
speeld in financieel krappe tijden. 
Om het hoofd boven water te hou-
den, moest Delft tientallen miljoe- 
nen bezuinigen. Met pijn in het hart, 
maar ook met de nodige realiteits-
zin, heeft Ernst meegedacht over 
vaak moeilijke keuzes. Zo werd de 
subsidie voor de buurthuizen op 
de schop genomen, waardoor som-
mige moesten sluiten en ongeveer 
de helft kon blijven voortbestaan. 
De vak moest op zoek naar een 
nieuwe en goedkopere manier 
van werken, wat uiteindelijk heeft 
geleid tot een intensieve en vrucht-
bare samenwer-
king tussen dok 
en vak.

Vertrouwens-
commissie
Ernst was ook 
lid van enkele 
onderzoek-
commissies 
die zaken als de ‘gondel- 
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Voormalig PvdA-fractievoor-
zitter Ernst Damen vertrekt 
deze zomer uit Delft.  
Na 11 jaar actief te zijn 
geweest in de Delftse 
gemeenteraad, nam hij op  
30 juni formeel afscheid.

  Door Bert Brehm  
Ernst heeft een track record waar 
menig politicus jaloers op kan zijn.
Een van de meest in het oog sprin-
gende zaken is wel het verlagen van 
het nieuwe stadskantoor met één 
verdieping. Zo werden de kosten 
gedrukt in een periode waarin Delft 
het zwaar had. De kopzorgen rond 
de vestiging van dok heeft Ernst 
helpen oplossen door een degelijke 
begroting op tafel te krijgen, waar-
door zekerheid ontstond over de fi-
nanciële bijdrage van de gemeente. 

Moeilijke keuzes
Een groot deel van de Delftse loop- 
baan van Ernst heeft zich afge-

Ernst Damen vertrekt uit Delft
affaire’ en de ont-wikkeling van 
grote projecten als de Spoorzone 
doorlichtten. Meer recent speelde 
hij een belangrijke rol in de be- 
noeming van de nieuwe burge-
meester: namens de PvdA nam 
hij deel aan de vertrouwenscom- 
missie die Marja van Bijsterveldt 
voordroeg aan de gemeenteraad.

Olofsbuurt en Westerkwartier 
Voordat Ernst zich als kandidaat 
voor de gemeenteraad bij de PvdA 

meldde, was hij met 
andere bewoners al 
actief in de Olofs-
buurt/Westerkwar-
tier: namens hen 

onderhandelde 
hij succes-

vol met de 
wethouder 

over de parkeersituatie in de wijk. 
Hij was daarmee een van de initia- 
tiefnemers van de bewonersver-
eniging bvow, die zich nog steeds 
inzet voor de bewoners en regel-
matig aan het woord komt tijdens 
vergaderingen van de Delftse raad.

Brabantse ‘roots’
De raadzaal betekent overigens 
meer voor Ernst Damen dan veel 
– avond – vergaderingen. Hij be-
moeide zich niet alleen met de des- 
tijds broodnodige nieuwe inrich-
ting van de vergaderzaal, hij is er 
ook getrouwd. Met zijn gezin ver-
ruilt Ernst na 21 jaar Delft voor 
Breda, waar hij is geboren en geto-
gen. Hiermee ziet de Delftse raad 
een alleskunner met een tome-
loze energie vertrekken. Nick den  
Hollander neemt het stokje van 
Ernst over.  

Reactie? Mail naar 
bert-brehm@hotmail.com

Een groeiend aantal jongeren 
in Delft heeft te maken met 
problematische schulden. 
Ze kampen niet alleen met 
financiële problemen, ook op 
andere gebieden zoals studie 
en werk gaat het niet goed 
met hen. Van deze jongeren 
is helaas maar een klein deel 
in beeld bij de hulpverlenende 
instanties. Aanleiding genoeg 
dus voor de PvdA-fractie  
om deze problematiek in  
de gemeenteraad aan de  
orde te stellen. Met succes:  
er komt een fonds om  
jongeren met problematische 
schulden weer perspectief te 
bieden.

  Door Abdel Maanaoui
In Delft zijn er ruim 3.500 jonge-
ren met risicovolle schulden, zoals 
rood staan bij de bank en achter-
stallige telefoonrekeningen. Soms 
ontstaan deze schulden door per-
soonlijke factoren als psychische 
problemen of problemen thuis, 
soms ook door onwetendheid of 
onverantwoord gedrag. Voor een 
deel van deze jongeren worden de 
schulden problematisch: aanma-
ningen, boetes en incassokosten 
maken de schulden steeds groter 
en onbeheersbaar. De gemiddelde 
schuldenlast van deze jongeren is 
15.000 euro. Gevolg is dat zij niet 
meer in staat zijn om aan hun toe-
komst te werken. 

verde en geen inkomen had wer-
den de rekeningen voor de vaste 
lasten niet betaald. Bovenop die 
onbetaalde rekeningen kwamen 
boetes en aanmaningen. Gevolg: 
nog geen jaar later was de schuld 
zo hoog dat ze geen uitweg meer 
zag. Maar omdat zij geen vast inko-
men heeft komt zij niet in aanmer-
king voor een schuldhulptraject. 

