niet?
Daarom gaat de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km
per uur.
De straat is veel meer dan een plek voor verplaatsen en
parkeren. We zetten in op meer groen, toegankelijke stoepen voor
iedereen, ontmoetingsplekken en leefstraten, waar de buurt zelf hun
straat opknapt!
Het fietspad wordt steeds drukker. Nieuwe soorten fietsen,
steps en scooters leveren soms onveilige situaties op. Het snellere
verkeer zoals bromfietsen en speed pedelecs verplaatsen we van het
fietspad naar de autorijbaan.

Trein, tram en bus

Het OV moet voor iedereen betaalbaar zijn. STIP wil OV dat in
prijs en kwaliteit concurreert met de auto. Anders wordt het nooit
een goed alternatief!
Goede OV-verbindingen tussen treinstations en campus zijn
van groot belang. Nu de Sebastiaansbrug af is, komt eindelijk ook
de tramverbinding tussen het station en de TU campus. Ook zetten
we in op nieuw OV vanaf station Delft Campus naar campus en
omgeving.
De regio moet vanuit Delft goed bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer. STIP wil de bus- en tramverbindingen richting
Naaldwijk/Hoek van Holland en Pijnacker/Zoetermeer verbeteren.

De Beatrixlaan neemt enorm veel ruimte in beslag. Ruimte die
we kunnen gebruiken voor woningen, bedrijfsruimtes of een betere
verbinding tussen het Voor- en Buitenhof. STIP wil herinrichting van
deze weg onderzoeken.

Samen delen

Een auto, fiets of scooter delen is duurzaam en scheelt ruimte!
Daarom zetten we in op deelvervoer. Hierbij houden we aandacht
voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente helpt hierbij
door deelvervoerhubs verspreid door de stad in te richten.
Deelfietsen, -scooters of -steps zijn perfect vóór of na een reis in
het openbaar vervoer. Daarom zetten we in op voldoende stallingen
bij trein- en busstations en integratie van deelvervoer in reisapps.
De campus is dé plek om te experimenteren. Samen met
TU Delft en bedrijven in de omgeving realiseren we een pilot met
deelstepjes. Deze zijn ideaal als vervoersmiddel tussen de campus en
het nieuwe treinstation Delft Campus.
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Parkeren

De binnenstad is in 2040 helemaal autoluw! Zo maken we
ruimte voor groen, een bankje en fietsen! De Gasthuisplaats toveren
we om tot stadspark. De auto’s zetten we in parkeergarages aan de
rand van de binnenstad.
We stappen over op duurzaam vervoer dat minder ruimte
inneemt. Daardoor hoeven we de beperkte ruimte niet voor auto’s
te gebruiken. De parkeernormen kunnen dankzij die transitie op de
lange termijn lager worden.
Liever een beetje parkeergeld dan helemaal geen plek. Om het
autoparkeren in goede banen te leiden gaan we door met proactief
reguleren.
Meer sporen en minder stroken! STIP verzet zich tegen de
verbreding van de A4 tussen Delft en Schiedam. In plaats daarvan
zetten we in op vier treinsporen van Den Haag, langs Delft naar
Schiedam.

Schoon en slim bezorgen

Bezorgen met de bakfiets! Klinkt goed, toch? Vanuit
distributiecentra vlakbij de snelweg zetten we in op slim, schoon en
stil goederenvervoer door Delft voor zowel bedrijf als bewoner.
Om vervuiling en overlast van zwaar vervoer te verminderen,
zetten we in op een uitstootvrije Binnenstad in 2025 voor
goederenvervoer. Met oog voor de industrie van Delft, scherpen we
milieuzones ook in de rest van de stad aan.

Schoon bezorgen
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Fijne buitenruimte

Delft groeit! Daardoor wordt de stad steeds voller. Dat brengt
uitdagingen met zich mee. We hebben die ruimte namelijk nodig om
te bewegen, elkaar te ontmoeten en de stad klaar te maken voor
de toekomst. Door deze verschillende doelen overal in Delft slim te
combineren maken we de stad nog mooier!

