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VOORWOORD
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft,
zonder luchtkastelen maar met realistische doelen
tot 2018. In een tijd van minder publiek geld moeten
politieke partijen kiezen. De keuzes die D66 Delft maakt
zijn duidelijk:
•

Toponderwijs en werk voor iedereen

•

Zorg tot je het zelf kan

•

Een stad waar je voor kiest

•

Een dienstbare en betaalbare overheid

In de periode 2010-2014 hebben we als grootste partij
een stevig fundament gelegd voor de toekomst van
Delft. De financiën in Delft zijn op orde en de stad is
klaar voor de grote uitdagingen van de komende vier
jaar en verder.
Onze Delftse toekomst rust op de kenniseconomie, een
tolerante stad en een kleine maar krachtige overheid.
Een overheid die Delftenaren vertrouwt en zich richt
op gelijke kansen, niet gelijke uitkomsten. Iedereen
krijgt volop kansen in Delft kennisstad door het beste
onderwijs op alle niveaus.
Grote zorgtaken verhuizen in 2015 van Rijk naar
gemeente. Wat D66 betreft wordt dit geen vervanging
van verzorgingsstaat door verzorgingsstad. Eigen
mogelijkheden en die van de kennissenkring worden
belangrijker. Goede zorg draait om een beter leven voor
de cliënt/patiënt, met dienstbare zorgorganisaties die
zich het liefst overbodig maken.
De periode tot 2018 gaat ook over fysieke bouw. De
spoortunnel en het nieuwe station/stadskantoor
zijn bijna klaar; onder de titel Nieuw Delft gaan we
bouwen aan de uitbreiding van onze mooie binnenstad.
Initiatieven voor kwaliteitsbouw krijgen van D66 volop
ruimte.
De opgave voor Delft blijft uitdagend, D66 was en
is er klaar voor! U kunt bijdragen aan een krachtige
toekomst voor Delft. Stem op 19 maart D66.

Lucas Vokurka
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Voorwoord Alexander Pechtold
De gemeente wordt belangrijker, uw stem
dus ook. Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de
stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen
vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk
is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal.
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien
hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn
‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks
leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het
essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de
plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht
én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de
mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het
lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid?
Worden zorg en ondersteuning van ouderen en
gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente
nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende
gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners
die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen?
Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen?
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven.
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente
spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is
op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien.
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar
nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen
onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is.
Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel
en samen.

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met
stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten
werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker
hier in Delft, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!

Alexander Pechtold
3

Verkiezingsprogramma D66 Delft

INHOUD
VOORWOORD						

2

Lucas Vokurka						
Alexander Pechtold					

2
3

TOPONDERWIJS EN WERK VOOR IEDEREEN

5

Onderwijs						
Economie						
Werk en inkomen						

5
6
7

ZORG TOT JE HET ZELF KAN				

9

Zorg							
Sociale samenhang					

9
10

EEN STAD WAAR JE VOOR KIEST			

12

Vrije tijd							
Wonen							
Ruimte							
Mobiliteit						
Duurzaamheid						

12
13
14
15
16

EEN DIENSTBARE EN BETAALBARE OVERHEID

17

Financiën
Democratie en participatie					
Dienstverlening						
Regionale samenwerking					

17
17
18
18

SOCIAAL-LIBERALE RICHTINGWIJZERS		

19

Verkiezingsprogramma D66 Delft

TOPONDERWIJS EN WERK VOOR IEDEREEN
Investeringen in onderwijs en de kenniseconomie
vormen het recept voor gelijke kansen, een duurzame
werkgelegenheid en daarmee een bloeiende economie.
Geen wonder dat D66 deze als prioriteit handhaaft.

Onderwijs

•

D66 wil duurzame, energiezuinige en gezonde
schoolgebouwen: met goede ventilatie, lucht
kwaliteit en voldoende lichtinval. D66 wil
afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over
kosten en baten van energiebesparing.

•

D66 wil dat de gemeente afspraken maakt over
kwaliteit en continuïteit als een school onder de
opheffingsnorm (187 leerlingen) dreigt te komen.

Algemeen
Toponderwijs en werk voor iedereen. Dat is geen
belofte, maar wel ons doel. D66 ziet onderwijs als de
motor van de samenleving. Door goed onderwijs krijgen
mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen. D66 wil
goed onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, van jong
tot oud. De aanpak van voortijdig schoolverlaten en een
goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is
een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid en risico
op criminaliteit.
•

D66 wil meer samenwerking tussen scholen,
kinderopvang, sport- en cultuurverenigingen om
kinderen een brede opleiding te geven. Een rijker
aanbod zorgt voor gelijke kansen en biedt kinderen
een uitdagende leeromgeving.

•

D66 wil een actieve samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en leerplichtambtenaren.

•

D66 wil dat de gemeente de kwaliteit van de
schoolverzuimadministratie toetst en met het
voortgezet onderwijs afspraken maakt over
bijscholing, schakelklassen en loopbaanoriëntatie.

•

Ouders moeten hun kinderen soms al direct na
de geboorte aanmelden voor een populaire basis
school. D66 wil een vast aanmeldmoment voor het
basisonderwijs (bijvoorbeeld als het kind 2 wordt)
en transparante toelatingseisen, zodat ouders
gelijke kansen hebben op plaatsing van hun kind
op de school naar keuze. Ook voor het voortgezet
onderwijs is een transparante aanmeldprocedure
essentieel. D66 wil dat de gemeente afspraken
maakt met schoolbesturen over deze transparantie.

Huisvesting
Schoolbesturen hebben meer onderwijservaring dan
de gemeente. De eisen aan (her)huisvesting dienen
dus daar te beginnen. De gemeente moet wat D66
betreft deze plannen toetsen aan een gezonde leer
omgeving, wensen van ouders en samenwerking met
kinderopvang, sport- en cultuurverenigingen. Multi
functioneel gebruik van gebouwen en een minimum
leerlingenaantal scheelt leegstand en zorgt voor
continuïteit. Energie besparen op scholen kent vaak
een patstelling: als de gemeente investeert, is het het
schoolbestuur dat profiteert.
•

Bij (her)huisvesting van scholen wil D66 dat de
scholen de onderwijskundige eisen aan huisvesting
opstellen. Bij aanpassing en nieuwbouw is multi
functioneel gebruik een voorwaarde voor
financiering.

Basisonderwijs
•

D66 wil ‘alles-in-1-scholen’ of integrale kindcentra
versneld ontwikkelen, bijvoorbeeld door eisen te
stellen bij (her)huisvesting van scholen over het
delen van voorzieningen.

•

D66 wil dat DOK kinderen met taalachterstand kan
blijven helpen, bijvoorbeeld door voorlezen.

Voortgezet onderwijs
•

Scholen hebben een belangrijke rol in het
bevorderen van tolerantie. Een voorbeeld hiervan
is het bespreekbaar maken van homo-, bi- en
transseksualiteit. D66 houdt vast aan 100%
dekking van de voorlichtingsactiviteiten op
middelbare scholen.

•

D66 wil dat Delft bij de gemeenten blijft horen die
‘VMBO on stage’ steunt.

•

D66 wil voor kenniswerkers en hun gezinnen,
naast een internationale basisschool ook een
internationale middelbare school in Delft.

Kans op werk
Vakkennis is belangrijk voor een baan. Maar andere
vaardigheden zoals samenwerken en solliciteren zijn,
zeker bij jongeren, net zo cruciaal. Niet alleen vergroten
we zo hun baankansen, maar op de langere termijn ook
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Primair ligt
deze taak bij scholen, waar nodig in samenwerking met
bedrijven. Maar de gemeente heeft ook een rol.
•

Wat D66 betreft is o.a. het jongerencentrum in
Buitenhof zeer geschikt om jongeren vaardigheden
te leren die de kans op werk vergroten.
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•

D66 wil dat scholen hun deuren (blijven)
openstellen zodat jongeren ook daar na schooltijd
verschillende vaardigheden verder kunnen
ontwikkelen.

