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Voorwoord lijsttrekker

Op 16 maart is de dag om uw stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als Delftenaar en raadslid heb ik gezien hoe we met minder geld meer voor elkaar 
moeten krijgen. Steeds meer landelijke overheidstaken worden bij gemeenten 
neergelegd. Dat maakt dat de politiek die mensen het meest zien en voelen lokaal is. 
Uw stem bepaalt de verdeling van het gemeenschapsgeld en de financiële lasten voor 
onze inwoners. Uw stem bepaalt of wij gaan werken aan goed geïsoleerde woningen 
met een lage energierekening, of niet. En uw stem bepaalt hoe wij samen de COVID-
crisis en alle gevolgen ervan overwinnen. Onze ondernemers hebben meerdere malen 
hun creatieve brein aan het werk gezet om deze moeilijke tijden door te komen. We zien 
dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. En we zien dat de toekomst van Delftse 
kinderen en jongeren onzekerder wordt. Ook de komende vier jaren willen wij onderdeel 
zijn van een stadsbestuur dat met visie en daadkracht Delft en de Delftenaar vooruit 
helpt. 
De komende jaren ligt er ook een enorme bouwopgave voor Delft. Dit jaar is ons stad 
ruim 103.000 inwoners rijk. Delft is geliefd bij haar inwoners, en bij mensen ver erbuiten. 
De komende jaren willen we ruimte maken voor duizenden nieuwe woningen en 
werkplekken. Dat vraagt om een lange termijnvisie op onze stad. Jaar na jaar bouwen 
we enorme aantallen woningen. Toch merken wij juist in onze stad de gevolgen van de 
wooncrisis. Het is onacceptabel wanneer gezinsuitbreiding uitgesteld moet worden, 
omdat er onvoldoende geschikte woningen zijn. Of voor de Delftse starter die zich na 
zijn of haar studie aan onze stad wil binden. Wonen is een grondrecht, en dat vraagt om 
meer regie van ons op de woningmarkt.  
Fijn wonen is ook afhankelijk van uw wijk. Prachtig zijn de wijken waar kinderen veilig op 
straat spelen, ouderen en gehandicapten overal kunnen komen en een 
wijkontmoetingsplaats open is. De afgelopen jaren hebben we werk gemaakt van meer 
groen in de wijken, veilige fiets- en wandelroutes en schoon en goed onderhouden 
straten. Met u wil ik graag het gesprek aangaan over uw straat, wijk en stad. Dit geldt 
ook voor de energietransitie in Delft. We willen dat Delftenaren op de hoogte zijn van 
gemeentelijke hulp op het gebied van verduurzaming, circulariteit, en mee kunnen 
profiteren van de kennis en innovatiekracht van de kennisinstellingen.  
Kennis en innovatie hebben onze stad veel gebracht. Het zit in het DNA van Delft. 
Daarmee heeft Delft veel in huis om klimaatverandering tegen te gaan, en in te spelen 
op een veranderende arbeidsmarkt voor nieuwe banen. D66 wil dat kennis en 
innovatieve ideeën van onze kennisinstellingen en bedrijven onze stad helpen 
verduurzamen. En we willen scholieren meer in contact brengen met MBO, HBO en 
universiteit. Op dit moment is Delft een groot exporteur van kennis. D66 wil dat onze 
stad meer gaat profiteren van deze kennis en innovatie door start- en scale ups ruimte 
te bieden voor uitbreiding, ruimte in onze stad te maken voor pilots aangevuld met 
leertrajecten voor onze Delftenaren. Deze kennis en handige handen helpen namelijk 
ook bij de verduurzaming van Delftse woningen met de meest moderne technieken. 
Meer dan ooit heeft onze stad behoefte aan een stadsbestuur dat naast Delftenaren 
staat. Die van nu en van de toekomst. Daarom presenteer ik u vol met trots ons 
verkiezingsprogramma “Delft stad van iedereen”. 

Sivan Maruf
Lijsttrekker D66 Delft
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Inleiding Delft stad van iedereen
Delft is een stad met een rijke historie, een grote innovatiekracht voor bedrijvigheid en
een grote diversiteit van inwoners. Delft komt na Corona weer in beweging. De crisis
heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat gelijke kansen nog steeds niet
vanzelfsprekend zijn en drukte ons met de neus op de feiten. Voor D66 is dit een extra
aansporing dat méér nodig is om een belofte waar te maken dat je door naar school te
gaan en hard te werken een eerlijke kans hebt op goed werk, op een huis, op een
mooie toekomst. Om het even waar je wieg stond, in welke wijk je naar school ging of
welke baan je ouders hadden is deze belofte de basis voor onze vrije en rechtvaardige
stad. Want Delft is een stad van iedereen.

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen voor de komende vier jaar waarin we
vanuit onze gezamenlijke idealen werken aan zoveel mogelijk vrijheid, sociale
rechtvaardigheid en zeggenschap voor alle inwoners van Delft. Een stad we niemand
anders behandelen op basis van kenmerken zoals afkomst, geslacht, geloof of
handicap. Waarbij D66 de partij wil zijn van een betrouwbare en transparante overheid.
En waar de gemeente het goede voorbeeld geeft.

Voor dit verkiezingsprogramma heeft de programmacommissie in de stad gewerkt en
zochten we in de pandemie nieuwe manieren om met elkaar na te denken en over
ideeën te debatteren. Bijna altijd op afstand in onlines sessies, over thema’s, met
partijgenoten en andere Delftenaren en experts van buiten de partij. En altijd dichtbij
verbonden met onze prachtige Delftse stad en een geloof in de belofte van een eerlijke
kans op een goede toekomst voor iedereen in Delft.

Voor u ligt een programma voor alle Delftenaren jong en oud, voor een
toekomstbestendige Delft met wonen, werken en klimaat hoog op de agenda. Waarbij
we keuzes niet vooruitschuiven. Ook al is er onvoldoende financiële ruimte door de
beperkte bijdrage uit Den Haag. Wij blijven verder kijken dan morgen en omkijken naar
mensen. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen en
werkgelegenheid. Want ook in Delft willen we iedereen vrij laten, maar niemand laten
vallen.

Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie
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Delft biedt een goede start en laat niemand vallen

Het begint met onderwijs
Een goede start in Delft begint met onderwijs. Onderwijs is de basis voor een
samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen om het
beste uit zichzelf te halen. D66 zet zich in voor onderwijs waar afkomst, achtergrond
en portemonnee niet uitmaken. Daarbij hebben we extra aandacht voor de kwetsbare
leerlingen. Iedereen moet zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op de Delftse
scholen. In duurzame multifunctionele schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van
deze tijd en toekomstbestendig zijn. Goed onderwijs voor iedereen, van jong tot oud,
op alle niveaus. Daar staat D66 voor!

Brede basis voor ieder kind
Ieder kind heeft recht op een goede start. Achterstanden ontstaan vaak al voor de
basisschoolleeftijd. Daarom is D66 voorstander van integrale kindcentra: gedeelde
locaties van kinderopvang, voorschoolse educatie en de basisschool. Deze kindcentra
bieden voor, tijdens én na schooltijd een dagprogramma met aandacht voor cultuur,
sport, creativiteit en techniek, waarbij gespecialiseerd personeel al in een heel vroeg
stadium ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen herkent.

Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen
mogelijkheden. Of leerlingen nu een beperking hebben en achterblijven, hoogbegaafd
zijn, of achterblijven juist omdat ze hoogbegaafd zijn. Elk kind zou naar de school
moeten kunnen die het beste bij hem of haar past. Thuiszitten is nooit een acceptabel
alternatief.

De ontwikkeling van kinderen is meer dan taal en rekenen, op school, maar ook
daarbuiten. Daarom stimuleert en koestert D66 initiatieven die kinderen de nodige
aanvulling of een brede ontwikkeling bieden.

● De gemeente faciliteert de vorming van integrale kindcentra: gedeelde locaties
van kinderopvang, voorschoolse educatie en de basisschool.

● D66 wil dat de toelatingscriteria die een school hanteert transparant en
openbaar zijn. Om te voorkomen dat er ongelijke kansen op een plaatsing
ontstaan, wil D66 een vast inschrijfmoment voor alle scholen.

● D66 is voorstander van diversiteit en keuzevrijheid van scholen zodat ouders
met hun kind een school kunnen kiezen die het beste bij hun eigen ideeën
passen. Elke bijzonder onderwijs school, of het nou gaat om religie of
onderwijsstroming, die aan de stichtingsnormen voor het oprichten van een
school voldoet, krijgt een plek in Delft. Vanwege leegstand van schoolgebouwen
kijken we goed naar de beste plek in de stad voor een school zodat leerlingen
elkaar blijven ontmoeten.
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● De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. D66 wil niet
alleen goed toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie, maar
ook op het bestuur en gezonde financiën, zodat de beschikbaarheid van goed
openbaar onderwijs in Delft gegarandeerd is.

● Vanuit de Wet moeten scholen ervoor zorgen dat elk kind passend onderwijs
krijgt. Voor de gemeente ligt hier een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat
er voldoende communicatie is tussen het samenwerkingsverband, jeugdzorg en
de scholen om de samenwerking goed te laten verlopen.

● D66 vindt dat scholen een belangrijke rol hebben in het bevorderen van
tolerantie en het doorbreken van sterotypering. Een Gender and Sexuality
Alliance op elke school draagt bij aan de inclusiviteit van LHBTI+-personen op
scholen. D66 ondersteunt het aanbod, met culturele en seksuele vorming,
waaronder seksuele weerbaarheid en acceptatie van (seksuele) diversiteit,
zoals dat van Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH.

● Ook wil D66 bevorderen dat op alle basisscholen, ook openbare, les geven over
verschillende godsdiensten.

● D66 wil dat vluchtelingenkinderen zo snel en effectief mogelijk taalachterstand
kunnen wegwerken, zodat jonge kinderen gelijke kansen krijgen in het
onderwijs. Met voorschoolse vroege educatie en internationale schakelklassen
pakt Delft dit breed aan.

● D66 wil dat er op scholen voorlichting komt over een gezonde leefstijl en de
negatieve invloed van overmatig alcohol- en drugsgebruik.

● D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde
ontwikkelkansen krijgen als alle andere kinderen in Delft. Met het Jeugd Sport-
en Cultuurfonds maakt de gemeente het (financieel) mogelijk dat ook deze
kinderen gewoon naar sport of muziekles kunnen gaan. D66 wil dat Delftenaren
de weg hiernaar weten te vinden.

● DOK is meer dan een laagdrempelige, toegankelijke bibliotheek voor iedereen.
D66 wil dat het educatieve aanbod van DOK, zoals de taalvisite, behouden blijft.

● D66 wil dat voorzieningen als de Delftse Vakantie Activiteiten en de
zomerschool behouden blijven.

● Het praktijk verkeersexamen is een belangrijk onderdeel voor groep 7. D66 ziet
graag dat de politie dit blijft begeleiden in de toekomst.

Een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving
Scholen spelen een belangrijke rol bij de gezonde omgeving van kinderen. Op school
leer je gezonde gewoonten en krijg je onderwijs in een gezonde leeromgeving. D66 wil
dat scholen duurzaam zijn met een prettig en gezond binnenklimaat. D66 wil werk
maken van verdere verduurzaming van scholen door schoolgebouwen energieneutraal
te maken.
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● Voor kinderen is bewegen enorm belangrijk. D66 wil minstens 3 uur
bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door
een vakdocent, waarbij samenwerking met lokale sportverenigingen mogelijk is.
De gemeente stimuleert dat gymlessen op de middelbare school gericht zijn op
kennismaking met verschillende sporten en sportverenigingen.



9

● Zwemmen is in Delft van essentieel belang voor de veiligheid. Alle kinderen
moeten een zwemdiploma kunnen halen met behulp van het Jeugdfonds Sport
en Cultuur.

● D66 wil duurzame toekomstbestendige schoolgebouwen met een gezond
binnenklimaat. Multifunctionele gebouwen, waarin scholen samenwerken,
zorgen voor efficiënt gebruik van faciliteiten, zoals technieklokalen en gymzalen.
Deze gebouwen geven mogelijkheden om gezamenlijk personeel, zoals een
conciërge aan te stellen, voor flexibiliteit bij wisselende leerlingaantallen en
zorgen ervoor dat kinderen van verschillende scholen, openbaar of bijzonder,
elkaar ontmoeten.

● D66 staat open voor alle financieel levensvatbare scholen. Juist voor nieuwe
scholen en gebouwen, zoals de islamitische school en het basisonderwijs in
Tanthof biedt het multifunctionele schoolgebouw flexibiliteit en perspectief voor
de toekomst.

