
vrouw, allebei 69. Met heel ver-
schillende, maar boeiende verhalen.
De man, Juan, zorgt ondanks zijn 
eigen gezondheidsproblemen samen 
met zijn vrouw voor hun zwaar 
gehandicapte dochter. Dankzij 
een PGB woont zij thuis. Naar een  
instelling ? Nooit ! Juan maakt zich 
vaak boos over de kwaliteit van de 
zorg, over wachttijden en goed-
kope maar slechtere medicijnen 
en de vele regels waar hij steeds 
maar tegenop moet boksen. 
De vrouw, Gerda, kan sinds een 
zware operatie nog maar moeilijk 
lopen. Maar zij blijft positief en 
wil zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Dagelijks gaat zij 
er met haar driewieler op uit, bij-
voorbeeld naar de sportschool. 
Gerda is tevreden met haar leven 
en de hulp die ze krijgt van familie, 
vrienden en zorgverleners.
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In 2015 is er veel veranderd 
in de zorg: gemeenten zijn 
verantwoordelijk en er wordt 
bezuinigd. Met het onderzoek 
Van Waarde Lokaal wil de 
PvdA nagaan hoe dit uitpakt 
voor met name ouderen. 
Ik ben een van de vrijwilligers
die de straat op gaan om 
ouderen te vragen hoe zij 
de veranderingen in de zorg 
ervaren. 

  Door Willy Tiekstra  
Zo kwam het dat ik kort geleden 
samen met medevrijwilliger Nelly  
neerstreek op een terrasje in win-
kelcentrum De Hoven. Een goede 
zet, want het bleek een plek waar 
wijkbewoners graag samen komen 
om een kopje koffie te drinken en 
de dag door te nemen. Wij “strikten” 
twee van hen, een man en een 

Zonder zorgen oud worden in Delft 

Inzetten op maatwerk
Zomaar twee Delftse verhalen. 
Maar belangrijke verhalen, omdat 
zij iets zeggen over de manier 
waarop mensen oud worden en 
wat zij nodig hebben om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen 

blijven. Waar gaat het dan om? 
Om een woning die is aangepast 
aan je behoeften. Om extra zorg 
thuis of dicht in de buurt, wan-
neer dat toch nodig is. Om goed 
vervoer, zodat je mobiel blijft. 
Om een plezierige dagbesteding, 
voor jezelf of om degene die voor 
jou zorgt even te ontlasten. 
Het zijn zaken die wij als PvdA-
fractie hoog op de agenda zetten 
en waar de gemeente ook stevig 
op inzet. Doel is maatwerk voor 
iedereen. Dat Delft op 7.000 indi-
caties voor huishoudelijke hulp  
24 bezwaarschriften heeft gekre-
gen, wijst er op dat dat ook lukt. 
Maar het kan, nee het móet altijd 
beter. Zodat iedereen in Delft zon-
der zorgen vitaal oud kan worden.  

Reactie? Mail naar 
willy.tiekstra@gmail.com

Met de problematiek van de 
Buitenhof zijn wij al jaren 
bekend. Sinds 2011 loopt er 
dan ook een programma dat 
de leefbaarheid van de wijk 
moet verbeteren. Er is al veel 
werk verzet. Toch ervaren 
veel bewoners nog overlast. 
Terugdringen hiervan vereist 
een integrale, duurzame  
aanpak en intensieve samen-
werking tussen alle betrokken 
partijen, zoals Delft voor 
Elkaar, de politie, woningcor-
poraties en de wijkbewoners.  
Een aantal zaken verdient 
daarbij aandacht. 

  Door Abdel Maanaoui
Allereerst is het van belang het 
gevoel van veiligheid bij bewoners 
te vergroten. De PvdA pleit voor 
een vaste locatie waar bewoners 
makkelijk in contact kunnen 
komen met de wijkagenten, bij-
voorbeeld in combinatie met het 
wijkcontactpunt van Delft voor 
Elkaar. 

Kwaliteit woonomgeving
Een gevoel van veiligheid hangt 
nauw samen met de kwaliteit van 
de woonomgeving. Het is niet 
prettig wanneer er veel achter-
stallig onderhoud is en er overal 
zwerfafval ligt. Door meer afval-
bakken te plaatsen en voorlich-
ting te geven kan zwerfafval wor-
den teruggedrongen. Ook door 
mensen die afval op straat gooien 
aan te spreken en waar nodig 
een boete te geven. Daarvoor zijn 
natuurlijk wel handhavers nodig. 

Bewonersinitiatieven
Gelukkig zijn er ook de nodige 
bewonersinitiatieven die laten zien 
dat de Buitenhof meer te bieden 
heeft dan alleen problemen. 