•

Alleen door een leven lang te blijven leren,
houden mensen kansen op de arbeidsmarkt,
ook als die verandert. D66 wil dat de gemeente
met MBO, HBO en TU Delft afspraken maakt
over mogelijkheden voor iedereen om aan die
instellingen onderwijs te volgen, ook later in de
carrière. Te denken valt aan het in cursusvorm
aanbieden van onderdelen van het gewone
curriculum zoals de TU Delft doet via EdX online.

•

D66 vindt dat toegang tot dergelijk onderwijs
open zou moeten staan voor iedereen, ongeacht
leeftijd. D66 wil de mogelijkheid onderzoeken van
‘scholingsvouchers’ voor ouderen die langer dan
een half jaar werkloos zijn naar het model van de
leerwerkcheques voor jongeren.

Passend onderwijs
Scholen krijgen in 2014 een plicht om voor elk kind
een goede onderwijsplek te vinden, het zgn. ‘passend
onderwijs’. En in 2015 wordt de gemeente volledig
verantwoordelijk voor de jeugdzorg, die nu een
gedeelde verantwoordelijkheid is van gemeente en
provincie. Het passend onderwijs en de transitie van de
jeugdzorg zullen veel aandacht vragen, ook in Delft.
•

•

•

D66 vindt dat school en de ouders elk een eigen
verantwoordelijkheid hebben en dat samen
besloten wordt tot plaatsing op een reguliere of
speciale school.
D66 vindt dat de school een belangrijke taak
heeft om problemen thuis of in de ontwikkeling
te signaleren. Integreren van Centra voor Jeugd& Gezin (CJG) en scholen zorgt voor een lagere
drempel voor gezinnen met problemen.
Leerlingenvervoer op kosten van de gemeente blijft
beschikbaar voor kinderen met een beperking.

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs
D66 vindt dat Delft als techniekstad nog beter
herkenbaar moet zijn. Er zijn veel banen in de techniek.
D66 ziet in Delft graag opleidingen op alle niveaus: een
MBO waar je een vak leert waar je wat aan hebt. Een
HBO dat geldt als de top van het beroepsonderwijs en
in nauw contact staat met bedrijfsleven en universiteit.
En een universiteit die zich blijvend kan richten op
het opleiden van hoogwaardige wetenschappers en
ingenieurs, het verrichten van baanbrekend onderzoek
en het vertalen van kennis in technologische innovaties.
•

•
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D66 wil dat de gemeente met MBO, HBO en de
TU Delft afspraken maakt over stageplekken, het
ondersteunen van tegelijk werken en leren en het
bijeenbrengen van midden- en kleinbedrijf (MKB,
inclusief ZZP-ers) en scholen.
Dat we niet met publiek geld moeten opleiden tot
werkloosheid is minder vanzelfsprekend dan het
lijkt. D66 wil samen met werkgevers sturen op
beroepsopleidingen voor sectoren waar werk in is,
zoals techniek.

Economie
Kenniseconomie
Een krachtige kenniseconomie biedt Delft kansen in
de veranderende wereld. Delft onderscheidt zich van
andere steden door de aanwezigheid van een technische
universiteit en twee hogescholen. Hier leiden we een
volgende generatie ingenieurs op en vindt baanbrekend
onderzoek plaats. Deze Delftse kennis wordt bovendien
vertaald in technologische innovaties. Met nieuwe,
groene en onderscheidende producten kunnen Delftse
bedrijven concurrerend blijven. Onder de hightech
signatuur van Delft versterken kennisbedrijven (zeker
ook het MKB) en onderwijsinstellingen (TU, HBO en
MBO) elkaar. En koopkrachtige kenniswerkers zorgen
ook voor banen in de ‘klassieke’ economie: detailhandel
en horeca.
D66 wil de kenniseconomie op drie manieren ver
sterken: door bedrijven aan te trekken, (hightech) startups een uitvalsbasis te bieden, en een aantrekkelijk
woonklimaat (zie ook bij Wonen) voor kenniswerkers te
bieden.
•

D66 wil onder de vlag van de Regionale
OntwikkelingsMaatschappij (ROM) internationale
bedrijven naar de regio halen, onder andere naar
de Technologische InnovatieCampus (TIC) Delft.

•

D66 wil blijvend in de bereikbaarheid van het
TIC en het vestigingsklimaat voor kenniswerkers
investeren.

•

Vanuit de ROM is een revolverend fonds beschik
baar voor innovatie. D66 wil dat zoveel mogelijk
Delftse bedrijven gebruik gaan maken van dat
fonds, ook ZZP-ers.

•

D66 wil YES!Delft, de succesvolle broedplaats voor
start-ups, blijvend ondersteunen.

•

D66 wil leegstaand gemeentelijk vastgoed
gebruiken als bedrijfsverzamelgebouw, in
navolging van bijvoorbeeld Bacinol en De Zuster.

•

D66 wil voor kenniswerkers en hun gezinnen
behalve een internationale basisschool, ook een
internationale middelbare school in Delft.
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Regiocentrum en toerisme
Delft is naast techniekstad een populaire internationale
toeristenbestemming, en voor de omliggende gemeen
ten een fantastisch regiocentrum. Door onder andere
internetwinkelen verandert het winkellandschap fun
damenteel. Winkelcentra, in het bijzonder de binnen
stad, worden een ‘place to be’ in plaats van een ‘place
to buy’. D66 is groot voorstander van samenwerking
tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en horeca
zoals in ‘Tussen de Geveltjes’. Delftse ondernemers
hebben grote invloed op de toekomst van de stad. Zij
zorgen voor innovatie en bepalen de concurrentiekracht
van de Delftse economie. Ook de buurtwinkels blijven
belangrijk voor de dagelijkse boodschappen en een
levendige wijk.
•

D66 wil dat de gemeente de contacten tussen
ondernemers en eigenaren van beschikbare winkel
panden blijft versterken, bijvoorbeeld door het
organiseren van Netwerk Binnenstad.

•

D66 wil flexibel bestemmen door middel van sfeer
gebieden doorzetten, zodat bestemmingsplannen
het ondernemen niet in de weg staan.

•

D66 wil (dreigende) leegstand van winkelstraten
tegengaan, waar nodig ook door andere functies
zoals wonen toe te staan.

•

D66 wil doorgaan met het verminderen van de
regeldruk door o.a. periodiek te toetsen of regels
nog wel nodig zijn.

•

D66 wil het MKB (inclusief ZZP-ers) betrekken bij
het zoeken naar banen voor uitkeringsgerechtigden
en schoolverlaters: zij weten tenslotte aan welke
werknemers behoefte is. D66 wil daarom ook het
MKB betrekken bij gesprekken met scholen over
het beroepsopleidingenaanbod.

•

D66 vindt dat de lokale uitgaven voor de wet werk
en bijstand binnen het budget vanuit het Rijk
moeten blijven.

•

D66 wil alleen geld uitgeven aan reïntegratie als er
een redelijke kans op een baan is.

•

D66 wil dat de gemeente werkgevers stimuleert om
meer ervaren ouderen èn net opgeleide jongeren
aan te nemen en dat Delft daarbij als werkgever
zelf het goede voorbeeld geeft.

•

D66 wil dat de gemeente experimenten bevordert
waarin duo’s van ervaren ouderen en net
opgeleiden jongeren die buiten het arbeidsproces
staan samen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.
Te denken valt aan het, zo nodig met behoud van
uitkering, stimuleren van duo-stages en –banen
voor een meester-gezelcombinatie van oudere en
jonge werkzoekenden.

Werk en inkomen
Algemeen
D66 ziet werk als een belangrijke sleutel voor mensen
om zich verder te ontwikkelen en in hun eigen bestaan
te voorzien. D66 denkt dat iedereen een waardevolle
bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Werk voor
komt daarbij afhankelijkheid van de overheid.
Wij kunnen zeer ervaren ouderen noch net opgeleide
jongeren missen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt
voor beide zit echter op slot. Daarom zijn creatieve
methoden nodig om hen te helpen werk te vinden.
Taalbeheersing is noodzakelijk in de samenleving en op
de arbeidsmarkt. In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen
tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd (uit Feiten en Cijfers
Geletterdheid, 2013). Dat staat gelijk aan ongeveer
8.500 Delftenaren.
•

Onderwijs en kennis(economie) blijven onze speer
punten voor een duurzame werkgelegenheid en
bloeiende stad. Zie de betreffende hoofdstukken in
dit verkiezingsprogramma.