● D66 wil dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
De omgeving van de school wil D66 (tijdens haal- en brengtijden) autoluw
maken, zodat ouders die kinderen met de auto brengen en halen, de overige
kinderen niet in gevaar brengen. D66 wil ook veilige verkeersroutes naar school,
waardoor kinderen snel zelfstandig lopend of op de fiets kunnen komen.
Afvalophaaldiensten of handhaving passen routes aan de schooltijden aan.

● Door stimulering van schoolfruit en gezonde traktaties en schoollunches
ontwikkelen kinderen een gezond voedingspatroon.

● D66 zet in op groene, klimaatadaptieve schoolpleinen, waar kinderen kunnen
spelen en leren. Met een moestuin kunnen kinderen bijvoorbeeld leren hoe
groenten en fruit groeien.

Met een diploma op zak aan het werk
Delft biedt vervolgopleidingen op alle niveaus in verschillende richtingen waar je een
diploma kunt halen. We hebben vakmensen nodig om ons als kennisstad te kunnen
profileren. We hebben studenten, promovendi en onderzoekers nodig die
innovatieplannen bedenken, we hebben starters en ondernemers nodig die de plannen
realiseren. Studenten van de TU Delft, die nauw samenwerken met de studenten van
de Haagse Hogeschool, maar ook studenten van het ROC Mondriaan. We zijn met recht
een studentenstad, met alle kennis in huis. Zij leveren de vakkrachten die we nu en in
de toekomst zo hard nodig hebben.

● D66 wil dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie.
Een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdige schoolverlaters is
noodzakelijk.
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● D66 wil begeleiding naar een passende baan als het niet lukt om een
startkwalificatie te behalen.

● D66 wil sterk inzetten op het ‘sluiten’ van de techniekketen, door het (v)mbo te
versterken én onderwijs aan te bieden op alle niveaus dat aansluit op de
toekomstige arbeidsmarkt. Met het initiatief Smart Makers Delft wil D66 naar
een duurzame verbinding en een fysieke plek waar onderwijs en bedrijfsleven
elkaar ontmoeten. Zo kan Smart Makers Delft een belangrijke bijdrage leveren
aan verbetering van het praktijkonderwijs.

● Delft is een internationale stad. D66 vindt het belangrijk dat er in Delft
internationaal onderwijs is voor kinderen uit gezinnen die hier tijdelijk verblijven,
bijvoorbeeld in verband met werk.

● D66 wil dat de gemeente ondersteuning blijft bieden voor de schoolkeuze en
overgang naar het voortgezet onderwijs en loopbaanoriëntatie. D66 koestert
daarom initiatieven zoals School’s Cool en Delft on Stage.

● D66 wil dat Delft samenwerking stimuleert binnen en tussen instellingen in het
onderwijsveld en bedrijven in de regio. D66 wil dat er voldoende stageplekken
zijn en dat de gemeente hierin het goede voorbeeld geeft.

● D66 wil een voorziening waar jongeren die overal buiten de boot dreigen te
vallen, bijvoorbeeld door een detentie verleden, een opleiding kunnen volgen en
op het rechte pad worden geholpen

● D66 wil verhoging van de individuele studietoeslag, zodat jongeren met een
beperking, die naast hun studie geen bijbaan kunnen hebben, ook een studie
kunnen afronden.

Een leven lang leren
Onderwijs stopt niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of het behalen van een
diploma. Om mee te kunnen (blijven) doen is het van belang om te blijven leren en (bij)
scholing te volgen. In Delft heeft ongeveer 5 % van de Delftenaren moeite met lezen.
Ook digitale laaggeletterdheid vormt voor veel mensen een belemmering om mee te
komen.

● D66 wil mensen met een bijstandsuitkering stimuleren tot het volgen van een
opleiding wanneer dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

● D66 wil laaggeletterdheid in Delft aanpakken en extra aandacht voor digitale
vaardigheden ongeacht achtergrond of leeftijd. Taalvrijwilligers kunnen hier een
waardevolle rol in spelen.

● D66 wil toezicht op kwaliteit en effectiviteit van de taallessen voor effectieve
inzet van het taalbudget van elke vluchteling. D66 wil dat ouders minimaal 1
dagdeel per week hun kind(eren) op een kinderdagverblijf kunnen plaatsen,
zodat ouders naar hun inburgeringscursus  kunnen.

● D66 wil ten behoeve van leven lang (bij)leren dat de gemeente met instellingen
voor MBO, HBO en WO afspraken maakt over mogelijkheden voor iedereen om
aan die instellingen onderwijs te volgen, ook later in de carrière.

Delft laat niemand vallen
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Delft laat iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 wil dat iedereen in Delft, jong en oud,
zoveel mogelijk zelfstandig zijn of haar leven kan leiden, ook als dat bijvoorbeeld door een
handicap, ziekte of werkloosheid moeilijker voor je is. Delft geeft mensen die daarbij de steun
en zorg die ze nodig hebben. Dat begint met een goede start voor ieder kind.

Jeugdzorg
D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te
worden en gezond, en veilig op te groeien. Door problemen vroeg te signaleren en aan
te pakken, voorkomen we grotere problemen.

● D66 wil goede preconceptie-zorg, zorg tijdens de zwangerschap en
ondersteuning bij de cruciale eerste 1000 dagen van een kind.

● D66 wil dat de gemeente, met waarborging van privacy, afspraken maakt met
de kinderopvang, peuterspeelzalen en lagere scholen om problemen vroegtijdig
te signaleren.

● D66 wil een nauwe samenwerking tussen scholen en jongerenwerkers.
● D66 is voorstander van resultaatgericht werken, maar wil voorkomen dat

prestatieafspraken met zorgverleners leiden tot eenzijdige inzet op lichte
gevallen en complexe zwaardere gevallen niet de juiste hulp krijgen.

● Om kwaliteit en continuïteit te kunnen bieden zetten we in op
meerjarencontracten met jeugdhulpaanbieders van drie tot vijf jaar en verlaging
van de administratiedruk.

● D66 wil mensen vrijheid bieden bij de keuze van zorgaanbieders en ook kleinere
aanbieders een kans geven.

● D66 wil de toegang tot het Persoons Gericht Budget (pgb) verbeteren. Een te
hoge administratielast mag niet leiden tot duurbetaalde bureau’s, die hier
misbruik van maken.

● D66 wil voorkomen dat jongeren na hun achttiende verjaardag buiten de
jeugdhulp vallen.

● Het programma van de GGD Nu Niet Zwanger draagt bij om onbedoelde
zwangerschappen tegen te gaan. D66 zet dit programma graag voort zodat
vrouwen in kwetsbare posities toegang hebben tot gratis anticonceptie en
counseling.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg
D66 wil dat inwoners van Delft zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wil daarom
investeren in een goede ‘sociale basis’ in Delft. Dankzij een goede sociale basis van
informele en immateriële voorzieningen, is formele zorg niet altijd meteen nodig. Als
buurtcentra bijvoorbeeld hun reguliere inloop zo organiseren dat mensen met
beginnende dementie zich ook welkom voelen, kan geïndiceerde dagbesteding pas
later nodig zijn. De voorzieningen die gemeenten bieden, zĳn bedoeld voor diegenen
die niet op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk kunnen participeren.
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● D66 wil leren van de ervaringen van andere gemeenten en hierbij bijvoorbeeld
kijken naar de aanpak van Utrecht, die investeert in de sociale basis volgens de
principes: ‘eenvoud’,  ’doen wat nodig is’ en ‘aansluiten bij de leefwereld’.

● De Bredase aanpak, met een klantreis en businesscase, laat zien dat het prima
samen kan gaan: het beste resultaat voor de inwoner én kosten besparen. ‘De
innovatieve aanpak bij de uitvoerders is voor ons als gemeente een
investeringsmogelijkheid, geen verdienmodel.’ Niet de bestaande producten
vormen het uitgangspunt, maar de hulpbehoefte van de cliënt. Inzet op goede
cliëntondersteuning kan hieraan bijdragen.

● D66 wil de toegang tot het Persoons Gericht Budget (pgb) verbeteren. Een te
hoge administratielast mag niet leiden tot duurbetaalde bureau’s, die hier
misbruik van maken.

● D66 wil overbelasting van mantelzorgers tegengaan door meer samenwerking
van gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeringen en werkgevers. D66 wil
mantelzorgers ontlasten met logeer- en respijtzorg.

● Om passende woningen te bieden bij elke levensfase of zorgvraag wil D66
levensloopbestendig bouwen, waardoor woningen zo min mogelijk hoeven
worden aangepast. Mensen krijgen de keuze om met de nodige aanpassingen
en zorg zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarnaast wil D66 doorstroom
stimuleren, zodat er ook meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor
starters. D66 wil ook voor ouderen de mogelijkheid bieden om bij elkaar of
samen te wonen om eenzaamheid tegen te gaan.

● D66 wil een netwerk voor integrale ouderenzorg, dat wordt gerealiseerd door
samenwerking tussen sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen, het Reinier de
Graaf Gasthuis en huisartsen. Zo komt de zorg- en ondersteuningsvraag eerder
en beter in beeld en krijgen ouderen hulp op maat.

● D66 wil de administratiedruk omlaag door minder verantwoordingslast voor
professionals. Dit kan bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders door
minder vaak een indicatie op te vragen of door minder indicatoren op te stellen.
Zo bieden we de professional ruimte. Daarnaast wil D66 dat de gemeente de
landelijke afspraken i-Sociaal Domein volgt voor informatie-uitwisseling.

● D66 wil een goede samenwerking zodat Delftenaren geen last hebben van de
schotten tussen gemeentelijk gefinancierde zorg, zorgverzekeringswet en Wet
langdurige zorg en er daarnaast geen onnodige bureaucratische kosten
ontstaan.

● Iedereen moet mee kunnen doen in Delft door de voorzieningen in de stad ook
toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. De
gemeente moet in gesprek met ondernemers in de stad en geeft het goede
voorbeeld in haar eigen gebouwen. Ook wil D66 dat informatievoorziening van
de gemeente toegankelijk is ingericht.

● We bieden iedereen kansen door te zorgen dat dagbesteding voor bijvoorbeeld
mensen met een verstandelijke beperking of dementie en maatschappelijke
opvang voor bijvoorbeeld daklozen toegankelijk zijn. Hierbij moet de gemeente
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zich richten op het bieden van toekomstperspectief. Ook de vrouwenopvang is
toegankelijk voor vrouwen die een veilig onderkomen nodig hebben.

● D66 wil dat statushouders met maatwerk goede maatschappelijke begeleiding
krijgen in Delft en met een Delfts netwerk zelfredzaam een toekomst kunnen
opbouwen. D66 wil dat deze nieuwe Delftenaren vanaf dag één de taal kunnen
leren, de Nederlandse samenleving leren kennen en meedoen in de samenleving
door opleiding en/of vrijwilligerswerk.

● D66 wil goed kijken naar wat echt werkt, door data te analyseren en de
uitkomsten te toetsen bij de mensen uit de dagelijkse praktijk.

● D66 geeft aandacht aan de laatste levensfase. Palliatieve zorg vanuit een
hospice verdient in Delft een passende groene plek.

Perspectief op werk
Werk is een manier om om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en jezelf te
kunnen ontwikkelen en is belangrijk voor economische zelfstandigheid. Daarom richt
Delft zich op het creëren van banen op alle niveaus. Wanneer je in de bijstand belandt,
omdat het niet lukt om een betaalde baan te vinden, helpt de gemeente je bij het
statuvinden van werk, ook als dat een extra uitdaging is door bijvoorbeeld een gebrek
aan opleiding of een arbeidsbeperking. Voor sommige mensen, die bijvoorbeeld al
langer in de bijstand zitten, is het vinden van betaald werk niet altijd een reële optie.
D66 wil hen de mogelijkheid geven zo goed mogelijk mee te draaien en bij te dragen
aan de maatschappij zonder onrealistische verplichtingen en onnodige administratie.
Regels mogen aan het werk gaan, betaald of onbetaald, niet in de weg staan en mogen
nooit leiden tot het ontstaan of oplopen van schulden.

● D66 wil mensen in de bijstand die weer willen gaan werken ondersteunen om zo
snel mogelijk weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Momenteel loont het
niet om in de bijstand een deeltijd(bij)baan te hebben, terwijl uit ervaring is
gebleken dat een deeltijdbaan een goede opstap is naar een fulltime baan. Wij
willen dit aanmoedigen door niet te korten op de bijstand wanneer iemand
bijverdient, maar juist een bonus uit te keren waardoor werken loont. Een pilot
moet gaan aantonen of dit werkzaam is in Delft. De geleerde lessen uit andere
gemeenten zullen bij aanvang meegenomen worden.