Ruimte voor water, groen en insecten

Een toekomstbestendige stad is een groene stad. Daarom
zorgen we voor beter onderhoud van de huidige parken, wordt groen
de standaard bij het inrichten van de openbare ruimte en dagen we
mensen in de stad uit om hun omgeving te vergroenen.
Om alle ruimte nuttig te gebruiken zetten we ook daken van
gebouwen in. Bijvoorbeeld voor wateropvang, energieopwekking,
groen of iets leuks zoals een café of restaurant.
Wij houden van insecten! Ecosystemen waar wij afhankelijk van
zijn storten zonder insecten namelijk in. Door het openbare groen
slim te maaien is er altijd eten voor insecten.
Om af te kunnen koelen in een steeds hetere stad maken we
ruimte voor water. Dat betekent meer fonteinen, nieuwe grachten en
een plek om buiten te zwemmen!

Ruimte die inspireert

Met trots stellen we Delftse innovaties op drukke plekken in de
stad tentoon. Zo bouwen we door aan het imago van Delft als stad
van techniek en innovatie.
De inrichting van de openbare ruimte gebruiken we om goed
gedrag te stimuleren. STIP wil dan ook een plek om legaal graffiti te
spuiten. Dat vrolijkt de ruimte op en gaat illegale graffiti tegen.
Innovatie en creativiteit geven we de ruimte. Na het succes van
de regelluwe zone ‘Green Village’ maken we ook op andere plekken
regelvrije zones. Hier hoeven geen dure vergunningen afgegeven
worden en kan je direct aan de slag met jouw idee.
Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen versnellen we innovatie
door eisen aan te scherpen. Zo bouwen we nieuwe wijken die beter
geïsoleerd, groener en zuiniger zijn.

Ruimte die slim is

Delftenaren moeten onbespied door Delft kunnen wandelen.
Daarom maken we een toetsingskader, register en meldplicht voor
sensoren gericht op de openbare ruimte, en maken we hiermee een
sensorenregister. Dat zorgt voor transparantie over welke data door
wie wordt verzameld.
Op je fiets in de regen… dan wil je snel naar huis. Met slimme
stoplichten die sneller op groen gaan wanneer het regent helpen we
je een handje.
We maken werk met werk! Bij grote ingrepen, zoals het
vervangen van de riolering, passen we daarom gelijk de inrichting
van de straat aan. Allemaal in overleg met mensen uit die straat. De
grond hoeft dan maar één keer open. Dat scheelt tijd en geld!
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Gelijke kansen
Ook in Nederland is de plek waar je wordt geboren bepalend voor je
gezondheid, je carrière en zelfs je levensverwachting. Als gemeente
moeten we kijken hoe we vanuit ons beleid ervoor kunnen zorgen
dat iedereen de kans krijgt om verder te komen. Dit doen we
bijvoorbeeld door te werken aan gemengde wijken maar ook door in
het onderwijs stappen te zetten.

Stad voor iedereen

Delft is een enorm diverse stad met mensen met een kleurrijke
regenboog aan achtergronden, geaardheden en identiteiten. Iedere
Delftenaar verdient het om zich veilig te voelen en te kunnen groeien.
Dat is nu niet altijd het geval. Daarom is het belangrijk om ons als
gemeente in te zetten voor een inclusieve stad. STIP wil dit verankerd
hebben in beleid en uitstralen naar de hele stad.

Inclusieve stad

STIP wil dat Delft inclusiviteit uitstraalt. Dat doen we door
inclusieve kunst en informatie in de openbare ruimte te laten zien.
Denk bijvoorbeeld aan de regenboogbrug voor het station.
Ontmoeting en verbinding zijn essentieel voor onderling
begrip, respect en vriendschap tussen verschillende groepen.
Daarom wil STIP dat de gemeente deze verbinding actief opzoekt en
initiatieven die dit mogelijk maken steunt.
Iedereen mag zichzelf zijn. Daarom blijft Delft de LHBTIQA+
gemeenschap steunen in beleid, voorlichting en door het faciliteren
van safe spaces.
Discriminatie wordt niet getolereerd. Daarom zorgt
de gemeente voor voorlichting op bijvoorbeeld scholen en
sportverenigingen.
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Delft erkent haar koloniale verleden en draagt dit uit door
bijvoorbeeld Keti Koti te vieren en de keerzijde van het koloniale
verleden permanent in de stad te laten zien.

Delft verwelkomt

De gemeente krijgt straks meer taken op het gebied van
inburgering. We maken de trajecten op maat. Nederlands worden is
zo voor iedere nieuwkomer effectief en leuk!
Mensen met een verblijfsvergunning geven we een warm
welkom. Door iedereen gespreid door de stad op te vangen is het
makkelijker te mengen met andere inwoners. Van Delft maken ze zo
hun nieuwe thuis.
Ook nieuwkomers moeten in Delft mee kunnen komen. STIP wil
daarom kwalitatief goede inburgering, onder andere met taallessen.