•

D66 wil taalbeheersing van laaggeletterde (werk
zoekende) volwassenen verbeteren. Door een vrij
willigersaanpak te koppelen aan het professionele
aanbod, kunnen veel volwassenen begeleid worden
bij het beter leren lezen en schrijven (als ook
rekenen en met computers omgaan). De gemeente
heeft hierbij een faciliterende rol.

Tegenprestatie
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen die nu een
bijstandsuitkering hebben een betaalde baan
vinden. Tot dat moment, of voor degenen voor wie
een reguliere baan niet reëel is, kan de gemeente
bijstandsgerechtigden maatschappelijk nuttig werk
laten doen. Succesfactor bij deze ‘tegenprestatie’ is
een persoonlijke aanpak en een goede match tussen
werk(gever) en uitkeringsgerechtigde.
•

D66 is voorstander van een ‘tegenprestatie’ voor
uitkeringsgerechtigden. Deze ‘tegenprestatie’
voorkomt dat mensen buiten de maatschappij
komen te staan, maar mag de zoektocht naar een
baan niet in de weg staan en geen reguliere banen
verdringen.

7

Verkiezingsprogramma D66 Delft

Arbeidsbeperking
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij sociale
werkplaatsen en ‘beschermde werkplekken’.
•

De gemeente moet zelf als werkgever en bij
aanbestedingen voorop lopen in het aanbieden
van zowel werkervaringsplaatsen als werk aan
mindervaliden. Gunnen op basis van Economische
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van
de platte prijs biedt deze mogelijkheid.

•

Werkgevers worden wat D66 betreft ondersteund
bij het in dienst nemen van mensen met een
arbeidsbeperking, zodat zij niet te maken krijgen
met veel bureaucratie.

•

Beschermde werkplekken zijn voor mensen die niet
zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
Het ‘beschermde’ salaris is daarom, als het aan
D66 ligt, niet hoger dan het minimumloon. De
gemeente gaat niet over CAO‘s, maar volgens ons
zou de VNG hierop moeten inzetten.

•

D66 wil een test op laaggeletterdheid, bijvoorbeeld
de Taalmeter (ontwikkeld door Stichting
Lezen & Schrijven), standaard onderdeel laten
uitmaken van een bijstandsuitkering en bij een
reïntegratietraject, met als doel taalvaardigheid te
verbeteren.

Extra financiële hulp
D66 streeft naar het overbodig maken van lokaal beleid
tegen armoede. Ons doel is dat iedereen voldoende
inkomsten en vaardigheden heeft om in zijn eigen
onderhoud te kunnen voorzien. In sommige gevallen
moet de gemeente zorgen voor bijzondere bijstand en
schuldhulpverlening.
•

Eventuele bijzondere bijstand moet gericht zijn
op wat mensen écht nodig hebben, en niet bij
derden verkregen kan worden. D66 ziet daarbij
tweedehands goederen als een efficiënte en
duurzame oplossing.

•

D66 waardeert particuliere initiatieven tegen
armoede zoals de voedselbank, non-foodbank en de
vakantiebank. De gemeente moet deze organisaties
wat D66 betreft onder de aandacht brengen.

•

D66 vindt dat de gemeente de schuldhulpverlening
samen met partners vorm moet geven. D66 wil
daarom dat de gemeente met zorginstellingen,
woningbouwcorporaties en budgetbeheerders
afspraken maakt en monitort. De afspraken
gaan bijvoorbeeld over het doorgeven
van huurachterstand of niet betaalde
zorgverzekeringspremie.
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ZORG TOT JE HET ZELF KAN
Inschrijving (EMVI) in plaats van aan degene
met de laagste prijs. Volgens D66 loont het als
de gemeente alleen in zee gaat met zorgverleners
die zelfstandigheid bij zorgvragers stimuleren. Zij
coachen hun cliënten om meer zelf te doen. Zo
nemen mensen zelf weer de touwtjes in handen en
duurt hulpverlening korter.

De groei van de verzorgingsstaat en van ieders
verwachtingen van gezondheid en zorg zijn de afgelopen
decennia hand in hand gegaan. De kwaliteit, maar ook
de kosten van de voorzieningen in de langdurige zorg
zijn hierdoor enorm gestegen.
D66 is ervan overtuigd dat we zorg alleen betaalbaar
kunnen houden én passende hulp aan mensen kunnen
bieden als binnen de domeinen Werk & Inkomen, Zorg
& Welzijn en Jeugdbeleid integrale oplossingen worden
gevonden. Wat D66 betreft gaan we in Delft in het
gehele sociale domein werken volgens: “één gezin, één
plan, één budget, één coach in een multidisciplinaire
hulpverlening”.

•

De 3 decentralisaties
Binnenkort worden gemeenten verantwoordelijk
voor ondersteuning en begeleiding vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning. De tweede nieuwe
wet is de Participatiewet. Dat is de opvolger van de
Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening
en een deel van de Wajong. Hiermee is er op korte
termijn een regeling voor iedereen die in staat is om te
werken. Ten slotte wordt de gemeente verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Dat betekent
dat Delft gaat zorgen voor preventie, ondersteuning,
hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en
opvoedingsproblemen, en psychische stoornissen.

In Delft staat 40% geregistreerd in het
donorregister, tegenover 42% in heel Nederland.
De gemeente speelt een belangrijke rol bij de
promotie voor dit onderwerp. D66 wil dat de
gemeente regelmatig actief en positief aandacht
besteedt aan het belang van registratie, o.a. door
het blijven uitreiken van folders, maar ook door
positieve aandacht te schenken aan het onderwerp
en actief deel te nemen aan promotieactiviteiten.

Zorg
Algemeen
Ondersteuning en zorg zijn nodig bij mensen met
een afgenomen eigen kracht, uitgaand van de
mogelijkheden die er nog wél zijn. Die mogelijkheden
moeten ook centraal staan in het opleidingsbeleid van
zorginstellingen. D66 denkt dat ook mensen die niet
geheel zelfredzaam zijn, verantwoordelijkheid kunnen
en willen nemen voor het op orde krijgen en houden
van hun leven. D66 streeft naar een lokale zorg die
uitgaat van de eigen kracht van zowel zorgvragers
als zorgverleners en van de verbondenheid tussen
mensen onderling. Als iemand behoefte heeft aan zorg
of ondersteuning moet er eerst worden gekeken hoe
de omgeving (familie, vrienden of vrijwilligers) kan
helpen. Als zij niet (voldoende) beschikbaar zijn, zorgt
de gemeente voor een doelmatig vangnet. Zorgverleners
werken samen met aandacht voor de mantelzorgers en
keuzevrijheid van de zorgvrager. De gemeente moet
daarbij de privacy waarborgen, het gaat tenslotte om
medische gegevens.
•

•

Wat D66 betreft krijgen zorgprofessionals de
ruimte om formele zorg en ondersteuning goed te
laten aansluiten op zowel informele als medische
zorg.
D66 wil het opleidingsbeleid van zorginstellingen
mee laten wegen bij aanbestedingen. Dit past bij
gunning aan de Economische Meest Voordelige

Keuzevrijheid
•

D66 zet zich in voor keuzevrijheid in de zorg. Zo
worden zorgaanbieders gestimuleerd tot het bieden
van passende zorg tegen een goede prijs/kwaliteit
verhouding. D66 wil dat zorgvragers een keuze
krijgen in het aanbod van zorg, waarbij de kwaliteit
en kosten transparant zijn.