● D66 wil realistische verplichtingen voor mensen die langer in de bijstand zitten
zonder perspectief op betaald werk: geen administratieve paarse krokodil met
sollicitatieverplichtingen, maar een zinvolle invulling, waarbij vrijwilligerswerk tot
de mogelijkheden behoort.

● Fraude en misbruik van de bijstand moet voorkomen worden, maar fouten
maken is menselijk: nalatigheid is nog geen fraude. De bureaucratische eisen
die de gemeente stelt zijn niet altijd realistisch bij multi-problematiek. Door de
aanvrager te bellen of mailen kan al gauw verheldering gevonden worden.  Het
opleggen van een maatregel moet een uiterst middel zijn, bij fraude, onwil of
tegenwerking van de gemeente.



14

● D66 wil een groter vrij te laten bedrag, dat mensen in de bijstand aan giften
mogen ontvangen om mogelijk te maken, dat familie en/of vrienden mensen
bijstaan bij een langdurig bestaan op bijstandsniveau.

● Een rechtvaardiger systeem voor de bijzondere bijstand. Bij een inkomen tot
maximaal 110 procent van de bijstandsnorm kun je recht hebben op bijzondere
bijstand om onverwachte uitgaven te kunnen doen. Momenteel wordt er
gewerkt met een harde grens: wanneer je meer dan 110 procent boven de
bijstandsnorm  verdient, heb je geen recht op bijzondere bijstand. Voor mensen
die net boven de grens zitten, is het nog steeds lastig om rond te komen. We
willen deze grens ‘zachter’ maken, zodat het systeem rechtvaardiger wordt voor
iedereen. Deze maatregel kan budgetneutraal door de huidige grens te verlagen
en vervolgens te laten aflopen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Niemand zou in armoede moeten leven en zeker niet in armoede mogen opgroeien. D66 zet
zich daarom in het bijzonder in om armoede onder kinderen tegen te gaan. D66 wil
bevorderen dat inwoners zich eerder bij de gemeente melden bij financiële problemen.
D66 wil inzetten op preventie van schulden, vroegsignalering van
betalingsachterstanden en schuldhulpverlening- en bemiddeling

● Door verdere samenwerking met verschillende organisaties zoals de
woningcorporaties, zorgverzekeraars, de regionale belastinggroep en
telecomaanbieders kunnen we schulden vroeg signaleren van schulden. Zo wil
D66 voorkomen dat mensen met problematische schulden te maken krijgen.

● Bij schuldhulpverlening wil D66 niet alleen aandacht voor het oplossen van de
financiële problemen van een inwoner, maar ook voor eventuele
omstandigheden die op enigerlei wijze in verband kunnen staan met de
financiële problemen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, de
woonsituatie, de gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.
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Wonen in een duurzaam Delft
Delft is onze stad, ons thuis. Een stad waar het nu en voor toekomstige generaties een
fijne en gezonde plek is om te wonen en werken, elkaar te ontmoeten en te
ontspannen. De ruimte is Delft is schaars. Mensen zijn vrij als ze de ruimte hebben. De
inrichting van de stad is belangrijk, want het bepaalt of mensen zich thuis voelen en
hoe leefbaar het is. Dat betekend dat we keuzes moeten maken. D66 wil ruimte voor
huizen, mobiliteit én groen.

Een betaalbare woning voor iedereen

In Delft zijn meer betaalbare woningen nodig. Voor een duurzame toekomst is een
transitie naar energieneutrale woningen nodig. Met een divers woningaanbod voor
verschillende woonwensen voor jong en oud biedt Delft een thuis.

Delft bouwt 15.000 huizen tot 2040
Delft is een aantrekkelijke woonstad. Delft bouwt de komende jaren veel bij om de
woningvoorraad te verbeteren. Toch zijn er uitdagingen. In wijken als Buitenhof en
Voorhof kan en moet de leefbaarheid omhoog. D66 wil de balans tussen woningen in
het sociale, huur- en koop-segment verbeteren om als stad aantrekkelijk te blijven. Ook
pas-afgestudeerden, ouderen die hun eengezinswoning verkopen en mensen die voor
hun werk naar Delft komen, moeten een betaalbare woning kunnen vinden die bij hen
past.
D66 staat achter de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen bij te bouwen in
onze stad en volgt daarbij de uitgangspunten van de Delftse Woonvisie. De nieuwe
woningen dragen bij aan een betere kwaliteit in de wijken.

● D66 wil voor het verbeteren van de doorstroming vooral middeldure huur- en
koopwoningen bijbouwen.

● D66 wil dat corporaties het sociale huurwoningbestand moderniseren met
kwalitatieve en duurzame woningen. D66 is voorstander van een maximum
percentage aan sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten.

● D66 wil circulair bouwen als de norm en heeft zich daarom afgelopen periode
ingezet voor regels voor circulair bouwen. D66 wil dat de gemeente voorkeur
voor circulair bouwen actief toepast en uitdraagt bij alle gebieds- en
projectontwikkelingen

● D66 is voorstander van kostenverhaal en vindt dat initiatiefnemers financieel
moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte en grote
investeringen die nodig zijn om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

● D66 wil graag onderzoek naar de ontwikkelkansen voor de Beatrixlaan. Deze 70
km weg is een barrière in de stad. De zone lijkt kansrijk voor groen, wonen en
verblijven als de weg wordt versmald en de snelheid lager kan. Op de ruimte die
daarbij vrijkomt wil D66 woningen bouwen en groen aanleggen.

● D66 is voorstander van huurteams in Delft. De huurteams kunnen kwetsbaren in
de stad bijstaan bij geschillen over hun huur.
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● D66 wil met ghosthuurders informatie inwinnen over discriminatie op de Delftse
woningmarkt.

● D66 wil dat Delft regionaal afspraken maakt over sociale woningbouw om een
evenwichtiger aanbod in de gehele regio te realiseren. Daarbij zijn de afspraken
uit de Woonvisie leidend.

● Delft gaat de mogelijkheid benutten die gemeenten krijgen om de
aanvangshuur, zelfbewoning en een maximum aan tijdelijke huurcontracten in
een wijk te reguleren en op goed verhuurderschap en excessieve huurprijzen te
controleren. Daarmee wil D66 malafide verhuurders aanpakken.

● D66 wil dat Delft zijn eerlijke aandeel blijft leveren in de huisvesting van
statushouders. Bij voorkeur wonen zij in kleinere wooneenheden, gemengd met
andere Delftenaren en verspreid over de stad.

Gemengde stadswijken, plek van ontmoeting
Onze leefomgeving draagt bij aan onze verbondenheid in de stad. D66 wil zorgen voor
gemengde wijken met goede voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te
bewegen en mensen te ontmoeten. We werken aan een vitale mix van wonen en
werken.

● D66 wil dat elke wijk over een divers aanbod van voorzieningen beschikt,
passend bij de bewoners van de wijk en dat deze goed bereikbaar en
toegankelijk zijn. Denk aan scholen, zorginstellingen, maar ook winkels en
andere basisvoorzieningen.

● D66 wil meer veiligheid en levendigheid in wijken door bij vernieuwing en
nieuwbouw in te zetten op multifunctionele begane gronden en levendige
plinten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en is veel aantrekkelijker dan
afgesloten bergingen of afgeplakte ramen.

● D66 ziet in nieuwbouwprojecten graag dat ontwikkelaars gemeenschappelijke
ruimtes realiseren waar mensen samen kunnen komen en waar gezamenlijke
voorzieningen zoals wasmachines of een werkplaats beschikbaar zijn.

● D66 ziet de waarde van buurthuizen in eigen beheer en zelfstandige
speeltuinen, want zo heeft iedereen baat bij de energie in de wijk. D66 ziet
speeltuinen niet alleen als plek waar kinderen spelen, maar ook als
ontmoetingsplaats voor bewoners en organisaties.

● D66 zet in op leefbare en aantrekkelijke buurten. Bij grote bouwlocaties, zoals
de Schieoevers, is het belangrijk een goede mix van wonen, werken,
voorzieningen en verblijven voor ogen te houden.

Studentenhuisvesting in goede banen
De krapte op de woningmarkt is er ook voor studenten. We blijven daarom inzetten op
het bijbouwen van studentenwoningen verspreid over de stad met de nadruk op de
campus. Omdat er niet voldoende ruimte is om voor alle studenten binnen Delft een
woning te bouwen, is er goede afstemming met buurgemeenten nodig. Studenten
wonen al in Den Haag en Rotterdam en er zijn kansen om studentenwoningen in
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Schiedam en Rijswijk toe te voegen. Om deze ontwikkelingen voor Delft kansrijk te
maken zijn goede fiets- en OV verbindingen naar de TU Campus essentieel.

● D66 wil dat er meer studentenwoningen op de TU Campus bijgebouwd worden.
Dat draagt bij aan een levendige campus.

● D66 wil dat er ook voor de lange termijn beleid is hoe met studentenhuisvesting
om te gaan. De TU Delft blijft naar verwachting doorgroeien. Het huidige
bouwtempo is niet genoeg om het tekort in te lopen. Dit betekent dat we ook
voor de middellange termijn (2030 en verder) ambitieuze doelstellingen moeten
stellen en locaties voor tijdelijke en permanente bewoning moeten vinden.
Hierbij moet de TU actiever betrokken worden.

● D66 zet in op de bouw van studentenhuizen in plaats van zelfstandige
studentenwoningen.

● In een aantal wijken zoals in de Wippolder is overlast door verkamering ontstaan
en staat de leefbaarheid onder druk. Daarom is er een stop op verkamering.
D66 ziet deze maatregel als noodzakelijk en wil nieuwe studentenwoningen
bouwen om de druk te laten afnemen. Pas als dit succesvol is wil D66 de stop
op verkamering afbouwen.

● D66 wil het bij elkaar brengen van verschillende levensstijlen stimuleren en
ondersteunt gemengde woonvormen zoals Abtswoude Bruist waar ouderen,
jongeren en statushouders samenwonen.

Verdichting combineren met vergroening
Ruimte in Delft is schaars. Groeien vraagt om keuzes en daarbij is het steeds zoeken
naar balans. Waar mogelijk bouwen we in hogere dichtheden en zetten we hoogbouw
in op plekken waar dat kwalitatief kan. Hierdoor houden we ruimte over voor het
toevoegen van groen en kunnen we bestaand groen behouden.
Om de stad leefbaar te houden en klimaatadaptief te maken wil D66 bestaande
groenzones versterken en vrij van bebouwing houden.

● D66 is zuinig op het groen in en rond de stad. Het groen in onze wijken en
buurten draagt immers bij aan de leefbaarheid.

● D66 kiest bij (vervangende) nieuwbouw voor verdichting binnen het bebouwde
gebied door te bouwen in hogere dichtheden of door het toepassen van
hoogbouw. Hierdoor kan bestaand groen zoveel als mogelijk behouden blijven.

● De openbare ruimte rond hoogbouw is de buitenruimte voor mensen die er
wonen. Daarom wil D66 dat straten met groen en ruimte voor ontmoeting
worden vormgegeven. Op de begane grond van hoogbouw wil D66 een
levendige plint met woonfuncties of bedrijvigheid die goed aansluiten bij de
openbare ruimte.

● D66 vindt de Schieoevers dè plek om in hoge dichtheden te bouwen. Voor een
leefbare woonomgeving is ook hier groen en klimaatadaptatie van belang.

● D66 is voorstander van het toepassen van groene gevels en natuurinclusief
bouwen bij nieuwbouwplannen.



18

Schone mobiliteit
D66 zet in en pakt door op de mobiliteitstransitie. Het mobiliteitssysteem gaat
veranderen, zodat Delft de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig
blijft. Ruimte is schaars in Delft, daarom wil D66 de ruimte in de stad beter benutten
door voorrang te geven aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. D66
kiest voor de fiets, en niet voor niets. Binnen Delft zijn de ritten kort en is fiets de
makkelijke, schone en snelle manier om van A naar B te gaan. We stimuleren een
verschuiving van eigen auto naar deelauto. Daarmee komt ruimte vrij die we inzetten
voor andere functies. Dat maakt de straat een plek waar mensen willen zijn, waar
ruimte is voor groen en spelende kinderen.
Delft blijft toegankelijk voor auto’s, maar voor wie kan kiezen zet D66 in op schonere en
efficiëntere vormen van mobiliteit zoals lopen, fietsen of het OV.