Inclusieve organisatie

Goed onderwijs

We hebben het geluk dat iedereen in Nederland tot een bepaalde
leeftijd naar school gaat. Iemands afkomst, gezondheid of familie
heeft helaas wel een grote invloed op hoe goed school iedere leerling
af gaat. Door te investeren in goed onderwijs geven we iedereen de
kans op een mooie carrière!

Klaar voor de start

Een foutje voorkomen scheelt een hoop gedoe en geld. Door
jongeren les te geven over thema’s als schulden, internetveiligheid en
discriminatie stomen we ze klaar voor de wereld.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en
bedrijven. Zo zorgen we dat opleidingen aansluiten bij werk.
Komt er iemand toch niet opdagen op school? Dan zit er vaak
meer achter. Daar moeten we snel mee aan de slag. Zo houden we
iedereen bij de les voor een vliegende start van hun carrière.

De gemeentelijke organisatie moet een spiegel van de Delftse
samenleving zijn. Hier werken we aan door jong talent met diverse
achtergronden aan te nemen.
We willen dat al het beleid in Delft inclusief is. Met een
diversiteitstoets kijken we of beleid geen onbedoelde gevolgen heeft
voor bepaalde groepen.
De gemeente is een inclusieve organisatie en straalt dit ook uit.
Met genderneutrale toiletten in gemeentelijke gebouwen en op straat
geven we het goede voorbeeld.
De gemeente werkt niet samen met organisaties die
discrimineren, bijvoorbeeld op de woningmarkt of in hun
personeelsbeleid.
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Kansen voor elke leerling

Voor jongeren met een beperking is het lastiger om naast
hun studie te werken. Door de studietoeslag op niveau te brengen
voorkomen we dat zij niet gaan studeren omdat ze meer moeten
lenen.
Er wordt vroeg taalonderwijs aangeboden aan kinderen met
een taalachterstand om ze te helpen de rest bij te benen.
In Delft kun je het maken! In Delft hebben we technische
bedrijven, scholen en een universiteit. STIP wil door met initiatieven
als Smart Makers Delft. Daar worden doeners opgeleid om te werken
met techniek. Samen met bedrijven spelen we zo in op de economie
van morgen.

Werken loont

Door corona hebben nog meer mensen schulden. Familie, vrienden
en de gemeente weten vaak van niets. Schulden zijn taboe. De
problemen worden dan snel erger: van schulden krijg je stress,
waardoor je weer moeilijker geld kan verdienen en ga zo maar door.
STIP wil dat voorkomen. We helpen mensen aan werk en als het toch
misloopt zijn we er zo snel mogelijk bij.

Aan het werk

Iedere Delftenaar verdient een baan. Werk is immers het beste
medicijn tegen armoede, schulden en andere problemen. We helpen
mensen aan werk met passende ondersteuning en door meer Delftse
bedrijven samen te laten werken met Werkse!
Werken moet lonen! Daarom maken we het mogelijk om ook
in de bijstand iets te kunnen bijverdienen. Ook zorgen we ervoor dat
meer werken niet leidt tot minder geld. Dit gebeurt nu namelijk als je
net boven bijstandsniveau verdient.
Stage is de eerste stap naar een baan. De gemeente zet zich
in voor voldoende stageplekken bij haar eigen organisatie en bij
instellingen in de stad. Ook werkt zij samen met partners zoals JINC
en projecten als Stage Nieuwe Stijl.
Op weg naar een ontslagvrije samenleving! Met het aanbieden
van omscholing naar groeisectoren zoals zorg en techniek brengen
we dat doel dichterbij.
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De menselijke maat

Veel schulden zijn onzichtbaar en mensen trekken te laat aan
de bel. Daarom zet de gemeente in op vroegtijdig, laagdrempelig
en persoonlijk contact. Met een ruimhartig beleid geven we rust en
structuur.
Het taboe op schulden doorbreken we door erover te praten.
We zetten in op voorlichting voor kwetsbaren zoals jongeren,
statushouders, mensen met licht verstandelijke beperking en
mensen met een uitkering.