Jongerenperspectieffonds   
De PvdA-fractie heeft in het najaar 
van 2016 bij de begrotingsbehan-
deling de wethouder opgeroepen 
een aanpak van schulden onder 
jongeren te ontwikkelen naar suc-
cesvolle voorbeelden in Den Haag 
en Leiden. Met succes: er komt een 

Jongerenperspectieffonds, dat jon-
geren de kans geeft op een schul-
den- en zorgenvrije toekomst. 
Het fonds gaat uit van een integra-
le benadering: de schulden wor- 
den gesaneerd en de jongere volgt 
met steun van een mentor een tra-
ject van maximaal 3,5 jaar gericht 
op het oplossen van de overige 
problemen en het behalen van een 
startkwalificatie of het vinden van 
werk. Na af loop is hij schuldenvrij 
en klaar voor een nieuwe start. 
Naar verwachting zal in septem-
ber een eerste pilotgroep van tien 
jongeren van start gaan.  

Reactie? Mail naar 
a.maanaoui@live.nl 

Fonds biedt jongeren nieuw perspectief
23 jaar en perspectiefloos 
Zo kwam ik in contact met een 
jonge vrouw van 23 jaar die nood-
gedwongen haar studie moest sta-
ken, maar dit niet aan de Dienst 
Uitvoering Onderwijs doorgaf. 
Omdat zij haar OV-kaart niet inle-

Vaak spreken we in de gemeente-
raad over Delft als kennisstad. 
Het college sloot laatst een over-
eenkomst met de TU Delft om 
beter samen te werken. Het is 
terecht dat er zoveel aandacht 
uitgaat naar de kennis-stad: 
onze universiteit maakt Delft 
echt anders dan al die andere 
prachtige oud Hollandse steden 
als Gouda of Schoonhoven. Het 
zorgt ervoor dat er een constante 

instroom van jonge mensen is en dat trekt veel bedrijvig-
heid aan.
 Maar er is ook een andere kant van Delft. Onze eeu-
wenoude traditie van vernieuwing. Schilders als Vermeer, 
Delfts blauw, het Reinier de Graaf Gasthuis (het oudste 
ziekenhuis van Nederland), GGZ Delfland (als het Joris 

het oudste psychiatrisch ziekenhuis van Nederland), 
Gist en Spiritus fabriek (nu DSM); het zijn stuk voor stuk 
zaken om trots op te zijn.
 Maar ook al die vernieuwingen zouden nooit tot 
wasdom zijn gekomen als gewone Delftenaren met hun 
nieuwsgierigheid er niet hun dagelijks werk van hadden 
gemaakt. En daar wil ik even bij stilstaan. Er gaat veel 
aandacht uit naar jonge mensen. Maar wat is een stad als 
jonge mensen en ouderen elkaar er niet kunnen ontmoe-
ten? Wat is een samenleving waard als we onze ouderen 
en het verleden van onze stad niet eren en waarderen?
 In de Spoorzone is gelukkig veel ruimte voor nieuwe 
woningen en bedrijven, en ik kan u vertellen dat de  
verkoop ervan heel voorspoedig verloopt. Maar als we 
niet uitkijken dat wordt de Spoorzone een eiland van 
eenzijdigheid. Hogere inkomensgroepen en jonge mensen 
zouden de hoofdbewoners worden.
Als ik dan kijk waar onze ouderen wonen dan moet  

ik constateren dat onze verzorgingstehuizen en verpleeg-
huizen allemaal aan de rand van de stad staan. 
De gebouwen waar ze in wonen stralen niet het respect 
uit dat je mag verwachten. Dat vind ik geen goede zaak. 
Het zou toch beter zijn als onze ouderen ook in het cen-
trum van de stad kunnen wonen. Zodat daar daadwerke-
lijk ontmoetingen ontstaan tussen jong en oud. Daarom 
pleit ik ervoor dat in de Spoorzone ook ruimte komt voor 
voorzieningen voor onze ouderen; verpleegzorg én gewoon 
wonen. Niet ergens weggestopt maar voor iedereen zicht-
baar! Dat hoort gewoon ook bij onze kennisstad, toch?

Raimond de Prez is 
wethouder wonen, 
stedelijke ver-
nieuwing en zorg. 
Reactie? Mail naar 
rdeprez@delft.nl
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naar Breda

Delft in Balans 
  Door Willy Tiekstra

Tijdens de laatste vergadering 
voor de zomervakantie is de 
kadernota voor de begroting van 
2018, ‘Delft in Balans’ door de 
Gemeenteraad aangenomen. 
Een mooi resultaat. Samen met 
de andere coalitiepartijen heeft 
de PvdA een investeringsagenda 
opgesteld voor de komende jaren. 
Dat betekent niet alleen lasten-
verlichting dankzij de verlaging 
van de OZB, maar ook broodno-
dige investeringen in de openbare 
ruimte, basisvoorzieningen op het 
gebied van onder andere sport 
en zorg en vernieuwingen op het 
gebied van kennisontwikkeling, 
werkgelegenheid en duurzaam-
heid. Als PvdA-fractie hebben wij 
daar het grote belang van extra 
investeringen in het onderwijs aan 
toegevoegd. Investeren in onder-
wijs vermindert kansenongelijk-
heid en biedt zo álle kinderen van 
Delft én hun ouders perspectief 
op een goede toekomst. 
Reactie? willy.tiekstra@gmail.com