•

Ook kleine zorgaanbieders en aanbieders met een
bepaalde levensovertuiging, moeten, binnen de
gestelde financiële en kwalitatieve kaders, een kans
krijgen bij de aanbesteding.

•

Een persoonsgebonden budget (PGB) of een
persoonsvolgend budget (PVB) is een goed
instrument om de keuzevrijheid van inwoners
te vergroten. Bij de aanpak van eventuele PGBfraude vindt D66 dat succesvolle voorbeelden uit
andere gemeenten zoals Enschede gebruikt moeten
worden.

•

D66 wil dat zorgvragers zoveel mogelijk zelf de
begeleiding of begeleider kunnen kiezen.
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Mantelzorg

Jeugdzorg

D66 wil dat mantelzorgers ontlast kunnen worden
voor ontspanning (respijtzorg) of hun eigen baan.
Ook kinderen nemen vaak taken op zich als een
familielid ziek is. Dat kinderen helpen bij de afwas of
een boodschap doen is geen enkel probleem. Maar
het zorgen voor een ouder, broer of zusje mag niet ten
koste gaan van andere activiteiten zoals school en/
of de ontwikkeling van het kind verstoren. Ook jonge
mantelzorgers hebben het recht om kind te zijn.

Ook de jeugd is als het aan D66 ligt geen lijdend
voorwerp van de hulpverlening, maar het onderwerp in
het samen problemen oplossen. Een goede jeugdzorg
voorkomt zwaardere problemen en dito oplossingen.

•

D66 wil dat er een plek is voor mantelzorgers
tijdens het intakegesprek tussen zorgvrager en
gemeente (het zogenaamde keukentafelgesprek).

•

D66 wil dat de gemeente niet over, maar met
mantelzorgers spreekt bij het opstellen van beleid
dat hen ook raakt.

•

D66 vindt dat de gemeente in contacten met
de (grote) Delftse werkgevers en scholen het
onderwerp mantelzorg op de agenda moet zetten.

Dagbesteding en opvang
•

•

•

D66 wil het aanbod van dagbesteding met een
frisse blik herzien. Dagbesteding hoeft niet altijd
door professionals georganiseerde recreatie te
zijn. D66 denkt bijvoorbeeld dat sommige ouderen
met een beperking nog mee kunnen draaien in het
gewone vrijwilligerswerk. Zo kunnen zij met de
juiste begeleiding op een zinvolle manier bij blijven
dragen aan de samenleving. Dat geeft voldoening,
voorkomt eenzaamheid, en scheelt in de kosten.
Wat D66 betreft blijft er in Delft een vorm van dagen nachtopvang. Het is de bedoeling dat mensen zo
kort mogelijk in dit soort situaties zitten.
D66 wil dat het experiment voor indicatievrije
toegang tot zorgmedewerkers (‘Sociaal wijkteam’)
een vervolg krijgt en uitgebreid wordt.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor
de jeugdzorg. Uitgangspunt van D66 hierbij is dat
er gewerkt wordt vanuit één gezin, één plan, één
budget, één coach. Deze aanpak moet voorkomen dat
verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken.
En deze moet zorgen dat de thuissituatie (schulden
problematiek of andere problemen van de ouders)
worden meegenomen. De bovengenoemde coach moet
inschatten welke problemen prioriteit hebben en of er
zaken tegelijk worden aangepakt. Ouders en omgeving
motiveren heeft de voorkeur, maar soms is dwang
nodig: D66 stelt de veiligheid en het belang van het
kind altijd voorop.
•

D66 wil waar mogelijk prestatieafspraken maken
met hulpverleners.

•

D66 wil dat de gemeentelijke financiering
zo in elkaar steekt dat samenwerking tussen
verschillende zorgorganisaties, huisarts en school
onontkoombaar is.

•

D66 wil dat zorgvragers iets te kiezen hebben. Wat
D66 betreft krijgt een organisatie die verschillende
zorgaanpakken biedt extra punten bij een
aanbesteding. Het gunnen aan meerdere (kleine)
aanbieders vindt D66 ook een goede mogelijkheid.

Sociale samenhang
Er zijn veel ontwikkelingen om het welzijnswerk meer
vraaggestuurd te maken, bekend onder de noemer
‘Welzijn Nieuwe Stijl’. D66 steunt deze beweging, maar
beseft dat verandering in de manier van werken tijd
kost.

Verenigingsleven
•

Delft heeft een bloeiend verenigingsleven dat
uitnodigt om actief deel te nemen, mensen te leren
kennen en netwerken op te bouwen. D66 wil wel
dat de gemeente de meest kwetsbare inwoners
ondersteunt bij het vinden van een geschikte
activiteit.

•

D66 wil investeren in het vermogen van
verenigingen om leden te werven en actief te
maken. Verenigingen die maatschappelijke
activiteiten ontplooien kunnen hiervoor subsidie
krijgen van de gemeente als dit elders budget
bespaart.

Welzijn nieuwe stijl
•
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D66 streeft naar gezonde en leefbare wijken waar
bewoners de ruimte hebben voor ontplooiing en
betrokken zijn bij hun omgeving. De inzet van
professionele welzijnswerkers wordt afgestemd op
de sociale problemen van individuen en gezinnen,
en minder op doorlopend aanbod van activiteiten.
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D66 streeft daarbij naar brede samenwerking met
o.a. woningcorporaties, scholen, sportverenigingen
en zorginstellingen.
•

D66 wil dat de gemeente slim stuurt, zodat
bestuurders en professionals taken uit handen
geven die zij als hun verantwoordelijkheid zijn
gaan zien, maar die onze inwoners prima zelf op
kunnen pakken.

•

D66 wil dat elke groep mensen die het
georganiseerd krijgt voor een geschikt bedrag een
accommodatie kan ‘overnemen’. Een voorbeeld
hiervan zijn de gebruikers van buurthuis
Voorhof II.

•

D66 vindt dat accommodaties die nog in eigendom
zijn van de gemeente meervoudig gebruikt moeten
worden. Ook commerciële partijen mogen van
D66 tegen marktprijzen gebruik maken van de
Delftse wijkcentra en andere maatschappelijke
accommodaties.

11
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EEN STAD WAAR JE VOOR KIEST
Een bloeiende kennisstad word je niet vanzelf. Delft
moet inspirerend, groen, schoon, veilig en bereikbaar
zijn. En niet in de laatste plaats voldoende woonruimte
bieden, ook voor onze kenniswerkers.

•

DOK is een moderne en innovatieve bibliotheek
met een multimedia aanbod om trots op te zijn,
en gaat wat D66 betreft met solide financiën de
toekomst in.

Vrije tijd

•

D66 wil dat DOK zo ruim mogelijke openings
tijden houdt en dat activiteiten waarmee laag
geletterdheid tegengaan wordt, behouden blijven.

•

D66 wil dat een plek zoals Skoolzone!, waar de
jeugd huiswerk kan maken en studenten kunnen
werken, behouden blijft.

•

D66 wil voor (start)subsidies aan kleinere initia
tieven een Delftse Raad voor Kunst en Cultuur in
het leven roepen.

Kunst en cultuur
De afgelopen jaren zijn de middelen voor kunst en
cultuur vanuit zowel het rijk als de gemeente fors
afgenomen. D66 vindt het desondanks belangrijk
dat er een gevarieerd, speels en gedurfd cultureel
aanbod is in Delft. Cultureel aanbod is een belangrijke
vestigingsfactor en ook voor oud-studenten een
overweging om in Delft te blijven wonen. Daarom vindt
D66 dat er altijd budget moet zijn voor een theater, een
bibliotheek, een centrum voor kunsteducatie en een
museum voor Delftse geschiedenis waaronder Delfts
Blauw. Daarnaast moet ook financiële ruimte zijn voor
het opstarten van innovatieve activiteiten.

•

D66 ziet kansen om het Delftse aanbod in
podiumkunsten te versterken. Wat D66 betreft
houdt Theater De Veste haar functie als de
cultuurzender van Delft, ook voor expats en
internationale studenten.