Steun in de rug

Jongeren met schulden starten hun volwassen leven met een
achterstand. Het Jongeren Perspectief Fonds maakt ze schuldenvrij
en neemt zorgen weg. STIP wil het fonds daarom vergroten en aan de
vraag laten voldoen.
Delftenaren in financiële nood verdienen zo snel mogelijk hulp.
De aanpak ‘Eerder Melden Minder Achterstand’ signaleert schulden
vroeg en voorkomt grotere problematiek. Deze is bewezen succesvol
en breiden we daarom uit.
We streven naar een zo simpel mogelijk systeem voor
uitkeringen, zoals sanering, waarin de mens voorop staat. Ook
doen we mee aan landelijke experimenten met bijvoorbeeld het
basisinkomen of de negative income tax.
Dakloze jongeren zijn een zeer kwetsbare groep. Door in ons
beleid meer aandacht voor hen te hebben en maatwerk toe te
passen, dringen we het aantal dakloze jongeren terug.
Studenten moeten ook recht krijgen op kwijtscheldingen of
vermindering van afvalstoffenheffing. Nu hebben ze dat vaak niet.
Ook niet wanneer ze nauwelijks inkomen hebben en zichzelf diep in
de schulden steken voor hun studie.
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Gezonde Delftenaren
De zorg in Delft staat onder druk. Vanwege bezuinigingen van het
Rijk en oplopende kosten staan we voor moeilijke keuzes. STIP geeft
voorrang aan mensen die zorg het hardst nodig hebben. Daarnaast
willen we een transitie van zware zorg naar het voorkomen van zorg.
We gaan investeren in sport, innovatie en bewustwording. Zo maken
we Delft gezond en veilig.

Sport verbindt en maakt gezond

Sport is een onmisbaar onderdeel van een gezond leven. Sporten
houd ons niet alleen gezond maar verbindt ook Delftenaren. Door
barrières weg te halen om te gaan bewegen, maken we de weg vrij
voor een gezonder en gelukkiger leven in Delft. Met de volgende
punten brengen we inwoners weer in beweging!

Makkelijk sporten

Ieder kind moet kunnen sporten. Wanneer ouders de
contributie niet kunnen betalen springt de gemeente daarom bij.
Fitnesstoestellen, streetdancen en parkour zijn populair.
Daarom gaan we hiervan op meer locaties toestellen plaatsen.
Sporten moet makkelijk zijn. Met leuke hardloop-, wandel- en
fietsroutes kan niemand meer stil blijven zitten.
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Lekker sporten

Delftenaren verdienen schoon en veilig zwemwater! De Delftse
hout moet snel algvrij worden. Dan hebben we allemaal een plekje
om in de zomer af te koelen.
Het skatepark is een plek voor Delftse jongeren. Het plaatsen
van nieuwe, uitdagende objecten voor en met de Delftse skaters
maakt het nog leuker.
Delft is een stad met olympische roeikampioenen! LAGA,
Proteus-Eretes en ‘De Delftsche Sport’ krijgen de ruimte. De Schie
richten we zo in dat er veilig gesport kan worden.

Samen sporten

Buurtsportcoaches trekken mensen bijna letterlijk uit hun
stoel om te sporten. Daar gaan we mee door. Ze vormen ook een
belangrijke schakel tussen zorg, school en de wijk.
Heel veel mensen sporten bij een vereniging. Daarom steunt de
gemeente deze verenigingen. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van
het Delftse sportbeleid.
Sportkantines en gymzalen kunnen we breder gebruiken. Door
er onderwijs te geven, te vaccineren of evenementen te organiseren
gebruiken we alle ruimte zo nuttig mogelijk!

Gezonde Delftenaren

Iedereen heeft soms hulp nodig. Die hulp is helaas niet voor iedereen
even vanzelfsprekend. STIP vindt dat ons zorgsysteem gericht
moet zijn op het ondersteunen van zelfstandigheid en maatwerk
om mensen zelfredzaam te maken. Dit betekent dat we budgetten
breed inzetten en zorgverleners laten samenwerken met de stad.
Om de beste kwaliteit zorg te kunnen bieden, maken we gebruik van
de aanwezige kennis bij de universiteit en hogescholen. Door als
gemeente slim te werken aan zorg geven we Delftenaren een mooie
toekomst.