Ruimte voor voetganger en fietser
Het Mobiliteitsprogramma 2040 is er door de inspanning van D66 gekomen. Het
programma zet de voetganger op nummer één, de straat voor de mensen. De fiets
wordt nog belangrijker voor de bereikbaarheid binnen de stad. Dat vraagt om
verbetering van het netwerk, de veiligheid en het geschikt maken van routes voor
verschillende gebruikers, verschillende snelheden. We zijn er trots op dat het plan er nu
ligt. Het biedt een belangrijk handvat voor het mobiliteitsbeleid de komende jaren.

● D66 wil overgedimensioneerde verkeersruimte ‘teruggeven’ aan de openbare
ruimte door wegen te versmallen, parkeerplaatsen te verwijderen en groen toe
te voegen.

● D66 wil dat er meer met schonere en stillere vervoermiddelen gereden wordt.
● D66 is blij met de autoluwe binnenstad en wil het autoluwplus gebied verder

uitbreiden daar waar het bijdraagt aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en
kwaliteit. Door het beperken van parkeerplaatsen op straat en langs de grachten
ontstaat er ruimte om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Wat we
precies met de ruimte doen als de auto’s weg zijn bepalen we samen met
bewoners en belanghebbenden.

● D66 wil dat de gemeente in de binnenstad een gebouwde fietsenstalling
realiseert om het tekort aan stallingsplekken in de openbare ruimte op te lossen.

Verkeersveilige stad
Iedereen moet makkelijk en veilig tussen wijken kunnen bewegen, te voet, op de fiets
of scooter, in de bus of tram, of met de auto. Want ook zo bereiken we dat de
maatschappelijke kansen voor iedereen eerlijk over de stad verdeeld zijn. Woonwijken
staan niet op zichzelf. We wonen allemaal in hetzelfde Delft.

● D66 wil voorkomen dat auto’s die niet in Delft hoeven te zijn door de stad rijden.
D66 is voorstander van zoveel als mogelijk 30 kilometer per uur binnen de
bebouwde kom en wil de inrichting van de straten en wegen aanpassen om de
snelheid van 50 naar 30 km/h te verlagen.
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● D66 geeft bij doorgaande routes zoveel mogelijk prioriteit aan de fiets.
● D66 wil een veilige, hoogwaardige, toekomstgerichte fietsinfrastructuur met de

capaciteit die onze stad nodig heeft. Dat vraagt om nieuwe verbindingen, zoals
de Gelatinetunnel in het verlengde van de Gelatinebrug. De vernieuwing van
Station Delft Campus biedt mogelijkheden om de drukte bij station Delft te
verminderen en fietsverkeer richting TU campus te spreiden.

● D66 wil graag dat fietsroutes tussen gemeenten veilig en logisch op elkaar
aansluiten, zoals Ypenburg, Vrijenban naar Elsenburgerbos. Vooral daar waar
kinderen dagelijks naar school fietsen. Mooi voorbeeld zijn de Metropolitane
fietsroutes die verschillende gemeenten binnen de Metropoolregio met elkaar
verbinden.

● Een verkeersveilige stad begint op de scholen. D66 wil stimuleren dat kinderen
en ouders te voet of met de fiets zelf naar school gaan. Bijvoorbeeld door
schoolstraten (tijdelijk) autoluw te maken en KR plekken weg te halen waar
deze een veilige oversteek bemoeilijken. Bij nieuwe scholen komen geen KR
plekken voor de deur, maar kan men op enige afstand parkeren. Zo kan ieder
kind veilig naar school en stimuleren we lopen en fietsen naar school.

Openbaar vervoer en deelmobiliteit
D66 zet in op de fiets, het OV en op innovatief vervoer om het aantal autokilometers te
beperken en verplaatsingen zo schoon mogelijk te maken. Door deelmobiliteit te
stimuleren is het gebruiken van een auto mogelijk, maar neemt het aantal auto’s af en is
er minder ruimte nodig voor parkeren op straat.

● Het OV van de toekomst beziet D66 meer in samenhang met
doelgroepenvervoer, taxivervoer, deelmobiliteit en de fiets, om het
aantrekkelijker te maken om vervoermiddelen te combineren. Nieuwe
woonwijken in en om Delft vragen om een regionale blik op de capaciteit en
routes van het OV.

● D66 is voorstander het spreiden van werk- en schooltijden om spitsdrukte te
verminderen. D66 wil dat de gemeente hiervoor optrekt met TU, Hogescholen
en grotere werkgevers.

● D66 wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft met het spreiden van
werktijden en het verminderen van spitsdrukte.

● D66 is voorstander van het doortrekken van tramlijn 19 naar de zuidelijke TU
campus. De tram is een belangrijke schakel in het openbaar vervoer vanaf het
station. Zo maken we de campus goed bereikbaarder met het OV en bieden we
een alternatief voor de fiets om zo de druk op de fietspaden te verminderen.

● D66 is voor het faciliteren van deelauto’s, -scooters, en -fietsen en het
uitbreiden van mobiliteitshubs. Daar waar veel parkeerdruk is, wil D66 de
mogelijkheid van een mobiliteitshub onderzoeken.

● D66 vindt het belangrijk dat gedeeld eigenaarschap met buren of vrienden
mogelijk is en mogelijke beperkingen voorkomen. Bij een aanvraag van een
parkeervergunning houdt de gemeente door inzet van D66 in Delft al rekening
met gedeeld autobezit.
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● D66 wil zo snel mogelijk vier sporen op het totale treintracé tussen Delft en
Schiedam.

● We streven naar schonere lucht en willen geluidsoverlast zoveel mogelijk
voorkomen. Iedere uitbreiding van Rotterdam – The Hague Airport  is wat D66
betreft daarom ongewenst, zeker voor afstanden waar de trein een logisch
alternatief is.

Autoverkeer en optimaal parkeren
De auto met brandstofmotor is op zijn retour. De toekomst is elektrisch vervoer,
gedeeld en op afroep beschikbaar. Delft bereidt zich hierop voor door en autodelen te
stimuleren en parkeerplekken optimaal te benutten. Voor de omliggende snelwegen
bekijkt D66 bereikbaarheid, geluidsoverlast als uitstoot in samenhang

● D66 is tegen de verbreding van de A4 omdat deze verbreding niets oplevert.
Het trekt nieuw verkeer in de stad aan omdat het lokale wegennet niet
verbreed, daardoor loopt het verkeer in Delft daar vast wat zorgt voor
luchtvervuiling en stikstofuitstoot.

● D66 is van mening dat een 80 km/u zone op de A13 tussen Rotterdam en Delft
bijdraagt aan luchtkwaliteit, verminderen van geluidshinder en verbeteren van
de verkeersveiligheid.

● D66 is voorstander van een lage parkeernorm waar dit kan. Voor nieuw- en
vernieuwbouw projecten komen parkeerplaatsen op eigen terrein of wordt
parkeren inpandig opgelost, waardoor ruimte op straat beschikbaar komt voor
groen- en speelruimte. Waar mogelijk wordt de lage parkeernorm gecombineerd
met deelauto’s of een mobiliteitshub.

● D66 wil dat de gemeente naar herinrichting kijkt van parkeerterreinen die
nauwelijks in gebruik zijn voor groen of ruimte om te spelen of sporten.

● D66 wil optimale benutting van de garages van Parkeren Delft. Voor bewoners
in het centrum moet het aantrekkelijk zijn om de auto in de garages te zetten,
ook qua de prijs. Zo krijgen we het centrum echt autoluw.

● D66 wil een einde aan bezoekersparkeren op de Gasthuisplaats en op termijn
een andere invulling dan parkeren. Op deze plek midden in de stad liggen
kansen voor kwaliteitsverbetering.

Logistiek in de stad
Voor bedrijven in de stad is goederenvervoer noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor
bevoorrading maar ook om de producten uit de hoogwaardige maakindustrie te
vervoeren. Door duidelijke afspraken met de logistieke sector worden deze
verplaatsingen komende jaren schoner en veiliger. Dat geldt ook voor bestelbusjes die
overal in de stad pakjes bezorgen. Hier wordt steeds vaker een alternatief op de fiets
mogelijk.

● In lijn met het Mobiliteitsplan 2040 stellen we duidelijke doelen en eisen ten
aanzien van goederenvervoer naar en in de stad. D66 houdt vast aan de
afspraken die met de logistieke sector gemaakt zijn om de logistieke sector in
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2025 uitstootvrij te hebben en de uitgangspunten van de Green Deal Zero
Emissie stadslogistiek.

● D66 wil dat de venstertijden voor bevoorrading in binnenstad zo beperkt
mogelijk zijn om een goede en duurzame bevoorrading te garanderen en ervoor
te zorgen dat de stad veilig is op de momenten dat er veel bezoekers zijn.

● D66 is voorstander van een logistieke hub, al dan niet binnen de gemeentegrens
van Delft, voor de overslag van goederen naar kleiner en schoner vervoer de
stad in, zoals fietskoeriers of elektrische voertuigen. Zo stimuleren voor schoon,
veilig en flexibel goederenvervoer.

● D66 wil dat de gemeente Delft specifieke data (zoals bijvoorbeeld venstertijden)
blijvend en digitaal beschikbaar stelt aan de logistieke sector, om een betere
doorstroming van het verkeer in de stad, minder onnodig omrijden en een
reductie van CO2 uitstoot en fijnstof te realiseren.

Een toegankelijke stad
In de inclusieve samenleving moet iedereen kunnen meedoen. Er zijn groepen mensen
die om diverse redenen niet de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen en
daardoor niet op een volwaardige manier kunnen meedoen aan het maatschappelijk
leven.

● D66 wil dat iedereen zich in zijn directe omgeving veilig moet kunnen
verplaatsen en een wijkcentrum voor dagelijkse boodschappen met een rollator
of ander hulpmiddel moet kunnen bereiken. De inrichting van straat en stoep
moet dit mogelijk maken.

● D66 wil mobiliteitsarmoede voorkomen. Het moet voor iedereen, ook voor
mensen met een fysieke of visuele beperking, mogelijk zijn zich te verplaatsen
en mee te kunnen doen.

● Voor mensen die hier moeite mee hebben wil D66 de toegankelijkheid van het
openbaar vervoer verbeteren. Door de inzet van bijvoorbeeld OV-maatjes. Voor
andere vervoerbewijzen wil D66 educatieprojecten rond verkeersveiligheid,
zoals Doortrappen zodat meer mensen mobiel worden en blijven.

Duurzaam Delft is klaar voor de toekomst
D66 omarmt de Europese Green Deal en de Klimaatwet die daaruit voortgekomen is.
Deze wet betekent dat de EU klimaatneutraal moet zijn in 2050. Delft moet komende
jaren volop aan het werk om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te kunnen
zijn. Om daar te komen, zet Delft in op energiebesparing, een warmtenet en
zonne-energie.
D66 wil aan de slag met scherpe doelstellingen om de stad klaar te stomen voor de
toekomst. D66 houdt vast aan de ambitie van klimaatneutraliteit in 2050 en de
landelijke tussendoelen met betrekking tot CO2 reductie tov. 1990 in 2030, aardgasvrij
in 2040 en 40% van de geschikte gebouwen voorzien van zonnepanelen.
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De RES Regionale Energie Strategie) en afspraken over duurzame mobiliteit binnen de
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag) zijn leidend bij de keuzes die we lokaal
maken.

Schone energie in elke Delftse wijk
Verduurzaming van woningen is een sprong in comfort en een lagere energierekening.
Daarnaast vertaalt een hoger energielabel door verduurzaming van de woning zich ook
in een betere marktwaardering. Huizenkopers zijn bereid meer te betalen voor een
woning met een hoger energielabel.

● D66 wil de energietransitie bekijken per wijk en waar nodig zelfs per buurt. Een
grachtenpand biedt andere kansen en moeilijkheden dan een gezinswoning in
Voorhof of een corporatiewoning.

● D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie. We
zorgen voor toegankelijke en correcte informatievoorziening en we stimuleren
collectieve initiatieven.

● D66 vindt dat het energieloket er ook is om kleine en grote bedrijven te helpen.
Want ook bedrijven hebben een belangrijke rol te vervullen in de
energietransitie.

● Om Delft in 2040 van het gas af te krijgen is een grote inspanning nodig. De
aanleg van het  warmtenet is hierin een eerste grote stap. D66 wil dat ook
andere initiatieven stimuleren die moeten leiden tot grootschalige
implementatie. Denk aan de geothermische bron van de TU Delft.