•

In de komende periode wil D66 investeren in
Het Prinsenhof zodat ons cultuurhistorisch
stadsmuseum een zelfstandige toeristische
trekpleister van belang wordt voor de stad.
Levendig en succesvol met een (inter)nationaal
publieksbereik.

•

D66 wil dat de Vrije Akademie steeds
ondernemender gaat opereren op weg naar
zelfstandigheid. We verwachten dat de cursussen
uiteindelijk volledig kostendekkend gegeven
kunnen worden.

•
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D66 wil een regeling maken die ouders met
weinig geld ondersteunt als hun kinderen aan de
slag willen met cultuur. Deze regeling moet een
glijdende schaal bevatten, om een ‘armoedeval’ bij
overgang van bijstand naar een betaalde baan te
voorkomen.

Uitgaan en evenementen
Voor D66 hoort een gevarieerd uitgaansleven bij een
goed cultureel aanbod en een levendige binnenstad.
Delft heeft verschillende plekken met leuke café’s en
terrassen. D66 is echter niet tevreden met het huidige
popaanbod. De ingestelde subsidieregeling heeft er niet
in geresulteerd dat er elke week weer andere optredens
zijn, ergens in de stad.
•

D66 wil dat de gemeente onderzoekt hoe we tot
een (nieuw) poppodium kunnen komen, dat zich
onderscheidt in de regio.

•

Wat D66 betreft krijgt Delft verspreid over het jaar
een aantal echt onderscheidende evenementen:
festivals die ook bekend zijn bij de liefhebber
buiten Delft. Daarom wil D66 dat evenementen
organisatoren gaan samenwerken en Delftse
theaterfestivals zoals het Delft Fringe festival
en Blikopener gaan clusteren. De gemeente zal
vervolgens scherpe keuzes moeten maken in de
financiering van evenementen.

Recreatie en sport
Delftse sportverenigingen zijn zich steeds meer in gaan
zetten voor hun omgeving. Hierdoor kunnen langdurig
werklozen om hun kans op een baan te vergroten
bijvoorbeeld clubhuizen onderhouden. Een ander
voorbeeld kan zijn dat studenten Sportmanagement,
Academie voor lichamelijke opvoeding en MBO Sport
& Bewegen kunnen samenwerken aan evenementen of
sport in de wijken (Teamplayersconcept).
•

D66 wil dat de Delftse verenigingen doorgaan met
dit ‘Maatschappelijk Verantwoord Verenigen’. Sub
sidies voor sportverenigingen zullen zich hier dan
ook (primair) op moeten richten wat D66 betreft.

•

D66 wil dat de gemeente amateurverenigingen en
eigenaren van leegstaande panden met elkaar in
contact brengt, analoog aan het Netwerk Binnen
stad.

•

D66 wil dat de gemeente in overleg met de
verenigingen een regeling ontwerpt waardoor
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ouders met weinig geld minder (blijven) betalen
voor de sportieve ontwikkeling van hun kinderen
en tegelijkertijd een armoedeval zoveel mogelijk
wordt voorkomen.
•

Sommige ouders regelen geen zwemlessen en
omdat het schoolzwemmen binnenkort op veel
scholen wegvalt, zouden hun kinderen niet leren
zwemmen. D66 wil dat voor deze groep kinderen
een ‘vangnet’ geregeld wordt zodat ook zij hun
A-diploma kunnen halen.

•

D66 wil dat meer mensen met een beperking bij
reguliere verenigingen kunnen sporten en is blij
dat verenigingen hier met de beweegcoach aan mee
willen werken.

•

D66 vindt dat sportkantines langer open mogen
zijn dan een uurtje na het sporten, mits oneerlijke
concurrentie met horeca wordt vermeden en een
actief beleid ter voorkoming van overmatig alcohol
gebruik wordt gehanteerd. Sportverenigingen
hebben een verantwoordelijkheid dat hun jonge
sporters niet (overmatig) drinken.

•

D66 wil dat er weer een plek komt voor openbare
naaktrecreatie. De ligging en inrichting van
dit (nieuwe) naaktstrand moet eventuele
‘sekstoeristen’ ontmoedigen.

•

D66 wil dat zowel kinderboerderij Delftse Hout als
Tanthof open blijft, al dan niet met meer inzet van
sponsors.

•

D66 wil landelijk de teelt, kwaliteit en verkoop van
cannabis regelen via een gesloten en belasting
plichtige coffeeshopketen, waaruit (zware)
criminelen worden geweerd. D66 wil daarom dat
het college via de VNG hiervoor pleit.

Leegstand en het nieuwe ontwikkelen
De tijd van grootschalige aanbodgestuurde
bouwprojecten is voorbij, waardoor een verschuiving
plaatsvindt naar kleinschalige en vraaggestuurde
ontwikkeling. Ook de grote leegstand vraagt om een
antwoord.
•

D66 heeft, mits financieel verantwoord, een
voorkeur voor transformatie van bestaande
bouw boven eventuele nieuwbouw, met oog
op duurzaamheid en ruimte voor groen.
D66 wil bijvoorbeeld in kwetsbare wijken
studentenwoningen realiseren in leegstaande
bedrijfspanden, dit is ook goed voor de sociale
samenhang in de wijk.

•

D66 maakt organische en kleinschalige projecten
graag mogelijk, zoals (collectief) particulier
opdrachtgeverschap, en is voor het aanbieden van
kluswoningen en vrije kavels.

•

D66 is voorstander van een groter welstandsluw
gebied, delen van de Spoorzone en beschermde
stadsgezichten uitgezonderd.

•

D66 is voor flexibele bestemmingsplannen
en vergunningen om ruimte te geven aan
ondernemerschap, veranderend vastgoedgebruik
mogelijk te maken en leegstand te voorkomen.
Dus niet vooraf ‘wonen’ vastleggen, als andere
mogelijkheden (bijvoorbeeld wonen+werken)
denkbaar en wenselijk zijn.

Wonen
Algemeen
Delft is een prettige woonstad. D66 wil Delft nog
aantrekkelijker maken als woon- en ontmoetingsplaats
voor kenniswerkers, met extra aandacht voor
afgestudeerden in hun eerste of tweede baan (starters).
Er zijn in Delft te weinig woningen voor deze groep
(inkomen vanaf € 33.000). De Spoorzone (Nieuw
Delft) en de wijken rond de Binnenstad zijn hiervoor
het meest aantrekkelijk. Maar ook rondom Voorhof en
Buitenhof liggen kansen. Prognoses laten zien dat er
ook nog steeds volop vraag is naar studentenwoningen.
•

D66 wil meer koopwoningen voor doorstromers
en kenniswerkers in het middensegment, door o.a.
ombouw van sociale huurwoningen.

•

D66 wil meer modale huurwoningen realiseren,
zowel door de omzetting van sociale huurwoningen
als door nieuwbouw.

•

D66 wil tijdens de periode 2014-2018 2.000
studentenwoningen realiseren.

Woningbouwcorporaties
De taakopvatting van woningbouwcorporaties
verandert, en gemeenten krijgen van de
Rijksoverheid steeds meer verantwoordelijkheid voor
woningbouwcorporaties.
•

D66 wil dat woningcorporaties zich zoveel mogelijk
richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren
van betaalbare sociale huurwoningen, signaleren
van huurachterstanden en voorkomen van
uitzettingen.

•

D66 wil dat conciërges en huismeesters die een
bijdrage leveren aan de leefkwaliteit hun werk
kunnen blijven doen.
13
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Spoorzone (Nieuw Delft)
De Spoorzone (straks: Nieuw Delft) is het visitekaartje
van Delft. Hier is ruimte voor ‘dat wat Delft Delft
maakt’, zoals Techniek, Oranje en Vermeer.
•

De Spoorzone wordt een eigentijdse aantrekkelijke
wijk in het hart van Delft. Hier dus geen standaard
bouw, maar hoogwaardige architectuur, een goede
inrichting van de openbare ruimte en ruimte voor
innovatieve woonconcepten.

•

D66 wil dat de Spoorzone altijd ‘af’ is, door open
ruimte beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld
culturele initiatieven of tijdelijke natuur.