Voorkomen is beter dan genezen

Cultuur en sport kunnen gezondheidsproblemen voorkomen,
leefstijl verbeteren en een positief effect hebben op de behandeling
van ziekte. Daarom willen we een brug slaan tussen de zorg en
cultuur en sport.
Innovatie stimuleren we om de zorg nog beter te maken. Door
ook bij nieuwe, kleine bedrijven zorg in te kopen geven we nieuwe
zorg een kans. Dit biedt meer keuzevrijheid en kwaliteit van zorg.
We doen niet aan symptoombestrijding. Zo is het als iemand
geen huis heeft haast onmogelijk om andere problemen op te lossen.
Daarom trekken we alles uit de kast om kwetsbare jongeren een
passend huis te geven.
De juiste oplossing voor het juiste probleem. Met
ondersteuning voor huisartsen en een “sociale kaart” voor
hulpverleners, ouders en jongeren kom je altijd bij de juiste persoon
voor hulp.
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Gezonde jongeren

Hulp in de buurt, school, of bibliotheek. Soms willen, durven of
kunnen jongeren moeilijk om hulp vragen. Daardoor kunnen kleine
problemen groot worden. Door hulp toegankelijk te maken, bieden
we sneller hulp en kunnen we zwaardere zorg voorkomen.
Je krijgt zorg tot je beter bent. Zorg onderbreken we dus niet
zomaar. STIP blijft dan bijvoorbeeld ook scherp op een soepele
overgang van de jeugdzorg naar de zorg als je boven de 18 bent.
In Delft wonen veel studenten. STIP vindt daarom dat niet
alleen onderwijsinstellingen maar ook de gemeente verantwoordelijk
is voor hun gezondheid. Door beter samen te werken kunnen we
jongeren sneller met de juiste expertise helpen.

Goede seks

Iedereen wil lekkere, gewenste, veilige en gelijkwaardige seks.
Maar hoe? Dat weten veel jongeren niet. Daarom moet er meer
aandacht naar diversiteit, seksueel plezier en respect voor wensen en
grenzen in de de voorlichting.

Mentaal gezond

De wachttijden voor de GGZ zijn te lang. Daardoor worden
psychische problemen erger. Door in regionaal verband hier meer
geld voor vrij te maken kunnen we de wachttijden verminderen.
We willen drugs-, alcohol-, en gokverslavingen tegen gaan, door
in te zetten op campagnes die het onderwerp bespreekbaar maken.
Eenzaamheid moet worden aangepakt, voor jong en oud. Hier
staan de fysieke ontmoetingen centraal, bijvoorbeeld in het theater
of op het sportveld!

Maatschappelijke ondersteuning

Mantelzorg kan soms jaren duren en kan zwaar zijn voor
mantelzorgers. Daarom moet het mogelijk zijn om een pauze te
krijgen door tijdelijk vervangende zorg.
We willen niet dat de tekorten, door de verplaatsing van de
WMO naar het takenpakket van de gemeente, nog meer oplopen.
Daarom focussen we op een goede basis.

Seks is een belangrijk onderdeel van het leven. Daarom moet
er op verschillende plekken aandacht voor seksuele vorming en
gezondheid zijn. Denk aan de jeugdzorg, het sportbeleid of het
jongerenwerk.
Er moet in Delft een gratis zwangerschaps- en SOA-testlocatie
voor jongeren komen. Hier moet je ook anoniem terecht kunnen
voor advies over seksueel misbruik of iets anders waar je mee zit.
Daarom blijven we het SOA-spreekuur bij het JIP ondersteunen.
Sekswerkers moeten net als andere beroepen bij de gemeente
terecht kunnen met zorgvragen. Ondersteunende organisaties, zoals
SHOP, kunnen hierbij helpen. Sekswerkers kennen die organisaties
helaas slecht, waardoor ze met vragen blijven zitten. De gemeente
helpt deze organisaties beter in beeld brengen.
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Veilige stad

Veilig over straat en online

Delft kan nog veiliger. We hebben te weinig oog voor het voorkomen
van onveilige situaties. Daarom wil STIP investeren in preventie. Met
een gerichte inzet op het voorkomen van problemen maken we Delft
fysiek en digitaal een veilige stad! Hieronder lees je hoe STIP dat zal
waarmaken.

Veilig aan de voorkant

Door te investeren in leefbare wijken waar wat te doen is en
een openbare ruimte ingericht als open verblijfsplek zijn we onveilige
situaties voor. Het buurthuis of wijkcentrum is daarbij dé plek in de
wijk waar Delftenaren elkaar ontmoeten!
Sleutelfiguren zijn dé centrale contactpersoon in jouw wijk! De
gemeente ondersteunt en geeft sleutelfiguren een belangrijke rol in
Delft.
Direct en laagdrempelig contact tussen Delftenaren voorkomt
problemen. Zet een buurtchat met jongeren huizen in de buurt op.
Dat maakt Delft veiliger.