● D66 wil in gesprek met corporaties over het verduurzamen van hun voorraad en
hier prestatieafspraken met hen over maken. Corporaties zijn een belangrijke
partner om te komen tot duurzaam wonen in een duurzame stad.

Delft dempt klimaateffect
Door klimaatverandering zijn er meer extreem warme dagen. In de stad is het warmer
dan er buiten. Verharding leidt tot hittestress en wateroverlast bij stevige buiten. Om
de stad aangenaam en leefbaar te houden zullen we hierop in moeten spelen en de
openbare ruimte anders moeten gaan inrichten.

● D66 wil groen inzetten tegen hittestress. Door experimenten zoals in het Van
Leeuwenhoekpark kan de stad meer kennis en ervaring opdoen hoe groen het
beste kan bijdragen tegen hittestress. D66 wil dat de stad deze kennis  deelt
middels de The Green Village.

● D66 wil bij de vervanging van de riolering al rekening houden met
klimaatadaptatie en is voorstander van werk met werk maken.

● D66 is voorstander van actieve samenwerking met andere gemeenten en het
Hoogheemraadschap voor klimaatadaptief beleid. Er is al sprake van
bestuurlijke samenwerking, maar er liggen kansen om meer gebruik te maken
van elkaars expertise en capaciteiten, om zo tot een aangename en leefbare
stad te komen.
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● D66 wil dat meer verharding in de openbare ruimte en in tuinen vervangen door
groen. Bijvoorbeeld door tegels te wippen. Wat D66 betreft bevinden zich in
2026 de meeste meters geveltuin van Nederland in Delft.

● D66 vindt dat de gemeente een proeftuin en laboratorium moet zijn. We willen
openstaan voor Delftse innovaties en daar waar mogelijke slimme oplossingen
toepassen. Zoals in het van Leeuwenhoekpark, waar ‘slimme’ maatregelen
bijdragen aan het verminderen van hittestress in het park en de
klimaatbestendigheid en waar speciale meetpunten onderzoekers van TU Delft
inzicht bieden in de klimaateffecten van een park in een stedelijke omgeving.

Van afval naar grondstof
Om ervoor te zorgen dat we het milieu niet onnodig veel belasten en grondstoffen niet
verloren gaan in de verbrandingsoven, staan we voor een grote uitdaging: een
aanzienlijke vermindering van het restafval in de stad. Het stimuleert om te scheiden
als je dan minder geld kwijt bent en de openbare ruimte schoon is.

● D66 wil tot een systeem komen met zoveel mogelijk hergebruik van
grondstoffen en waarbij de negatieve bijeffecten zoals zwerfafval onder
controle zijn. De privacy van onze inwoners moet, bijvoorbeeld bij een
pasjessysteem, gewaarborgd zijn.

● D66 wil nascheiding inzetten, daar waar dit leidt tot betere scheidingsresultaten
en lagere kosten. Met het nieuwe contract voor afvalverwerker HVC is Delft
flexibel met de keuze voor bron- en nascheiding. Zo kunnen we goed, goedkoop
een duurzaam doen wat werkt in de wijken op een manier die past bij de stad en
alle Delftenaren, met bijzondere aandacht voor ervaren knelpunten in de stad.

● D66 wil de betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp afval vergroten door
projecten met maatschappelijke organisaties en samenwerking met scholen,
zoals bijvoorbeeld “de Afvalstad”.

● Om papierverspilling te voorkomen wil D66 Delft de Ja/Ja-sticker invoeren om
het brievenbussticker beleid om te draaien. Daardoor krijgen alleen Delftse
huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd
reclamedrukwerk. Zo voorkomen we papierafval en dat is duurzamer dan
achteraf te moeten scheiden en recyclen.

● D66 vindt bijplaatsingen bij containers een doorn in het oog en wil naast
handhaven ruimte bieden aan pilots om deze terug te dringen. Bijvoorbeeld door
het toepassen van containertuintjes waar bewoners mede verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud van het groen.

● D66 vindt dat de inzameling van bedrijfsafval aandacht vraagt en ziet het aantal
inzamelaars graag teruggebracht. D66 wil door betere samenwerking tussen
bedrijven en ondernemers zwerfafval in de openbare ruimte verminderen.

Ruimte voor planten, water en dieren
In een dichtbebouwde stad als Delft dragen bomen, struiken, bloemen en de inrichting
van de openbare ruimte bij aan een leefbare en gezonde woonomgeving voor mensen
en dieren. Door buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te richten en
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de ecologische zones te verbinden vergroot Delft de biodiversiteit. Dat is goed voor
flora en fauna. Bovendien vormen deze groene schakels en linten ook aantrekkelijke
wandelroutes vanuit de woonwijken naar het buitengebied. In bebouwd stedelijk
gebied zetten we in op verschillende vormen van natuurvriendelijke inrichting: van
groene gevels tot bij- en insectvriendelijke beplanting, van ingebouwde vogelkastjes in
stenen gevels tot kattentrapjes in de grachten.

Groen in een stad met schone lucht
D66 koestert het groen in en om de stad. Bomen en groen zijn belangrijk om hittestress
tegen te gaan, dragen bij aan de luchtkwaliteit en zorgen voor natuurlijke afwatering.

● D66 wil dat, daar waar mogelijk, aanplant van bomen van enige omvang. Bomen
die moeten wijken voor bouwontwikkelingen wil D66 zoveel mogelijk in de
directe omgeving compenseren, al dan niet via het Bomenfonds.

● D66 geeft de voorkeur aan planten en boomsoorten die bijdragen aan een
natuurlijke inrichting boven soorten die wellicht mooi bloeien, maar weinig
bijdragen of zorgen voor verdringing van inheemse soorten.

● D66 wil het beheer van openbare ruimte zo natuurvriendelijk mogelijk zonder
gebruik te maken van chemicaliën of technieken die schadelijk zijn voor plant of
dier. Daarbij is overleg met natuurverenigingen over bloeiperiode van specifieke
soorten en daarbij passend maaibeleid gewenst.

● D66 wil dat iedereen gezonde lucht kan inademen en daarvoor wil D66 blijven
werken aan schone lucht. Veel luchtvervuiling komt van verkeer en industrie
buiten de stad. D66 wil dat de gemeente meer werk maakt van lokale bronnen
die de gemeente zelf kan aanpakken, zoals aggegraten en houtstook.

Schoon en gezond water
Duurzaam waterbeheer is onmisbaar voor de kwaliteit van leven in onze stedelijke
leefomgeving. Onder invloed van klimaatverandering, verstedelijking en bedrijvigheid
staat de kwaliteit van water onder druk.

● D66 wil dat de gemeente meer inzet om de oevers van water in de stad
biodiverser te maken,door groene oevers in plaats van verharding of het
toepassen van biodiversiteitseilandjes.

● D66 wil dat de gemeente groene daken en ontsteende tuinen stimuleert bij
bewoners.

● De overmatige kroosvorming in de grachten is slecht voor de waterkwaliteit in
de grachten. D66 wil dat de omgevingsdienst Haaglanden harder optreedt bij de
glastuinbouw in onze buurgemeenten zodat de voeding in het grachtenwater
voor het kroos afneemt.

● Bij aanleg en vervanging van het riool wil D66 schoon regenwater afkoppelen
van het afvalwater dat we naar de zuiveringinstallatie pompen.

● D66 blijft er voorstander van dat in de grachten uitsluitend vergunde
gemotoriseerde boten mogen varen. De grachten zijn te smal en te kwetsbaar
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om deze vrij te geven aan alle boten. Vergunningen geven we alleen af voor
elektrisch aangedreven boten.

Welzijn voor dieren
Dieren horen bij de samenleving en verdienen zorg. Welzijn voor dieren gaat voor D66
uit van de natuurlijke behoeftes van het dier.

● D66 wil dat de gemeente geen vergunningen afgeeft voor activiteiten en
evenementen die het welzijn van dieren aantasten.

● Door kinderboerderijen leren kinderen uit de stad leren op speelse wijze met
dieren en hun welzijn om te gaan. Kinderboerderijen moeten voldoen aan
strenge eisen van dierenwelzijn.

● Bij dieren die overlast veroorzaken in de stad, zoals ganzen wil D66 de populatie
terugdringen, door ze op een diervriendelijke manier te vangen en te
verplaatsen naar een andere locatie.



26

Delft heeft veel te bieden
Delft is een stad van innovatie en technologie met een rijke geschiedenis. Delft staat
als hightech capital op de kaart en heeft een sterke uitgangspositie om economische
groei te verwezenlijken en werkgelegenheid mee te laten groeien met de stad. D66 wil
de groei van banen doorzetten en daarvoor extra bedrijfsruimte creëren. Het beter
benutten van bestaande ruimte en het kiezen voor bedrijvigheid die past bij het
karakter en de schaal van de stad, biedt een stevige basis voor deze groei.
Innovatie en cultuur maken de stad. Voor cultuur wil D66 inzetten in op een
toegankelijk en omgevingsbewust cultuuraanbod voor verbinding tussen verschillende
groepen mensen en waar mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid
Door ondernemers mogelijkheden te geven en vrij te laten, gebruiken we optimaal hun
creativiteit. Zo zorgen we er voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen
de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving.

Ruim baan voor een waardevol bedrijfsleven
Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de stad. We zijn blij met en trots op
de ondernemers, van horeca, detailhandel en kleine ondernemers tot bedrijven op
Schieoevers, grote (technologische) bedrijven en bedrijven die zich in Delft willen gaan
vestigen. D66 wil zich inzetten voor een goed ondernemersklimaat. Naast goede
bedrijfsruimten zijn daarbij woningen en voorzieningen belangrijk.  D66 wil dat de
gemeente in gesprek blijft met ondernemers over hoe we elkaar kunnen helpen,
aanvullen en versterken. We koesteren de huidige samenwerkingsverbanden, zoals
BKS, KHN of SCMD.
Delft heeft door de combinatie van technologische bedrijven, technisch onderwijs op
alle niveaus en verschillende kennisinstellingen en onderzoekscentra een sterke positie
binnen de regio en de Randstad.
Wat D66 betreft is de volgende stap dat we sterker gaan inzetten op een
kenniseconomie voor iedereen. Alle Delftenaren moeten de vruchten kunnen plukken
van de nieuwe economie, wat in Delft wordt bedacht, wordt in Delft gemaakt. De
energietransitie biedt kansen voor banen op alle niveaus. Isoleren van gebouwen,
installeren van zonnepanelen en warmtepompen. De slimme oplossingen zijn bedacht.
We hebben nu de slimme handen nodig om de oplossingen toe te passen.

● D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten om bedrijven naar Delft te halen en
om banen te creëren. We zetten bij voorkeur in op bedrijven die
maatschappelijke waarde toevoegen aan de samenleving en die
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld bedrijven in duurzame
energie en klimaatadaptatie.

● De economie van morgen begint met goed (techniek)onderwijs, op alle niveaus.
Zo leiden we mensen op om klaar te staan voor de uitdagingen van de
toekomst.
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● D66 wil dat niemand aan de kant blijft staan, daarom blijven we zorgdragen voor
een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. We verbeteren de
arbeidskansen van iedere Delftenaar door samenwerking binnen- en tussen het
onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.

Een plek om te werken
D66 zet in op een groei van het aantal banen tussen nu en  2040 van 10.000. Dat
vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat met goede bedrijfsruimtes. Gebrek aan
goede bedrijfsruimte is een hierbij een knelpunt. Om bedrijven te kunnen aantrekken en
ruimte te bieden voor deze 10.000 banen is er in Delft zo’n 100.000 m2 bedrijfsruimte
nodig, met name voor de (innovatieve) maakindustrie, maar ook voor
installatiebedrijven. Succesvolle startups moeten na Yes!Delft of andere incubator
kunnen doorgroeien. Deze doorgroeiende bedrijven dragen bij aan banen voor op alle
niveau’s. De Schieoevers is hiervoor een belangrijke ontwikkeling. Hier mengt Delft een
gebied voor wonen en werken.

● D66 is voorstander van gemengde woon-werk gebieden. Maar in een
dichtbebouwde stad gaan bedrijvigheid en wonen niet altijd samen. De
leefbaarheid mag nooit onder druk komen te staan, dat vraagt om een goede
afweging waar bedrijven voorrang krijgen en waar woningen.

● D66 vindt dat gemeente en bedrijven nauw contact moeten houden bij nieuwe
ontwikkelingen zoals de Schieoevers. D66 heeft als uitgangspunt om bedrijven
op Schieoevers niet in hun bestaande mogelijkheden te beknotten.