•

D66 geeft de ontwikkeling van de Spoorzone
(en Harnaschpolder) prioriteit boven andere
gebiedsontwikkelingen.

Ruimte
Groen
Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn belangrijk
voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid
van Delftenaren. Groen moet er aantrekkelijk uitzien,
bruikbaar zijn en de biodiversiteit bevorderen. Het geld
voor groen moet en kan efficiënter besteed worden.
•

D66 wil groen als speerpunt behouden bij her
ontwikkeling van gebieden. Zo is het interessant
om de toepasbaarheid van de Veenendaalse ‘groen
garantie’ in Delft te onderzoeken. En om groen zo
vroeg mogelijk in het bouwproces aan te leggen.

•

D66 wil meer diversiteit bij inrichting en
onderhoud van groen om de gebruikswaarde
en biodiversiteit te vergroten. Zo kan er minder
gemaaid worden in het Abtswoudse bos.

•

D66 wil ondanks de bezuinigingen de kwaliteit
van het groen vergroten. Bij de herinrichting
van kijkgroen wil D66 meer gebruik van vaste
meerjarige, bloeiende planten in plaats van
grasvelden. Ook wil D66 buurtbewoners meer
betrekken bij aanleg en onderhoud van buurtgroen.
Op langere termijn verdient dat zich terug in de
lagere onderhoudskosten.

•

D66 wil de bestuurlijke drukte rond de Delftse
Hout en het Abtswoudse bos terugdringen: minder
overleg, meer efficiëntie. De gemeente moet de
regie voeren om de belangen van zowel de natuur
als de gebruikers te borgen.

•

D66 wil vaker tijdelijke natuur, zoals moestuinen
en door omwonenden zelf ingerichte parkjes, als
bouwontwikkelingen voorlopig geen doorgang
vinden.

Herbestemming
In Delft speelt het herbestemmen van leegstaande
monumenten in en om de binnenstad, zoals het
Armamentarium (voormalig Legermusem). De overheid
heeft de verantwoordelijkheid ons cultureel erfgoed te
blijven beschermen tegen de economische en politieke
waan van de dag, ook in krappe tijden.
•

•

D66 wil dat de gemeente een beleid opstelt dat het
gebruik van monumenten voor een nieuwe functie
zonder aantasting van de culturele waarde mogelijk
en (financieel) haalbaar maakt.
D66 wil dat de gemeente door flexibel bestemmen
eventuele initiatiefnemers en investeerders helpt
om een gezamenlijk aanbod aan het Rijksvastgoeden Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) doen voor
exploitatie van het Armamentarium.

Openbare ruimte en veiligheid
De openbare ruimte is het meest zichtbare deel van
Delft, waar men zich prettig moet voelen en de stad
zich presenteert aan gasten. De openbare ruimte moet
schoon, veilig en aantrekkelijk zijn. D66 wil kosten
besparen door taken te combineren in één dienst en/of
samen te doen met andere gemeenten, de provincie en
misschien zelfs het rijk. Bijvoorbeeld het ophalen van
huisvuil, het legen van de openbare afvalbakken, het
verwijderen van zwerfafval en de gladheidsbestrijding.
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•

Voor nieuw in te richten gebieden wil D66 een
integrale benadering, waarbij openbare ruimte,
verkeersstromen en groen elkaar versterken.
Gebruikers moeten daar actief bij betrokken
worden.

•

D66 juicht buurtinitiatieven op het gebied van
veiligheid (buurtpreventie, buurtvaders) toe, en
wil deze ondersteunen met voorlichting en een
luisterend oor als er problemen zijn.

•

Met de komst van de spoortunnel verdwijnt de
Irenetunnel als plaats voor legale graffiti. D66 ziet
mogelijkheden om van elementen uit het huidige
spoorviaduct een (tijdelijke) grafittiwand te maken
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in de nieuwe Spoorzone.
•

•

Buiten legale graffitiplaatsen wil D66 streng
optreden tegen graffiti. D66 wil pandeigenaren
ondersteunen bij hun strijd tegen graffiti, onder
meer door het verwijderen van graffiti te zien als
tegenprestatie voor een uitkering.

•

D66 wil een aantrekkelijk ingericht
‘binnenstedelijk’ busplein bij Delft CS.

•

D66 streeft naar een betere toegankelijkheid van
Delft CS voor rolstoelgangers. Prorail moet hierop
worden aangesproken.

•

D66 wil onderzoeken of tramlijn 19 doorgetrokken
kan worden naar Rotterdam The Hague Airport.

Toezicht in de openbare ruimte met behulp
van camera’s is wat D66 betreft een laatste
redmiddel. In de binnenstad blijkt menselijk
toezicht op uitgaansavonden (de SUS-teams) naar
tevredenheid te werken. In het stationsgebied
kunnen camera’s ondersteunen totdat het nieuwe
station is opgeleverd.

Mobiliteit
Algemeen
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een
economisch krachtige ontwikkeling van Delft. De
verschillende vervoersmiddelen (lopen, fiets, openbaar
vervoer, auto, scheepvaart) verdienen integraal
aandacht. Parkeer- en gezondheidsvoordelen geven
wandelen en fietsen een streepje voor.
Door de economische crisis is er minder geld
beschikbaar voor verkeersprojecten. Economische
kerngebieden als de binnenstad, TU-Wijk en
Schieoevers moeten echter goed bereikbaar zijn, ook
tijdens werkzaamheden.
•

D66 wil voortzetting van het Gebruiker Test Team,
om bijvoorbeeld tijdens de vervanging van de
Sebastiaansbrug de routes zo logisch mogelijk te
houden.

•

D66 wil snelheidsverlagende inrichting en goede
bebording bij wegwerkzaamheden.

•

D66 wil de Analyse Meerjarenplanning
Wegwerkzaamheden voortzetten, zodat
werkzaamheden in verschillende wijken op elkaar
afgestemd kunnen worden.

•

D66 wil kosten besparen door efficiënt te plannen,
dat wil zeggen in 1 straat tegelijk de weg, de
glasvezel en het riool te doen (in het jargon: ‘werk
met werk maken’).

Openbaar vervoer
Station Delft is met 30.000 in- en uitstappers per dag
het vijfde station van de provincie Zuid-Holland. Het
nieuwe station Delft wordt met de viersporige tunnel
nog aantrekkelijker voor treinreizigers. Dat vraagt
om een goede overstap met duidelijke routes voor
fietsers en voetgangers, goede reizigersinformatie en
aangename inrichting. Het fietsverkeer en vraag naar
stalling neemt fors toe.
•

D66 wil dat het hele spoortraject van Rijswijk
tot Rotterdam 4-sporig wordt, en wil dat het
college daarvoor lobbyt bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

•

D66 is voor een transferium bij Delft Zuid.

Fiets
De fiets is het snelste vervoermiddel voor korte
afstanden. Samen met wandelpaden zijn fietsroutes
cruciaal voor de zogenaamde ‘microbereikbaarheid’. En
qua milieuvriendelijkheid is de fiets onverslaanbaar.
De inwoners van Delft fietsen veel en D66 wil dit zo
houden. In de binnenstad levert het succes van de fiets
op sommige plaatsen stallingsproblemen op.
•

D66 wil de samenwerking met onder meer de
TU Delft voor de toepassing van de nieuwste
innovaties in fietsparkeren voortzetten, ook voor
station Delft Zuid.

•

D66 wil snellere en veilige oost-west fietspaden
naar Kerkpolder (zwembad en sportvelden).

•

Ter vermindering van het aantal gewonden ten
gevolge van fietsongevallen moet de gemeente
Delft in samenwerking met de Politie en de
Ambulancedienst ongevallen met fietsers beter
in kaart brengen en vervolgens met voorstellen
komen.

•

D66 wil inzetten op snellere verwijdering van
weesfietsen.

•

D66 staat open voor vermindering van het
aantal fietsersstoplichten om de doorstroming te
bevorderen.

