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Goed onderwijs 
voor iedereen
D66 wil extra aandacht voor:

 > (dreigende) achterstanden 
 > cultuur, sport, techniek, digitale en 

 sociale vaardigheden en een   
 gezonde levensstijl

 > duurzame en gezonde   
 schoolgebouwen

 > loopbaanoriëntatie
 > VMBO, MBO en praktijkonderwijs 
 > een startkwalificatie voor elke  

 jongere
 > voorkomen van voortijdige   

 schoolverlaters 
 > (digitale) laaggeletterdheid
 > passend onderwijs
 > internationaal georiënteerd onderwijs



Zorg voor wie het 
nodig heeft
De zorg richt zich wat D66 betreft op:

 > wat iemand echt nodig heeft
 > zo mogelijk weer op eigen kracht  

 kunnen functioneren
 > keuzevrijheid en eigen regie
 > inzet en waardering mantelzorger
 > preventie, vroegsignalering en  

 integrale aanpak jeugdzorg
 > voorkomen en bestrijding van  

 schulden en armoede in het   
 bijzonder onder kinderen



Thuis in stad en 
wijk
D66 richt zich op samenleven van alle 
soorten Delftenaren, waaronder:

 > geboren Delftenaren
 > studenten
 > expats
 > ouderen
 > gehandicapten
 > vluchtelingen

D66 wil dat iedereen zichzelf kan zijn 
in Delft en niemand gediscrimineerd 
wordt.



D66 zet zich in voor:

 > banen op alle niveaus in   
 kenniseconomie

 > arbeidsplaatsen voor mensen met  
 een beperking

 > persoonlijke gerichte re-integratie  
 van werklozen
Ondernemerschap en 
innovatie

Werk op alle niveau’s

D66 is ervan overtuigd dat:
 > de hele stad kan meeprofiteren van  

 de slimme oplossingen die aan de  
 TU bedacht worden. 

 > De gemeente ondernemers de  
 ruimte moet laten en niet in de weg  
 staan met ingewikkelde  
 vergunningen of trage procedures. 

 > Ondernemers vaak goede ideeën  
 hebben die aan de stad bijdragen.



Ruimte voor ontspanning 
en ontplooiing
Hoe blijft Delft een aantrekkelijke stad 
voor bezoekers én bewoners:

 > het historisch profiel moet   
 aangevuld worden met historisch- 
 technische aspecten

 > promoot: ‘Van dagje uit, naar   
 weekendje weg’

 > maak samen met TU van Delft een  
 nog beter congrescentrum.

 > biedt naast werk ook voldoende  
 voorzieningen op het gebied van  
 kunst en cultuur, en sport en   
 ontspanning

 > koester de grote culturele basis- 
 voorzieningen DOK/VAK, Theater de  
 Veste en het Prinsenhof moeten 



Delft duurzaam 
maken
D66 wil dat ook Delft actief werkt aan 
terugdringen klimaatverandering, door: 

 > toepassen Delftse uitvindingen en  
 ideeën 

 > terugdringen energieverbruik en  
 transitie naar duurzame energie 

 > meer hergebruik van grondstoffen  
 en ‘restafval’ tot een minimum te  
 beperken 

 > Biedt evenementen en festivals ook  
 in de wijken buiten de Binnenstad. 

 > Ondersteun sportverenigingen en  
 biedt ruimte in de stad voor sport.

 > Laat de vrijetijdsbesteding van de  
 een niet de overlast van de ander  
 worden.



Een prettige en 
groene woonstad
Delft groeit, waar richten we ons op?

 > in wijken als Buitenhof en Voorhof  
 kan en moet de leefbaarheid   
 omhoog. 

 > meer middel dure huur- en    
 koopwoningen

 > meer energieneutrale woningen
 > ruimte voor bedrijven die zich in  

 Delft vestigen
 > parken, plantsoenen, speelveldjes,  

 de groenvoorziening en bomen 
 > slim ingerichte en goed   

 onderhouden openbare ruimte 
 > goede bereikbaarheid en mobiliteit  

 met auto, OV en extra aandacht voor 
 de fiets.



Wat D66 betreft is de overheid er voor de 
burgers en niet andersom, oftewel:

 > zo goed mogelijk naar de burger  
 luisteren 

 > hen klantvriendelijk bejegenen
 > initiatieven uit de stad koesteren
 > transparant verantwoording afleggen  

 over beleid en budget.  
 > data en documenten actief openbaar  

 maken
 > dienstverlenend opstellen richting  

 inwoners én ondernemers

Betrouwbaar bestuur

Solide financiën
Om solide financiën te garanderen 
hanteert D66 een aantal financiële 
uitgangspunten, zoals een sluitende 
begroting, het beheersen van risico’s 
en acceptabele lasten. 



Het volledige verkiezingsprogramma 
is te vinden op:

delft.d66.nl/
verkiezingsprogramma

delft.d66.nl

@d66_delft
/d66delft

Stem 21 maart