● D66 ziet graag dat bedrijven voor Delft behouden blijven. Als groeiende
bedrijven echter geen passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen
kunnen vinden, heeft het de voorkeur bedrijven via MRDH en andere regionale
samenwerkingsverbanden te helpen binnen de regio iets te vinden. Zo blijft de
werkgelegenheid behouden voor de regio.

● D66 vindt dat de TU Campus-zuid meer potentie heeft. D66 wil dat de
gemeente de TU stimuleert de Campus-zuid toegankelijk te maken voor
bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie.

● D66 zet in op goede en gastvrije dienstverlening en voorzieningen voor expats
die naar Delft komen om hier te werken. Internationaal onderwijs draagt bij aan
een goed vestigingsklimaat.

● D66 wil dat bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn. We stimuleren fietsen en OV
gebruik, al dan niet gecombineerd met fietsen. We zijn voorstander van de
werkgeversaanpak, waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren vaker voor
duurzame vormen van mobiliteit te kiezen. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van
wegvervoer blijft Delft bereikbaar. Verduurzamen is ook hier van belang. Daarom
zetten we bijvoorbeeld in op slimme verkeerslichten en connected transport.

●

Sport, cultuur en vrije tijd
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Delft is een levendige stad met een prachtige historische binnenstad. De stad
functioneert als huiskamer in onze vrije tijd en biedt goede voorzieningen voor cultuur
en sport.

De stad als huiskamer

Hier wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld, geslenterd door bezoekers of een terrasje
gepakt. Door deze kwaliteiten heeft Delft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
Het intensieve gebruik van deze functies door bewoners en bezoekers kan in de
binnenstad tot overlast leiden. D66 wil dat iedereen van een leefbare en aantrekkelijke
binnenstad kan blijven genieten, ook in de toekomst.
Maar ook buiten de binnenstad zijn voorzieningen voor bewoners nodig. Winkelstraten
verspreid over de stad gebruiken bewoners vooral voor dagelijkse boodschappen. Er
zijn verschillende wijkcentra, verspreid over de wijken. Zo heeft iedere Delftenaar op
loopafstand een winkel en basisvoorzieningen tot zijn beschikking.

● D66 wil dat de gemeente samen met bewoners en ondernemers een
gebiedsvisie voor de binnenstad opstelt. Hierin nemen we op hoe we de
binnenstad leefbaar en aantrekkelijk houden en wegen we keuzes voor
economie, toerisme, erfgoed, wonen en openbare ruimte integraal af.

● D66 zet in op kansrijke buurt- en wijkcentra met voorzieningen op loop- en
fietsafstand voor dagelijkse benodigdheden. Naast een supermarkt vind je hier
een drogisterij en een huisarts of fysiotherapeut. Daarmee stimuleren we fietsen
en lopen, houden we de wijken aantrekkelijk en kunnen ouderen langer
zelfstandig wonen.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn een belangrijke pijler in de Delftse samenleving. Het is een
kernwaarde waar we zuinig op zijn. Cultuur zit in ons erfgoed, onze monumenten en
geschiedenis, maar ook in vernieuwende kunstzinnige initiatieven. We koesteren de
grote culturele voorzieningen zoals theater De Veste, museum Prinsenhof en OPEN,
maar ook onze kleinere instellingen zoals Fringe festival, en het Rietveld theater en de
vele nieuwe initiatieven.

● D66 wil een divers cultureel aanbod dat voor alle Delftenaren bereikbaar is met
ruimte voor initiatieven in de alle wijken.

● D66 wil dat we nieuwe doelgroepen blijven aanspreken met cultuur door
initiatieven nog meer naar de wijken te brengen.

● D66 wil dat iedereen kan meedoen met cultuur. Het jeugdcultuurfonds en de
Delftpas zijn cruciaal. De gemeente moet hierover duidelijk communiceren zodat
mensen die hier baat bij hebben weten van het bestaan van deze initiatieven.

● Goede samenwerking is vitaal voor een sterke culturele sector met een divers
aanbod. D66 wil dat de gemeente dit blijft ondersteunen. Daarbij verdient kunst
en cultuur serieuze waardering, ook in financiële zin. Om te komen tot eerlijke
beloningen staat D66 achter de Fair Practice Code.
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● D66 is voor behoud en goed onderhoud van de kunstwerken die de stad sieren. Bij
nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte krijgt de buurt een stem. Openbare kunst
kan de identiteit van de stad versterken, zoals dat Delft al jaren een
regenbooggemeente is, wanneer we het inpassen in de ruimte.

● D66 wil dat de gemeente nieuwe kleinschalige culturele initiatieven faciliteert,
bijvoorbeeld door te helpen met het vinden van geschikte ruimte.

● Atelierruimte is een randvoorwaarde voor een sterke kunst en cultuur maar deze
is op het moment onvoldoende. D66 wil dat de gemeente in samenwerking met
kunstenaars onderzoekt wat er nodig is aan ruimte voor makers en dit inpast bij
nieuwe ontwikkelingen.

● Theater de Veste is een sterk theater met een divers aanbod. Het gebouw is toe
aan groot onderhoud en vernieuwing. D66 wil dat er een onderzoek komt naar
wat een toekomstbestendig theater de Veste nodig heeft. Op korte termijn is
een nieuw theater niet haalbaar, daarom wil D66 dat er hiervoor op termijn geld
beschikbaar komt.

● Museum Prinsenhof is het museum dat het verhaal van de stad vertelt. Het
historische en monumentale gebouw is het grootste museumstuk. We hebben
de verantwoordelijkheid dit goed door te geven voor de generaties na ons.

● Het concept met historie, community en innovatie van het Museum Van Marken
geïnspireerd op de gelijknamige eerste sociale ondernemer van Nederland,
spreekt D66 aan. Hoewel projectsteun of structurele ondersteuning niet
haalbaar is op dit moment, wil D66 dat de gemeente een positieve
grondhouding heeft voor het initiatief, de activiteiten en de huisvesting.

● D66 wil een betere spreiding van culturele evenementen en activiteiten over de
wijken. Daarmee betrekken we alle wijken bij cultuur terwijl we eventuele
overlast beter verdelen.

Zuinig op ons erfgoed
Erfgoed is van grote waarde, het is de drager van onze geschiedenis en speelt een
grote rol in de aantrekkelijkheid, identiteit en het vestigingsklimaat van de stad. In Delft
zijn we zuinig op ons erfgoed. D66 wil dat Delft, samen met inwoners, vrijwilligers,
bedrijven en partners, de waarde die het erfgoed heeft voor de huidige samenleving
beter tot zijn recht laat komen. Daarbij hebben we ook we oog voor de schaduwzijde
van de Delftse Gouden Eeuw en de relatie van stad en slavernij.

● Op dagelijkse basis investeren (particuliere) eigenaren, gebruikers en overheden
energie en geld, om het te behouden voor toekomstige generaties. D66 wil dat
kennis over verduurzaming van monumentale panden toegankelijk is voor
eigenaren en de markt en dat advisering vanuit de gemeente mogelijk blijft.

● D66 vindt erfgoed een belangrijke voorwaarde in gebiedsontwikkeling, zoals bij
de Schieoevers. Delft moet daarom cultuurhistorie in gebiedsvisies meenemen.

● D66 wil dat kennis over de verduurzaming van monumenten verder opbouwen.
Delft neemt daarbij een rol neemt door kennis hierover samen te brengen in
gezamenlijke kennisagenda in coalities met kennisinstellingen en de stad in te
zetten als living lab.
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● Naast het tastbare, materiële erfgoed, vindt D66 het immateriële erfgoed net zo
belangrijk. Het verbindt mensen, draagt tradities en geeft inzicht in verleden,
heden en toekomst.

Toerisme in balans
Onze prachtige stad trekt -in gewone jaren- veel bezoekers. Voor corona ontvingen we
jaarlijks meer dan een miljoen internationale bezoekers. Daarnaast komt er ook nog een
veelvoud aan landelijke en regionale bezoekers naar onze stad. Bezoekers zijn een
verrijking, we zijn trots op onze stad en willen die laten zien. Maar toerisme kan ook
voor ontzettende verschraling van een stad zorgen wanneer het de spuigaten uitloopt.
Dan drukt het bewoners weg. Waar toerismebeleid vroeger zat op meer is beter, willen
we nu vooral de juiste  toerist aantrekken. We willen de vruchten plukken van toerisme,
maar alleen de zoete. Dat kan als we het in goede banen leiden. Airbnb en
vakantieverhuur kan een kans zijn. Het is mooi als Delftenaren een weekendje weg
gaan en hun appartement verhuren aan toeristen. Maar als er geen duidelijke regels
voor zijn loopt het uit de hand. Woningen zijn er om in te wonen. Daarom willen we
duidelijke regels.

● We willen dat er meer bezoekers ook blijven slapen. Veel toeristen doen een
dagje Delft met een andere stad als uitvalsbasis.

● D66 wil dat Delft een nog aantrekkelijker stad wordt voor congressen. Door de
TU heeft Delft het in zich om een nog betere wetenschappelijke congresstad te
worden. Daarvoor is een nieuwe congreslocatie nodig voor grotere congressen.

● We willen dat de gemeente doorzet met de organisatie van themajaren. Dit is
een groot succes. Het trekt bezoekers, verbindt bewoners en ondernemers en
brengt kinderen en jongeren in contact met cultuur. Makers zijn vrij om hun
eigen invulling hierin te maken.

● Vakantieverhuur begint het wonen in de stad te verdringen. Met nieuwe
landelijke wetgeving kunnen we inspelen op dit probleem. Wij zijn vóór een
registratie- en meldplicht zodat er een maximaal aantal nachten van 30 per jaar
gehandhaafd kan worden. Dat is vergelijkbaar met andere gemeenten. Daarbij
hebben we oog voor de verschillen tussen wijken.

● Toeristenbelasting zien wij als bijdrage van de bezoekers aan onze stad.
Daarvan houden we bijvoorbeeld de binnenstad extra schoon en investeren we
in voorzieningen. De koppeling van de inkomsten van toerismebelasting aan
stadsmarketing wil D66 loslaten.

● D66 wil dat Delft inzet op de ‘cultuurtoerist’. Daarom is het essentieel dat de
gemeente inzet op een sterke museum- en cultuursector. Daarbij hoort het
openen van het Museum Van Marken.

● Stadsbreed meer welke toeristen we aan willen trekken. Dat iedereen hierbij
betrokken is. City marketing meer ingestoken vanuit de hele stad.

Sport en beweging

Voldoende bewegen is van groot belang. Het stimuleert lichaam en geest en draagt bij
aan een gezonde levensstijl. D66 wil sport en beweging in Delft stimuleren voor jong en
oud. Vitale en gezonde Delftenaren voelen zich beter, hebben een hogere weerstand
en zijn gelukkiger. Alle Delftenaren moeten kunnen sporten. Sportverenigingen
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vervullen een belangrijke maatschappelijke functie als plek waar alle mensen uit
verschillende wijken samenkomen.

● Meer sport en bewegen begint bij goede faciliteiten. Delft investeert om de
Delftse sportvoorzieningen, zowel binnen en buiten, op orde te krijgen. D66 wil
bij de uitvoering van Investeringsagenda Sport werken aan toekomstbestendige
clubs en verenigingen in Delft voor gezond sportklimaat in Delft.

● D66 wil de openbare ruimte aantrekkelijker maken voor sport en bewegen. Zo
moedigen we mensen aan om vrij te sporten en bewegen op ieder moment.

● D66 wil inclusiviteit in de sport en een gelijke toegang tot sportvoorzieningen
voor mensen die extra hulp nodig hebben. Sportverenigingen kunnen bijdragen
aan een inclusief Delft. Door de centrale positie van sport verwacht D66 dat
inclusiviteit in de sport zal uitstralen naar de hele Delftse samenleving. D66 legt
de focus op recreatief sporten. Door in te zetten op breedtesport maken we
sport toegankelijk voor iedereen. D66 wil dat sportverenigingen een gezonde
plek bieden, niet alleen voor beweging.

● D66 wil dat de gemeente sportclubs stimuleert om roken en overmatig
alcoholgebruik te ontmoedigen en gezondere voedingskeuzes aantrekkelijker te
maken.

● D66 ziet sport en bewegen ook voor ouderen als een goede manier om fit te
blijven en om sociale contacten te onderhouden.