Auto
De auto is een belangrijk onderdeel van de
mobiliteitsmix, zeker voor grotere afstanden, vervoer
van goederen en voor mensen met een beperking.
•

Het kunnen gebruiken van een auto wordt
langzamerhand belangrijker dan er eentje
bezitten. D66 wil dat de gemeente op verzoek van
wijkbewoners informatieavonden organiseert met
bewoners over autodelen.
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•

D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven
onderzoekt om binnen een afstand van 500 meter
van iedere Delftse woning een laadpunt voor een
elektrisch voertuig te realiseren.

•

D66 geeft prioriteit aan herinrichting van de
Reinier de Graafweg (inclusief een vrije baan voor
hoogwaardig openbaar vervoer), zodra het nieuwe
ziekenhuis gereed is. Dit project is urgent omdat
Midden-Delfland in 2015 zijn deel van de nieuwe
aansluiting naar de A4 voltooit.

•

D66 wil de kruising Kruithuisweg (N470) Voorhofdreef ongelijkvloers maken om Tanthof
beter te ontsluiten, zeker omdat de Kruithuisweg
drukker wordt na voltooiing van de A4.

•

D66 is voorstander van gereguleerd parkeren (o.a.
vergunningen) als de parkeerdruk te hoog wordt,
mits er draagvlak in de wijk is. Als vuistregel
geldt voor ons: bewoners en hulpverleners
hebben parkeervoorrang, parkeergarages zijn
voor bezoekers. D66 vindt op termijn gereguleerd
parkeren in de Bomenwijk en het Oostblok voor de
hand liggen.

•

D66 wil op de toegangswegen en parkeerautomaten
heldere parkeeraanwijzingen voor toeristen, ook in
het Engels dus.

•

D66 wil TU-parkeerplekken na afronding van
tram 19 beter benutten, als de parkeergarages
rondom de Binnenstad ontoereikend zijn.

•

D66 wil snelheidsbeperkende maatregelen in o.a.
de Hugo de Grootstraat onderzoeken.

Duurzaamheid
Algemeen
D66 vindt duurzaamheid een belangrijk thema, ook
voor de komende raadsperiode. Op alle werkterreinen
is het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan
met grondstoffen van belang. In aanvulling op de
duurzame ideeën elders in dit programma treft u
hieronder enkele specifieke maatregelen aan.
Er is al rijkssubsidie voor zonnepanelen en
windmolens, lokale subsidie is daarom niet nodig.
Lokale investeringen zijn vooral nuttig als er naast
CO2‑reductie ook een lokaal voordeel te behalen
is, zoals een betere luchtkwaliteit of een lagere
energierekening voor Delftenaren.

Isolatie en energiebesparing
De gemeente kan energiebesparing versnellen door
het helpen van bewoners(groepen). Vaak blijven op
zichzelf rendabele maatregelen nog uit doordat er
veel regelwerk bij komt kijken. Door woningisolatie
en het plaatsen van zonnepanelen gezamenlijk aan
te pakken (i.s.m. verenigingen van eigenaren en met
woningbouwverenigingen) en het regelwerk uit handen
te nemen wordt energie bespaard, krijgen afnemers
een lagere energierekening en wordt werkgelegenheid
gecreëerd. De grootste besparing is te bereiken in de
bestaande bouw, maar uiteraard helpt energiezuinige
nieuwbouw ook.
•

D66 wil dat de gemeente blijft snoeien
in beperkende welstandsregels voor
energiebesparende maatregelen.

•

D66 wil met de lokale woningbouwcorporaties
afspraken maken over het versneld isoleren van
hun woningen, mede met behulp van het nationale
besparingsfonds.

•

D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft
door als huurder of eigenaar goed te isoleren en
groene stroom af te nemen.

Hoogwaardig hergebruik

Vervoer over water
Delft heeft een band met water, zowel door de Schie en
grachten als op kennisgebied. De grachten leveren nu
vooral mooie plaatjes en gezellige terrasboten, maar
bieden nog extra (toeristische) mogelijkheden.
•
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D66 is voor waterinitiatieven zoals
maatwerkdistributie en extra aanmeerplaatsen
bij attracties, mits in overleg met buurtbewoners.
Als een gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd,
moet het plan extern getoetst zijn op financiële
degelijkheid.

Voor optimaal hergebruik is het rendabel om afval
op meer dan alleen glas en papier te scheiden.
Hoogwaardig hergebruik is beter dan het verbranden
van afval om zo ‘groene’ stroom op te wekken. Deze
manier van denken leidt tot nieuwe bedrijvigheid en
nieuwe grondstofstromen.
•

D66 wil dat Delft de haalbaarheid onderzoekt
naar een regionaal bedrijf voor hergebruik van
grondstoffen, om beter met ons afval om te gaan en
extra banen te creëren.

•

D66 wil dat de gemeente met bijvoorbeeld
supermarkten en de kringloopwinkel de
beperking en verwerking van afval in de gemeente
optimaliseert. De gemeente moet streven naar
tarieven voor vuilophaal die hergebruik en
afvalbeperkingen stimuleren, en tegelijk afval op
straat tegengaat.
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EEN DIENSTBARE EN BETAALBARE OVERHEID
Financiën
Nederland en ook Delft zitten in financieel zwaar weer.
In krappe tijden verwachten Delftenaren terecht dat
ook de gemeente minder uitgeeft. Dat moet ook wel,
want de Rijksoverheid schroeft haar bijdrage fors terug.
Bij teruglopende financiën wordt het nog belangrijker
om als Delft scherpe keuzes te maken, de risico’s te
verkleinen en die te bewaken. Het risicoprofiel van Delft
is onder controle maar alertheid blijft nodig door o.a.
de nationale vastgoedmarkt en de nieuwe taken vanuit
het Rijk. Daarom is het van het grootste belang om de
reservepositie te blijven versterken en alle uitgaven
scherp te bewaken.
•

D66 bezuinigt niet met de kaasschaaf of de
botte bijl, maar hervormt met visie. D66 wil de
bezuinigingen en hervormingen blijven vorm geven
in samenspraak met de stad.

•

D66 wil ook komende jaren investeren
in belangrijke doelen, zoals onderwijs en
kenniseconomie, Spoorzone (Nieuw Delft) en
Harnaschpolder.

•

D66 wil via de gemeentelijke inkoop, subsidies
en doelfondsen inzetten op het vergroten van de
innovatie, veerkracht en zelfredzaamheid van de
maatschappij.

•

D66 wil dat keuzes transparant zijn en de
afrekening achteraf altijd controleerbaar is.

•

D66 wil SMART blijven begroten op alle
onderdelen van de begroting, dat wil zeggen:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdsgebonden.

•

D66 wil dat wethouders incidentele tegenvallers
in eerste instantie binnen hun eigen programma
opvangen. D66 wil dat structurele tegenvallers
beleidsmatig worden aangepakt en niet via een
greep uit de algemene reserve van de gemeente
worden ‘opgelost’.

een positieve business case is en het risiconiveau
aanvaardbaar.
•

Voor het sluitend krijgen van de begroting
grijpt D66 niet naar OZB-verhoging; alleen
inflatiecorrectie is acceptabel.

Grondbeleid
D66 is tegen actief grondbeleid en anticiperend
aankopen van vastgoed, tenzij met beheersbaar
risico en uitstekend risicomanagement de publieke
doelstellingen/ambities sneller bereikt kunnen
worden. Grondpolitiek is in het verleden in te veel
gemeenten verworden tot speculatie ten behoeve van
de gemeentebegroting. Nu de woningmarkt op slot zit,
is de negatieve kant van deze speculatie zeer tastbaar
geworden.
•

D66 gaat alleen onder zeer strikte voorwaarden
akkoord met actief grondbeleid en anticiperend
aankopen.

•

D66 wil dat grondpolitiek niet meer gebruikt zal
worden ter aanvulling van de lopende rekening/
gemeentebegroting.

Democratie en participatie

•

D66 wil subsidies blijven omzetten naar
financieringsafspraken waarin de gemeente eisen
stelt aan wat de instellingen moeten leveren
en welke effecten zullen moeten optreden.
(prestatiecontracten).