Mensen moeten zich veilig voelen wanneer ze over straat lopen.
Een schone, levendige en goed verlichte straat is een straat met
minder criminaliteit.
Cameratoezicht verplaatst alleen het probleem en zorgt voor
risico op schending van privacy van omstanders. Ook voor politie
drones met camera’s is geen plek in onze stad. Locaties van camera’s
moeten 100% openbaar zijn.
We werken hard aan een veilige digitale wereld! Delft geeft het
goede voorbeeld door geen trackers van derden te gebruiken op
gemeentelijke websites.

Veilig drugs gebruik

Door zowel de verkoop als gereguleerde teelt van wiet
te legaliseren, verminderen we illegale situaties. Dat werkt de
criminaliteit actief tegen. Daarom wil Delft deelnemen aan landelijke
experimenten en spreken we ons actief uit als voorstander van
gereguleerd drugsbeleid.
We stimuleren drugsgebruik niet. Echter, wanneer Delftenaren
bijvoorbeeld XTC willen gebruiken, moet dat veilig kunnen. STIP wil
daarom een plek in Delft waar je drugs gratis kan laten testen.
We komen onze inwoners en Delftse ondernemers tegemoet
door een vijfde en zesde vergunning voor een coffeeshop mogelijk
te maken. Het is belangrijk dat de Delftenaar op een legale en veilige
plek softdrugs kan kopen!
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Geld en een sterke
democratie
Een gemeente moet er zijn voor haar inwoners. Zelfs met de
beperkte financiële ruimte moet de dienstverlening op orde zijn en
moeten Delftenaren fatsoenlijk kunnen meepraten over de plannen
van het stadsbestuur.

Makkelijk terecht

Voor tal van zaken is de gemeente hét aanspreekpunt voor haar
inwoners. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente haar inwoners
goed wil helpen, toegankelijk opstelt en maatwerk centraal staat. Om
dit te bereiken wil STIP dit doen:
De gemeentelijke dienstverlening moet toegankelijk zijn voor
iedereen. Of dit nu gaat om communicatie in heldere taal, cashgeld
kunnen blijven gebruiken of websites toegankelijk maken voor
slechtzienden.
STIP wil dat de gemeente bereikbaar is wanneer inwoners dat
willen. Bijvoorbeeld door snelle online communicatie of door het
stadskantoor één dag per week in de avond te openen.
De gemeente zorgt dat inwoners niet afhankelijk zijn van social
media om op te hoogte te blijven. Daarom plaatst de gemeente alle
informatie en actuele zaken op de eigen website, en verwijst op social
media kanalen slechts door.
Er zijn meer dan 6.000 internationale mensen Delft, die ook
hun weg binnen de gemeente moeten kunnen vinden. Daarom zijn
belangrijke documenten beschikbaar in het Engels en kun je in het
Engels terecht bij het stadskantoor.
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Gemeente moet niet afhankelijk zijn van privacy onvriendelijke
platforms zoals WhatsApp om makkelijk online bereikbaar te zijn,
bijvoorbeeld door alternatieven via Signal en een chatfunctie op de
website te bieden.
De gemeente kijkt actief naar nieuwe toepassingen om de
dienstverlening te verbeteren, denk hierbij aan het thuis sturen van
documenten of een chatbot die bewoners direct kan linken aan de
goede ambtenaar.