● D66 wil dat Delft beschikt over voldoende zwemwater en dat de gemeente
doorzet met de bouw van een nieuw zwembad ter vervanging van de
Sportfondsenbaden aan de Weteringlaan en bij Zwem- en Squashcentrum Delft.

● D66 wil dat de gemeente zich voor het Delftse Hout inzet voor verbetering van
de zwemwaterkwaliteit door meer aandacht voor zwerfafval bij bezoekers,
schone stranden en goede samenwerking met het Hoogheemraadschap
Delfland.
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Delft met goed bestuur
D66 is de partij van een betrouwbare en transparante overheid. Een partij voor goed
bestuur van de stad die we samen maken. Als de Delftse inwoners zich gezien en
gehoord voelen, zijn ze ook sneller geneigd mee te doen en actief deel te nemen aan
het democratisch proces.
Delftenaren moeten in vrijheid en veiligheid kunnen leven. De gemeente is het eerste
aanspreekpunt voor inwoners voor die veiligheid van inwonersen en staat in de positie
om onze veiligheid op straat, door ondermijnende criminaliteit en drugshandel te
verbeteren.
Gezonde gemeentefinanciën zijn het fundament van goed bestuur. Delft krijgt zoals
zoveel gemeenten te weinig geld vanuit het Rijk voor alle extra taken. Dat zet de lokale
democratie onder druk. Er is onvoldoende financiële ruimte om te kunnen sturen op de
lokale voorzieningen die we in Delft belangrijk vinden. Dat moet anders: D66 Delft zal
zich hard maken om meer geld voor het gemeentefonds bij het kabinet te bepleiten en
inzetten op meer geld uit gemeentefonds als centrumgemeente.

Dienstverlening, bestuur en levendige democratie

De diensten van de gemeente zijn digitaal en fysiek goed toegankelijk en begrijpelijk
voor iedereen. We blijven naar manieren zoeken om de democratie te versterken en
iedereen te betrekken.

Toegankelijke dienstverlening
De gemeente Delft doet veel om haar dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen.
Toegankelijkheid voor iedereen is het uitgangspunt, inclusief anderstaligen,
laaggeletterden, digibeten, blinden en doven. Delftenaren staan daarbij centraal.

● De gemeente informeert bewoners tijdig geïnformeerd over beleidsvoornemens
die hen raken. D66 wil werk maken van een ‘attenderingservice’ die bewoners
de mogelijkheid biedt tijdig informatie van de gemeente te ontvangen over
besluiten en bouwplannen in hun omgeving.

● Veel dienstverlening verloopt digitaal. Voor mensen die minder digitaal vaardig
zijn, wil D66 dat dienstverlening op maat beschikbaar blijft. Voor mensen met
een fysieke of visuele beperking zijn de informatie en diensten toegankelijk

● De gemeente moet duidelijke taal gebruiken in haar communicatie met de
inwoners: Duidelijk Delfts.

● D66 wil dat de gemeente internationalisering faciliteert door haar
dienstverlening hieraan aan te passen.

● Rechtsbescherming van inwoners staat voor D66 voorop. Bezwaarmakers
moeten daarom kunnen kiezen voor telefonisch contact en eventuele
oplossingsgerichte vervolgstappen naar aanleiding van hun bezwaarschrift en
een formele hoorzitting.

Open bestuur met regie
Delft luistert en nodigt Delftenaren uit om mee te denken. De gemeente Delft is ook
een overheid die waar nodig regie neemt en koers uitzet. D66 denkt daarbij over
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grenzen heen. Van onze buurgemeenten tot Europa en alles daartussenin: D66 werkt
samen om de positie van Delft sterker te maken.

● Delft is onderdeel van de Randstad en van de Metropool Regio Den Haag
Rotterdam (MRDH. D66 wil dat de gemeente deze positie gebruikt om Delft
verder te ontwikkelen. Samenwerking in de regio is noodzakelijk om de
takengezamelijke uitdagingen rond de energietransitie, vergrijzing, toenemende
zorg en veranderende werkgelegenheid, economie, woningbouw en klimaat op
te pakken.

● D66 kijkt kritisch naar taken en functies van de MRDH. De MRDH als vierde
bestuurslaag vindt D66 ongewenst en wil zoeken naar manieren om de MRDH
democratische te maken.

● D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en als werkgever divers en
inclusief is. In de hoogste functies is het percentage mensen met een
migratieachtergrond lager dan je bij Delft mag verwachten. D66 wil dat Delft
meedoet aan de Nederlandse Diversiteit Monitor. Met kennis hoe Delft het
momenteel als gemeente doet kunnen we gericht aan de slag. De gemeente
gaat in gesprek met partnerorganisaties over het belang van inclusief
personeelsbeleid.

● D66 staat voor een actieve aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Als
blijkt dat een uitzendbureau of een mogelijke opdrachtnemer zich aan
discriminatie schuldig maakt, zal de gemeente hen geen opdrachten verlenen.

● Op dit moment voert de gemeente al het beleid om onnodige registratie van
gender op formulieren te voorkomen. D66 wil alle communicatie vanuit de
gemeente inclusief maken.

● D66 wil dat de gemeenteraad meer inzage krijgt in de Delftse inzet en
stemmingen bij de Vereniging Nederlandse Gemeente.

Oog voor onzichtbare infrastructuur
Stadsontwikkeling betekent ook een uitdaging voor 'onzichtbare' infrastructuur. Door
o.a. elektrisch rijden en enorme groei van zonnepanelen moet de netbeheerder het
elektriciteitsnet verzwaren. Ook komen er warmtenetten, en zullen alleen gasleidingen
voor hernieuwbaar gas overblijven. Groei van dataverkeer betekent extra glasvezel. En
extremer weer betekent aanpassing van het riool.

● D66 wil daarom in elk Delfts bestemmingsplan ook de ondergrond bestemmen
met ongestoorde ligging van infrastructuur als belangrijk doel.

● Daarnaast reserveert Delft ruimte, al dan niet inpandig, voor bijbehorende
bovengrondse infra zoals transformatoren, warmteontvangstations en
verdeelstations voor dataverkeer.

● D66 wil dat Delft samen met andere gemeenten pleit voor aanpassing van de
Telecomwet: de gemeentelijke moet mogelijkheden krijgen om regie te voeren
over datakabels met vergunningen net zoals dat het geval is voor elektriciteit,
water en gas.
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Data voor de stad en informatie op orde
D66 wil dat de Delftse informatievoorziening de gemeentelijk organisatie flexibel
ondersteunt om doelen in de stad te kunnen bereiken. Delft werkt vanuit goed
informatiebeheer aan een hoge gegevenskwaliteit. Digitalisering richt zich steeds meer
op slimme oplossingen binnen en buiten de muren van de gemeente. Want in een
tijdperk waar een overvloed is aan data kan de gemeente hiervan gebruikmaken. D66
is dan voorstander van slimmer werken, en dus van datagedreven werken.

● D66 is voor een moderne informatievoorziening van de gemeente. De
continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid moeten hier wat betreft D66 voorop
staan.

● In het IT-landschap werkt Delft met flexibele en schaalbare oplossingen. Delft
werkt wat D66 betreft vanuit de CommonGround gedachte om samen met
andere gemeenten aan nieuwe oplossingen te werken die grote  afhankelijkheid
van IT-leveranciers voorkomen.

● D66 wil samen met de Provincie veilig data delen en data gebruiken om
effectiever beleid te maken. D66 wil dat wel altijd doen vanuit een
maatschappelijke opgave en delft.dataplatform.nl/ waar nodig uitbreiden.

● Onze snel digitaliserende wereld brengt naast vele kansen ook risico’s met zich
mee. Privacyschendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit nemen toe. D66
vindt het daarom noodzakelijk dat de gemeente investeert in online veiligheid en
informatieveiligheid. D66 wil dan ook dat de gemeente voldoet aan alle door
National Cyber Security Centrum (NCSC en andere relevante instellingen
vastgestelde informatiebeveiligingseisen.

● Verdere verbetering van het Raads Informatie Systeem (RIS vindt D66 nodig
voor de raad en voor de betrokkenheid van van Delftse inwoners .

● D66 wil dat de gemeente bij de inzet van slimme technologie toetst op
waarborgen van privacy, gelijke behandeling van mensen, vrijheden en
rechtsstatelijke bescherming en wil dat de gemeente met vuistregels aangeeft
hoe zij technologieën toepast.

Vitale democratie
Democratie is een kernbegrip voor D66. Delft maken we samen. Daarom wil D66
eerlijke participatieprocessen waar de deelnemers zich goed gehoord voelen. Bij een
vitale democratie hoort ook onafhankelijke media en een goed ondersteunde
gemeenteraad die de de gemeente kan controleren.

● De Delftse participatieaanpak “Delfts Doen” die mede op initiatief van
D66 tot stand is gekomen geeft als basis een set spelregels voor het
betrekken van de stad voor. D66 zet dit de komende periode door en wil
extra aandacht geven aan het begin van een participatietraject waar de
participatie over gaat en wat niet ter discussie staat. De uitkomsten van
het participatieproces krijgen een duidelijke plek in de besluitvorming.
Daarvoor geeft de gemeente met een participatieparagraaf een terugblik
op het traject en een onderbouwing van de inhoudelijke
belangenafweging en keuzes, ook als trajecten langer duren.
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● D66 ondersteunt initiatieven zoals ‘right to challenge’, waarbij inwoners
taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het
anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

● Alleen kinderen zelf kunnen laten horen of voorzieningen en bescherming
voldoende en toereikend zijn. Met kinderparticipatie leren kinderen
meedenken, naar elkaar luisteren en samen tot een beslissing komen.
D66 wil voor de uitvoering van het programma voor kinderparticipatie
stimuleren met een regisseur in het sociaal domein jeugd.

● De lokale media verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving en
zorgt voor gemeenschapsgevoel en participatie. Vrije, onafhankelijke
journalistiek is een van de pijlers in onze democratische rechtsstaat. Door
gebrek aan middelen en mogelijkheden neemt de journalistieke aandacht
voor de Delftse politieke steeds verder af. De start van het Delfts
mediafonds is een goede ontwikkeling. D66 zet zich in voor de
continuïteit van de journalistiek en de financiering van het fonds.

Samenleven in vrijheid en veiligheid
Veiligheid in de stad is voorwaarde voor vrijheid .We willen dat onze overheid naast
mensen staat. Laagdrempelig contact tussen burgers, de politie en de gemeente staat
centraal. Een sterke, moderne democratische rechtsstaat is daarbij onmisbaar. De
kostbare instituties van de rechtsstaat beschermen ons tegen willekeur van macht,
discriminatie en het recht van de sterkste. Het zorgt ervoor dat de overheid zich aan
haar eigen regels moet houden en dat misdadigers hun straf niet kunnen ontlopen.

Een veilig gevoel op straat
Een veilig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door de situatie op straat en in de
wijk. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een gevoel van
onveiligheid. Sociale verbondenheid en controle bevorderen juist de veiligheid. Een
goede mix van preventie en handhaving is daarom noodzakelijk. De wijkagent heeft
hierin een cruciale positie. Hij of zij kan gevoelens van onrust signaleren, mensen
aanspreken op hun verantwoordelijkheid en voorkomen dat zij radicaliseren of afglijden
naar criminele activiteiten.

● De politie heeft de komende jaren ook in Haaglanden meer politie nodig. D66
ziet wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) als de ogen en
oren van de wijk. Voor D66 ligt het geweldsmonopolie bij de politie en krijgen
BOA’s geen wapenstok.

● Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren. Dat kan komen
door dalende aangiftebereidheid en door verandering van de criminaliteit door
de opkomst van digitale criminaliteit. Mensen voelen zich onveiliger. D66 neemt
de gevoelens van onrust serieus. Tegelijkertijd wil D66 zich bij het maken van
veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor
effectieve maatregelen. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van
criminaliteit, door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast bestrijden.

● D66 wil jeugdagenten die veel op straat en op school zijn. Zo merken ze al
vroeg op dat jongeren of kinderen in situaties verkeren die problemen kunnen
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opleveren. Daarover praat de jeugdagent met hen en eventueel ook met school
en ouder. De jeugdagent werkt samen met jeugdhulpverleners om jongeren
weer op het rechte pad te krijgen.

● Straatintimidatie tegengaan is essentieel voor een vrije stad. Het is
onacceptabel dat veel inwoners wel eens te maken hebben met
straatintimidatie. D66 wil dat Delft bewustwordingscampagnes extra uitdraagt
en werkt aan veilige havens in uitgaansgelegenheden en het verlagen van de
meldingsdrempel, bijvoorbeeld door het gebruik van een meldingapp.