Het is belangrijk die te onder-
steunen. Bewoners kunnen zelf 
oplossingen aandragen en ver-

Jongeren
Jongeren vormen een belangrijke 
schakel in de aanpak. Zij hebben 
last van negatieve beeldvorming 
over hun wijk, maar veroorzaken 
die soms ook zelf. Sport is een 
goede manier om hen op een posi-
tieve wijze bij de wijk te betrekken. 
Te hoge tarieven mogen dan geen 
belemmering zijn bij het organise-
ren van activiteiten bij een sport-
vereniging of in een sporthal. 

Diversiteit
De Buitenhof kent zeer veel natio-
naliteiten. Die diversiteit moet 
ook zichtbaar zijn in de groep 
mensen die vanuit bijvoorbeeld 
de politie of Delft voor Elkaar in 
de Buitenhof actief is. Zo kun-
nen wijkbewoners zich makkelij-

ker met hen identificeren, terwijl 
zij zelf op hun beurt zich weer 
beter kunnen inleven in de bewo-
ners. Zo ontstaan begrip en ver-
trouwen. 

Woningtoewijzing
Een apart punt, ten slotte, vormt 
het woningtoewijzingsbeleid. 
Onderzocht moet worden hoe 
voorkomen kan worden dat de 
Buitenhof een wijk wordt met 
onevenredig veel probleemge-
zinnen en mensen met een laag 
inkomen, waar mensen die meer 
kansen hebben uit wegtrekken.  

De PvdA blijft de ontwikkelingen 
in de Buitenhof op de voet volgen. 
Reactie? Mail naar 
a.maanaoui@live.nl 

Buitenhof: aanpak met lange adem

antwoordelijkheid nemen voor 
bijvoorbeeld het onderhoud van 
hun eigen woonomgeving. 

“Als u sport belangrijk vindt, dan mag u er niet op 
bezuinigen!”, is een uitspraak die mij vaak voor de 
voeten werd geworpen tijdens de recente debatten over 
bezuinigingen in de sport. Toch: als we in de afgelopen 
jaren op deze manier met de economische crisis waren 
omgegaan, dan was de stad – vrees ik – nu failliet geweest. 
Natuurlijk is sport belangrijk. Delft kent meer dan  
100 verenigingen, 25.000 enthousiaste sporters en 
15.000 onmisbare sportvrijwilligers. Veel sportverenigin-
gen zijn al meer dan 100 jaar oud en sommige sporters 
zijn zelf bijna net zo oud. Sport is hét bindmiddel van 
onze samenleving, één van de factoren die Delft dat 
dorpse karakter geven en waar mensen elkaar nog  
kennen en gedag zeggen. 
Als ik in andere gemeenten kom dan kijk ik soms  
mijn ogen uit. Glimmende sportbestuurders geven 
rondleidingen in blinkende sportaccommodaties.  
Dat zou ik ook zo graag willen voor onze stad. En dat 
is ook hard nodig, want onze sportvoorzieningen zijn 

verouderd. Vooral de gymzalen 
zijn hard toe aan vernieuwing. 
Ze zijn gebouwd in de jaren ’60 
en ’70, toen Delft f link groeide. 
Maar inmiddels zijn er minder 
kinderen, minder scholen en  
gelden andere kwaliteitseisen. 
Dus moet er geïnvesteerd worden 
in grotere, moderne gymzalen 
waar naast scholen ook vereni-
gingen een plek hebben. 
Ook de buitensport is in sommige 

sectoren uit zijn jasje gegroeid; hockey en honkbal zijn 
daar duidelijke voorbeelden van. Hier is ruimte een 
belangrijk vraagstuk: Delft is vol gebouwd, dus waar 
vinden we ruimte voor grotere accommodaties?
Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren geleerd elk 
dubbeltje tien keer om te draaien en investeringen slim 
te combineren. Daardoor geven wij relatief weinig geld 

uit aan sport: in Delft doen we alles voor de helft.  
Wij combineren sport met scholen, gebruiken grond 
twee keer en bundelen particuliere investeringen met 
die van de overheid. Dat klinkt misschien krenterig. 
Maar het betekent ook dat wij nu als gemeente weer 
wat meer f inanciële ruimte hebben en onze sporteuro’s  
dubbel kunnen laten tellen.
Als je sport belangrijk vindt zoek je naar álle mogelijk-
heden om met scholen, sportverenigingen en gemeente 
creatief te investeren in wat 25.000 sporters belangrijk 
vinden: sporten en feesten. En mooie accommodaties, 
natuurlijk (maar niet te duur, graag).  

Raimond de Prez  
is PvdA-wethouder 
Delft van onder 
andere sport.
Reactie? Mail naar 
rdeprez@delft.nl

column 

Raimond de Prez   

Sport en euro’s: meer doen met minder

Colofon 

Partij van de Arbeid – Delft   
Postbus 2804 | 2601 cv  Delft 

pvda@delft.nl | www.pvdadelft.nl

Redactie Willy Tiekstra

K Werken aan het imago van de wijk

K Luisteren naar wat er leeft