Delft denkt mee

De gemeente Delft maakt constant tal van plannen voor de toekomst.
Met Delfts Doen betrekken we Delftenaren bij het opstellen van
deze plannen, en hierdoor kunnen de verschillende belangen goed
gewogen worden. Uiteindelijk worden de plannen natuurlijk voor de
stad gemaakt. Hiervoor heeft STIP de volgende aandachtspunten:
Wethouders zetten zich in voor laagdrempelig contact met de
Delftse bevolking, bijvoorbeeld met een wekelijks online spreekuur.
STIP wil dat de Gemeente Delft bij belangrijke dossiers voor
de toekomst, zoals de energietransitie, de jeugd een stem geeft.
Zij zullen immers het langst met de consequenties van het beleid
moeten leven. Door gerichte inspraak voor de jeugd te organiseren
halen we hun ideeën op.
STIP is fan van een periodieke wijkschouw, waar de
gemeenteraad eens in de zoveel tijd gezamenlijk een wijk in trekt.
Zo spreekt de hele gemeenteraad regelmatig Delftenaren om
problemen uit de wijken op te halen.
STIP schuwt nieuwe vormen van participatie, zoals right to
challenge, niet. We moedigen de gemeente aan om hier mee te
experimenteren. Ook wil STIP inwoners proactief informeren over
ontwikkelingen om hun heen.
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Onafhankelijke journalistiek is van belang voor de stad, daarom
wil STIP lokale journalisten steunen, bijvoorbeeld door middel van
een mediafonds.

Knaken bij de taken

Delft heeft beperkte financiële ruimte, maar wel enorm veel
uitdagingen. STIP kiest ervoor om waar mogelijk te blijven investeren
in de stad, zodat deze op lange termijn ook nog fijn is om in te
wonen. De stadsschuld is beheersbaar, ook de komende jaren. Lees
hieronder hoe we deze financiële afweging maken.
Het rijk zal op de proppen moeten komen met structureel meer
geld zodat gemeenten hun takenpakket fatsoenlijk kunnen uitvoeren
zonder te hoeven snijden in andere onderdelen van de begroting.
De politiek let vaak scherp op plannen voor de korte termijn,
maar heeft wat minder aandacht voor de lange termijn. Om te zorgen
dat Delft investeert in de lange termijn wil STIP gebruik blijven maken
van Fonds 2040. Vanuit dit fonds kunnen onafhankelijk positief
beoordeelde projecten worden gefinancierd.
Investeren doen we zo veel mogelijk samen met partners.
Hierdoor investeert gemeente niet in zijn eentje in projecten die
bijvoorbeeld voor de hele provincie goed zijn.
STIP waardeert de inzet van de werknemers van de Gemeente,
die zich dagelijks inzetten om de stad beter te maken. Daarom willen
we zorgen voor een hoge werktevredenheid van ambtenaren.
We gaan door met het geven van doelgerichte en meerjarige
subsidies om aanvragers meer zekerheid te kunnen geven. Over
deze subsidies maken we afspraken om te kunnen kijken of de
doelstellingen ook worden behaald.
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Colofon

Fractie + wethouder

Het verkiezingsprogramma van STIP is geschreven door de gehele fractie van Studenten
Techniek In Politiek. Daarnaast hebben oud-raadsleden input geleverd en hebben
talloze experts op een specifiek gebied suggesties en advies geleverd. Wij zijn iedereen
erg dankbaar voor de input die wij hebben ontvangen.
Alle foto’s in dit verkiezingsprogramma en in de andere promotiemiddelen van STIP zijn
ter beschikking gesteld aan de vereniging Studenten Techniek In Politiek, met dank aan

Ida de Boer
Fractievoorzitter

Jip Enthoven
Raadslid

Daylam Dag
Raadslid

Rick van den Brink
Raadslid

Thierry Cüppers
Raadslid

Sophie Wentink
Fractiemedewerker

Marnix Weiler
Raadslid

Sander van der Geer
Fractiesecretaris

Bas Vollebregt
Wethouder

Justin van Beek
Voorzitter

Emily Vermeulen
Secretaris

Nina Braakman
Penningmeester

Laurelle van der Stee
Campagneleider

Matthijs van Teeffelen
Comm. Promotie

Jan Tilman
Comm. Logistiek

Delft Image Bank en Bregtje Visser
Voor punten over internetveiligheid en een moderne dienstverlening werkt STIP
intensief samen met de Piratenpartij Delft. Uit de samenwerking is onder andere het
initiatiefvoorstel ‘Digitale soevereiniteit’ voortgekomen! De verkiezingspunten die in
samenwerking met de Piratenpartij zijn opgesteld, zijn aangegeven met het logo van de
Piratenpartij Delft.
Contact
Met STIP in contact komen is makkelijk en kan op allerlei manieren. Alle actieve STIP’ers
hebben hun 06-nummer op de site staan, je kan ook een mailtje sturen of even
aanbellen bij de STIPfractiekamer in het stadhuis.
Perscontacten
Voor vragen of verzoeken voor interviews kunt u terecht bij onze fractievoorzitter Ida de
Boer.

Goed Geregeld
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