Voor D66 staan de Delftenaren centraal. Ons lokale
bestuur moet democratisch en betrokken zijn en
open staan voor ideeën en wensen van onze burgers,
bedrijven en organisaties. D66 zet zich daarom in voor
transparante informatie, goede dienstverlening, het
belonen van eigen initiatief en minder bureaucratie.

•

D66 wil de prijs/kwaliteitverhouding van
dienstverlening verbeteren door intergemeentelijke
samenwerking.

Delft kent vele actieve bewoners- en ondernemersverenigingen. Delft kan zich prijzen met inwoners die in
hun vrije tijd de Delftse besluitvorming beter maken.

•

De gemeente doet regelmatig verslag aan
de raad van de financiële risico’s, ook van
samenwerkingsverbanden (‘verbonden partijen’).

•

Wanneer er verliezen verwacht worden
bijvoorbeeld bij een nadelige grondexploitatie
wordt zo mogelijk volgens een spaarmodel geld
gereserveerd.

D66 wil burgers actief blijven betrekken bij maken
van beleid en plannen op momenten dat het telt.
Zo versterken we Delft als vitale, enthousiaste
gemeenschap, waar mensen en bedrijven met plezier
wonen, werken en recreëren.

•

Investeringen blijven mogelijk maar alleen als er

•

D66 wil de samenwerking met bewoners
verenigingen verbeteren door het garanderen
van zorgvuldige en onafhankelijke
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verslaglegging van belangrijke overleggen
tussen bewoners en gemeente (bijvoorbeeld over
bestemmingsplannen).
•

D66 wil een eenvoudige mogelijkheid om via
delft.nl een online burgerinitiatief te starten.

en de gemeente moeten wederzijds afspraken nakomen.
Mondeling contact na een klacht levert vaak een
tevredener burger en ambtenaar, lagere kosten en een
verkorting van de doorlooptijd op.
•

D66 wil dat als de gemeente (in brieven
bijvoorbeeld) wijst op ‘verplichtingen’ ook
beschrijft wat mensen van de gemeente kunnen
verwachten.

•

D66 wil dat een inwoner of ondernemer met een
klacht in de regel eerst gebeld wordt voordat
een hele ambtelijke procedure opstart en
antwoordbrieven worden opgesteld.

•

D66 maakt onderscheid tussen opzettelijke fraude
en nalatigheid van burgers: fraude wordt hard
aangepakt, nalatigheid moet zoveel mogelijk
worden voorkomen door heldere communicatie en
afspraken.

Dienstverlening
Dienstverlening draait om mensen. D66 wil burgers en
bedrijven beter van dienst zijn. Snel, op het moment en
op de wijze die hen het beste uitkomt.

Digitaler
Het eerste uitgangspunt is: “digitaal waar het kan,
persoonlijk waar het moet”. Mensen die minder thuis
zijn in het werken met de moderne technologie kunnen
ondersteuning krijgen.
•

De gemeente Delft moet daarom haar dienst
verlening nog verder digitaliseren.

•

De Gemeentelijke actuele bekendmakingen met
betrekking tot de verstrekking van vergunningen
(bouwaanvragen etc.) moeten een link bevatten
naar de desbetreffende documenten.

•

D66 wil dat de gemeente afspraken maakt met
vrijwilligersorganisaties over ondersteuning bij
digitale dienstverlening.

Eenvoudiger
Het tweede uitgangspunt van D66 is het verminderen
van regeldruk. Daarom richten we ons op één
aanspreekpunt, geen overbodige vragen en minder
regels en procedures voor burgers en bedrijven.
Voor burgerzaken en gemeentebelastingen geldt:
standaardisatie waar mogelijk, maatwerk waar nodig.
•

Regionale samenwerking
Een goed voorzieningenniveau is belangrijk voor het
woon- en leefklimaat van Delft. D66 streeft daarbij
naar een hoog rendement van maatschappelijk
middelen. Samenwerking met andere gemeenten kan
daarbij nuttig zijn als het verzorgingsgebied groter
is dan de stad alleen, zoals zorg en welzijn, culturele
voorzieningen, sportbedrijf en educatie. Mogelijk
kan dit zelfs nog breder, bijvoorbeeld bij weg- en
groenbeheer en vergunningen of inspecties voor
bouwen en wonen.
•

Wat we regionaal efficiënter (kunnen) doen, doen
we niet meer lokaal.

•

Als het bijdraagt aan het rendement van
gemeenschapsgeld is verregaande bestuurlijke
samenwerking of zelfs gemeentelijke opschaling
mogelijk.

•

Tegelijkertijd maakt Delft al deel uit van veel
regionale verbanden. D66 vindt dat Delft deze
moet evalueren op nut en noodzaak, vormgeving
en mogelijke besparingen. D66 wil bij voorkeur
alleen in samenwerkingsverbanden voor
beleidsarme onderwerpen, zoals o.a. inkoop, ICT,
personeelszaken. Als beleid om de hoek komt
kijken, moet de gemeente groot genoeg zijn om dat
zelf te kunnen.

•

Een van de actuele samenwerkingsverbanden
is de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag.
D66 ziet het verlengde lokale bestuur van de
Metropoolregio als pragmatische oplossing om de
regio (én Delft) internationaal als kenniseconomie
op de kaart te zetten en daarmee een economische
‘boost’ te geven. De Metropoolregio is een ‘daily
urban system’, waarbinnen mensen zich continu
verplaatsen. Daarbij hoort een gevarieerd woon-,
werk en cultuuraanbod. Regionale afstemming
van woningmarkt en economische topsectoren is
belangrijk voor de centrale positie van Delft in deze
Metropool.

D66 wil doorgaan met het verminderen van de
regeldruk.

Persoonlijker
D66 staat voor toonaangevende dienstverlening,
klare taal en een verfrissende aanpak van aanvragen,
klachten en bezwaren. Hier is nog verbetering mogelijk.
Dit geldt zowel voor persoonlijk contact (bv. op het
Werkplein) als in de schriftelijke benadering. Inwoners
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Sociaal-liberale richtingwijzers
D66 benadert de mens en maatschappij op een
positieve manier. Wij vertrouwen erop dat mensen
veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen
oplossen. Maar reiken de helpende hand als dat eens
niet lukt. Wij hebben en tonen respect voor onze
medemens en uit zorg voor komende generaties stáán
we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om verder
te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid
om lastige keuzes te maken. En dat is hard nodig. Het
zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor velen de
verleiding groot om hun heil te zoeken in oude patronen
van schijnveiligheden en in schijnoplossingen.
In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten
welke problemen, uitdagingen en oplossingen wij in
uw directe omgeving zien. De wereld staat de komende
vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen er
ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen
die we nu nog niet kunnen voorzien.
Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop
zal reageren willen we kort uitleggen hoe wij naar de
mens en de maatschappij kijken. Wij hanteren een
vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent
en waarmee de manier waarop we in het leven en
de politiek staan beknopt is samengevat. Elk van de
richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor
het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie
van juist déze vijf denkrichtingen die de mens en
maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf
richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling
voor u als inwoner voorspelbaar is: onze standpunten
komen voort uit één of meerdere van onze
richtingwijzers.

De vijf sociaal-liberale richtingwijzers
Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van
mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme
tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van
mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor
verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de
overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en
anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever
dan wat de overheid kan doen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij
alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke
effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland
wordt. Internationale samenwerking en economische
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder
oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds
pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Beloon prestatie en deel de
welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat
voor die verschillen. Wij streven naar economische
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open
samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om
zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op
zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We
willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het
maatschappelijk en economisch proces, want daar
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf
niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met
respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om
ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van
ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met
het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet
het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu
gerechtvaardigd wordt.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens,
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid,
gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit,
geweldloze oplossing van belangenconflicten en een
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming
en uiting, inclusief respect voor onze democratische
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die
waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt.
Wij beschermen de grondrechten van onszelf en
anderen.
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