● D66 wil digitale communicatie tussen burgers in de wijk bevorderen om
onveilige situaties vroegtijdige te signaleren en op te lossen, maar wel via
privacyvriendelijke communicatiemiddelen.

● De openbare ruimte houden we netjes. Dit is belangrijk voor het
veiligheidsgevoel. Bij overlast reageert de gemeente  snel en geeft ze goede
voorlichtingover hoe bewoners de veiligheid in de buurt ook zelf kunnen
vergroten. Met de BuitenBeter app kunnen Delftenaren met hun smartphone
eenvoudig en snel problemen die ze buiten tegenkomt doorgeven.

● D66 wil dat iedereen veilig hand in hand over straat kan lopen, ook LHBTI. D66
wil de aangiftebereidheid in het geval van antihomoseksueel geweld verhogen
door de drempel daartoe te verlagen en slachtoffers ondersteuning en hulp te
bieden. D66 geeft volop steun voor het initiatief “Roze in Blauw” van de politie.

● Slachtoffers moeten terecht kunnen bij de politie. D66 wil er voor waken dat
rechercheurs en het systeem mensen ontmoedigen aangifte te doen vanwege
taboes, zoals bij zedenmisdrijven en sekswerkers.

● D66 wil dat de jaarwisseling voor ieder in Delft een feest kan zijn, ook voor
hulpverleners. D66 is blij met het verbod op vuurwerk dat in praktijk de grootste
inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en
overlast (knalvuurwerk). Als het niet lukt om de veiligheid voor mensen en
dieren tijdens de jaarwisseling daarmee te verbeteren zijn extra maatregelen
nodig. D66 verwacht dat een vuurwerk- of dronesshow niet doeltreffend is.

Pak ondermijnende criminaliteit aan
De ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem op nationaal en lokaal niveau.
Het ontwricht de samenleving: criminelen maken op illegale wijze de dienst uit en
ondernemers concurreren niet op gelijke voet. D66 staat pal voor een vrij en open
Delft, waar ondermijnende criminaliteit geen plek heeft.

● D66 wil voorbij de nauwe focus op opsporen en aanpakken, en ook inzetten op
maatschappelijke weerbaarheid in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
Zo wordt niet alleen op korte, maar ook op lange termijn criminelen de pas
afgesneden.

● D66 wil een toegankelijke gemeente met medewerkers die zich speciaal richten
op meldingen van ondermijnende criminaliteit. Burgers kunnen hier terecht als
zij hiervan vermoedens hebben in hun wijk. Zo versterken we de
informatiepositie, die essentieel is om criminelen voor te zijn.



37

● Om zicht op ondermijning te houden is samenwerking met wijkagenten
essentieel. Daarnaast ligt een belangrijke taak bij het onderwijs: het voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaters en het volgen van jongeren die van het rechte
pad af dreigen te raken.

Radicalisering gaan we samen tegen
Radicalisering en extremisme in diverse vormen zetten een vrije samenleving onder
druk. Al is het slechts een kleine groep die radicaliseert, het kan de vrijheid van Delftse
burgers op het spel zetten.

● D66 zet in op maatschappelijke weerbaarheid en een krachtige, volwassen
gemeente die zicht heeft op (potentiële) radicalisering - en die vervolgens
krachtig kan optreden om onze samenleving te beschermen.

● Een nauwe focus op strenger straffen en aanpakken van het individu werkt niet
alleen: radicalisering gebeurt vaak in groepen. D66 wil daarom in gesprek met
bewoners in wijken, maatschappelijke organisaties, scholen en wijkagenten. Zo
willen we extremisme voorkomen, signaleren en aanpakken.

Een effectiever drugsbeleid
D66 wil de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren en de veiligheid van de
samenleving voorop stellen. D66 wil af van de situatie dat de productie en toelevering
van hennep aan coffeeshops illegaal is, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. De
teelt van wiet mag geen inkomstenbron zijn voor ondermijnende criminelen.

● D66 wil dat de Delftse coffeeshops legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen,
waarbij de softdrugs op kwaliteit is getest. Mensen in een coffeeshop moeten
weten wat ze roken. D66 wil dat Delft zo snel mogelijk werk maakt van de
gesloten coffeeshopketen voor een realistisch coffeeshopbeleid. Voorlichting,
preventie en testbeleid van drugs maakt hiervan onderdeel uit.

Gezonde gemeentefinanciën als fundament
De gemeente Delft heeft een jaarlijkse begroting van 390 miljoen Euro.
Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit het
gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren zorg gedragen voor sluitende
begrotingen met evenwichtig en behoedzaam financieel beleid. D66 heeft
verantwoordelijkheid gedragen voor scherpe en moeilijke keuzes om een stabiele basis
te creëren. De coronacrisis heeft veel geëist van de Delftse inwoners, de economie en
de gemeentelijke financiën. D66 hecht niet alleen aan economisch herstel, maar ook
aan een goed bestuur met gezonde gemeentefinanciën als fundament. Dit stevige
financiële fundament is meer dan eens nodig om de kansen en uitdagingen van een
groeiende stad in goede banen te leiden, en ruimte te houden om te investeren waar
dat nodig is.

Duurzaam omgaan met geld
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De meeste inkomsten van Delft komen via het Gemeentefonds vanuit het Rijk. Delft
krijgt te weinig geld voor alle extra taken. Dat zet de lokale democratie onder druk: er is
onvoldoende financiële ruimte om te kunnen sturen op de lokale voorzieningen die we
in Delft belangrijk vinden. Dat moet anders: D66 Delft zal zich hard maken om meer
geld voor het gemeentefonds en erkenning van Delft als centrumgemeente.

● D66 staat voor een duurzame en realistische begroting met een structureel
evenwicht uiterlijk in 2024. Daarom wil D66 dat de gemeente op lange termijn
niet meer uitgeeft dan er binnenkomt en de tekorten niet structureel aanvult
vanuit de gemeentelijke reserves.

● Wanneer het college of de raad een voorstel doet om extra geld uit te geven
moet in het voorstel aangegeven staan welk bestaand beleid de gemeente moet
schrappen of verminderen voor een financiële dekking. Bij kadernota in het
voorjaar weegt de raad alle extra uitgaven ten elkaar af.

● Bij tekorten op de begroting ziet D66 nog maar weinig mogelijkheden om taken
efficiënter en goedkoper uit te voeren. Bij eventuele bezuinigingen ontzien we
gemeentelijke kerntaken en betrekken we daar waar mogelijk inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties.

● D66 wil dat de woonlasten, de som van de onroerendzaakbelasting, riool- en
afvalstoffenheffingen, voor Delftenaren passen bij het voorzieningenniveau van
de stad. De OZB stijgt hooguit mee met de consumentenprijsindex (CPI om de
benodigde investeringen mogelijk te maken, maar niet om tekorten weg te
werken.

● Veel leges, belastingen en heffingen moeten kostendekkend zijn. D66 wil dat de
gemeente duidelijkheid geeft welke kosten hieraan ze hieraan toerekent. Ook wil
D66 dat de leges van bijvoorbeeld bouwvergunningen of trouwen in verhouding
staan tot de daadwerkelijke kosten als goede stimulans voor de gemeente om
efficiënt te functioneren en de kosten voor inwoners te beperken.

● D66 wil bij heffingen het principe “de vervuiler betaalt” toepassen. D66 wil
daarvoor eenvoudig uitvoerbare regelingen die ook rekening houden met de
draagkracht van mensen.

● D66 werkt vanuit een kostenbewuste houding waarbij we zorgen dat de risico’s
die de gemeente loopt realistisch in kaart zijn gebracht. In jaarrekening en
begroting staat de beoordeling van de noodzakelijke omvang van de algemene
middelen op basis van een actuele risicoinventarisatie en risicoweging t. Alleen
voor concrete en duidelijke doelstellingen wil D66 dat  de gemeente tijdelijke
bestemmingsreserves instelt.

● Voor D66 draait het bij de aan – en verkoop van grond in Delft om waar we die
grond voor gebruiken, reële marktwaardes en niet om de winst. Zo lopen we
geen onnodige risico’s en raken grondprijzen zo min mogelijk de gemeentelijke
begroting. 

● We houden vast aan het ingezette risicomanagementbeleid, conform de
Regeling Risicovolle Projecten. Door interactie tussen college en raad over
risico’s kan gemeenteraad zelf in dat samenspel in positie blijven.

Transparant, eerlijk en controleerbaar
D66 staat voor goede besteding van belastinggeld en een goede controle op de
uitgaven door de gemeenteraad. De afgelopen jaren heeft Delft vanwege de crisis en
door de extra zorgtaken met onvoldoende middelen vanuit het Rijk fors moeten
bezuinigen. Uitgangspunt van D66 is hierbij altijd geweest: we bezuinigen met visie. In
Delft geen kaasschaafmethode, maar met oog voor alle uitgaven door hervorming en
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altijd met oog voor de effecten in de stad. Het meeste geld in de Delftse begroting ligt
vast in wettelijke taken en lange termijn-verplichtingen. D66 weet dat niet alles in de
stad zich laat sturen met geld: een goed  bestuur kan het verschil maken en de kracht
en energie van de Delftse bedrijven en inwoners mobiliseren.

● Door inzet van D66 zijn de gemeentelijke planning en control documenten
vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. D66 wil daarmee verder gaan. Zowel
de raad als de inwoners moeten eenvoudig online kunnen vinden waar de
gemeente Delft geld aan uitgeeft en wat het effect daarvan is. Zo kunnen we
bewoners ook in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen
in hun eigen omgeving.

● D66 wil begrotingen met meetbare objectieve doelen (SMART en versterking
van de indicatoren om te monitoren. Zo kunnen we effecten meten en kan de
gemeenteraad controleren of het geld goed besteed is.

● Delft verstrekt gemeentelijke subsidies aan inwoners, verenigingen en
stichtingen voor een duwtje in de rug op basis van prestatie. Met
stimuleringssubsidies geven we steun aan startende initiatieven. Met een
subsidieregister wordt duidelijk wie welke subsidie krijgt voor welk beleidsdoel
zodat de raad het bereikte effect periodiek kan evalueren.

● Ook voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden wil D66 dat de
verantwoording van de bestedingen van geld en de hoogte en verdeling van de
risico’s transparant, tijdig en volledig zijn.

● D66 wil de uitgaven voor bijstandsuitkeringen, beschermd wonen of
maatschappelijke opvang zoveel mogelijk vanuit de Rijksbijdrage betalen. De
gemeente maakt inzichtelijk waar dat niet kan. Zo kan de gemeente Delft de
raad, de inwoners en het rijk duidelijk maken waarom de stad onvoldoende
middelen ontvangt.

● D66 wil geen beroep doen op een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds
als artikel 12 gemeente. De Delftse democratie moet namelijk zélf besluiten
kunnen blijven nemen zonder verscherpt toezicht vanuit de Provincie. Zo blijft
de budgetbevoegdheid bij de gemeenteraad.

Ruimte voor investeringen

D66 richt zich op de groei van de stad, het ruimte maken en ruimte geven voor de stad
en kansen in de verbinding onderwijs en economie. Daarom wil D66 investeringen die
bijdragen aan een kwaliteit van  woon-, werk- en leefomgeving voor Delftenaren. Voor
deze investeringen maakt D66 scherpe keuzes.

● D66 wil investeren in ruimte voor de maakindustrie en de versterking van
economie en (taal)onderwijs, het onderhoud van de openbare ruimte en
investeren in de wijk, de energietransitie en circulaire economie, de
mobiliteitstransitie en intensivering van beweging en sport. Dankzij de
Eneco-gelden in de algemene reserves kunnen we nog altijd investeren in de
toekomst.

● D66 wil dat eigenaren en gebruikers van vastgoed mee laten betalen aan
ruimtelijke ontwikkeling en investeringen als zijn daarvan profiteren. Met
cofinanciering bij investeringen rendeert de gemeentelijke Euro optimaal. Om er
voor te zorgen dat private initiatiefnemers bijdragen aan de financiering voor
ruimtelijke ontwikkelingen en bovenwijkse voorzieningen wil D66 de benodigde
investeringen goed in kaart vastleggen.
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● D66 kiest voor vooruitgang die vooral kwaliteit van leven oplevert en die niet ten
koste gaat van toekomstige welvaart of welvaart buiten onze stad of Nederland.
Economische groei is per slot van rekening geen groei als het geen verbetering
in kwaliteit van leven, betere gezondheid, beter wonen of schonere lucht
oplevert of ten koste gaat van elders in de wereld.  




