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Op 21 maart vragen we om uw stem bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Want uw stem 
doet er toe! Uw stem bepaalt of het stadsbestuur 
zich richt op kansen voor iedereen of groepen 
uitsluit of voorrang geeft. Uw stem bepaalt of 
we vooruitkijken en ons richten op de toekomst 
of nostalgisch terugkijken en alles bij het oude 
laten. Uw stem bepaalt of u de komende jaren 
mee kunt blijven praten en de ruimte krijgt 
voor initiatieven of 4 jaar lang moet wachten 
tot u weer iets mag zeggen. Uw stem bepaalt of 
we zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld 
en lasten beperken of geld makkelijk wordt 
uitgegeven op rekening van de bewoners van 
Delft. Met uw stem geeft u aan wat voor stad 
Delft moet zijn!

D66 wil en kan in Delft het verschil maken. 
We doen dat met visie en daadkracht. Door 
te investeren in de toekomst van Delft én 
Delftenaren. We hebben de  financiën weer 
op orde en bouwen verder aan Delft, aan een 
innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal 
een stad met kansen voor iedereen: een stad met 
toekomst.

Delft kent ook de komende jaren bijzondere 
opgaven, en daarmee kansen. Als kennisstad kan 
Delft als geen ander inspelen op een veranderende 
maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet 
nog aantrekkelijker worden voor innovatieve 
bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse 
kenniseconomie banen oplevert op álle niveaus, 
is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een 
toekomstbestendige stad en samenleving door 
in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld 
ook in de zorg. Ook binnen de woningbouw, 
zowel bij nieuwbouw als stadvernieuwing, 
staan duurzaamheid en aansluiting van de 
woningmarkt op de arbeidsmarkt en een 
aantrekkelijk woonklimaat centraal.

Tegelijkertijd kent ook Delft de maatschappelijke 
uitdaging om tweedeling te voorkomen en 
gelijke kansen te creëren voor iedereen. Gelijke 
kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, 
hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede 
toekomst. Onze uitdaging is om hen te bereiken, 
te begrijpen en op weg te helpen waar nodig. Juist 
op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: 
tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, 
tussen betrokken en afgehaakt.
Vol trots presenteer ik u ‘Kansen voor Delft’, 
het verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66 
Delft.

Maak het verschil en benut de kansen voor Delft: 
stem 21 maart op D66!

Christine Bel
Lijsttrekker D66 Delft

Voorwoord
Christine Bel
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Voorwoord
Alexander Pechtold

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 
lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het 
Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in 
Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag 
moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe 
omgeving?’

Het is van groot belang dat mensen kunnen 
meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen 
van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? 
Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning 
van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar 
genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven 
water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit 
ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten 
zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. 
Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten 
van nu en het oog op de toekomst.

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
zijn voor D66 een unieke kans op het lokale 

beleid een stempel te drukken, net zoals we 
dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste  
progressieve partij zijn geworden bij de nationale 
verkiezingen, is het nú zaak om door te pakken. 
In dit verkiezingsprogramma staan plannen 
en ideeën voor de komende vier jaar. Geen 
valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. 
De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een 
uitgestoken hand.

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor 
is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch 
geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en 
iedere gemeente een plezieriger plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de 
stembus te gaan.

Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker 
worden van het nieuwe Nederlandse optimisme. 
Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn 
voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente 
waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een 
historische overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het 
voor elkaar. Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer
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D66 wil dat iedereen een kans krijgt. Daarom zetten wij ons 

in Delft in voor het vergroten van kansen, met behulp van 

onderwijs en werk. Ook wil D66 dat je in onze stad de kans 

krijgt jezelf te zijn, zodat iedereen zich thuis en gehoord 

voelt, ongeacht afkomst, opleiding, geslacht, seksuele 

voorkeur, religie of leeftijd. 

 > Goed onderwijs en werk    
bieden perspectief

 > Zorg voor iedereen die het   
nodig heeft

 > Iedereen moet zichzelf     
kunnen zijn en thuis voelen   
in Delft
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Goed onderwijs voor 
iedereen
D66 wil dat iedereen, van jong tot oud,  
levenslang goed onderwijs kan krijgen. 
Niet je achtergrond, afkomst of leeftijd 
hoort te bepalen welk onderwijs je kunt 
volgen, maar je talenten en motivatie. D66 
wil extra aandacht voor het aanpakken van 
(dreigende) achterstanden, te beginnen in 
het basisonderwijs.
Een goede start
Een goede start begint wat D66 betreft al voor de 
basisschool. Wanneer alle kinderen samen naar 
het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan, 

leren ze al vroeg basisvaardigheden, omgaan 
en spelen met kinderen met verschillende 
achtergronden, en kunnen taalachterstanden 
vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. 
Mede door regelgeving is dat tot nu toe niet zo: de 
kinderen van tweeverdieners gaan vaak naar het 
kinderdagverblijf, terwijl op peuterspeelzalen 
veelal kinderen komen waarvan één of meer 
ouders thuis zijn.

 > D66 ziet graag dat met de aanpassing van 
deze regelgeving voor kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen deze tweedeling in 
Delft daadwerkelijk verdwijnt.

Brede school
D66 is voorstander van brede basisscholen, 
met name in aandachtswijken. Deze integrale 
kindcentra bieden voor, tijdens én na schooltijd 
een dagprogramma met aandacht voor cultuur, 
sport, creativiteit, techniek, digitale en sociale 
vaardigheden en een gezonde levensstijl. 
Dit voorkomt dat kinderen na schooltijd 
onvoldoende te doen hebben en daardoor 
afglijden en/of overlast veroorzaken. 
D66 ziet graag dat de gemeente bevordert dat in het 
onderwijs zelf ook aandacht wordt geschonken 
aan sociaal-emotionele ontwikkeling, aan 

Het creëren van kansen begint bij goed onderwijs. Hierbij zijn 

niet je afkomst of huidige situatie bepalend, maar draait het om je 

toekomst. Daarnaast is werk een belangrijke sleutel voor mensen 

om zich verder te ontwikkelen, in hun eigen bestaan te voorzien en 

zo vorm te geven aan hun leven. En als dat door omstandigheden 

(tijdelijk) niet of niet meer lukt, zetten wij ons in voor goede 

noodzakelijke zorg.
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bewustwording van burgerschap, aan hoe het 
politiek bestel functioneert en wat rechten en 
verantwoordelijkheden van individuen zijn. 

 > D66 vindt dat scholen een belangrijke rol 
hebben in het bevorderen van tolerantie. 
Er moet worden geïnvesteerd in culturele 
en seksuele vorming, waaronder seksuele 
weerbaarheid en acceptatie van (seksuele) 
diversiteit. Ook wil D66 bevorderen dat 
op alle basisscholen, ook openbare, les 
wordt gegeven over godsdiensten. Religie 
is onderdeel van de menselijke cultuur en 
kennis ervan bevordert de tolerantie. 

 > D66 wil expliciet aandacht voor een gender-
neutrale benadering in het onderwijs, die 
kinderen geen leerstijl en/of stereotype 
rolmodellen opdringt.

 > D66 wil een conciërge op elke school. Zij 
staan klaar voor de kinderen en geven 
hen een extra gevoel van geborgenheid en 
veiligheid. Bovendien zijn zij een onmisbare 
duizendpoot ter ontlasting van de leraren.

 > D66 wil een vast aanmeldmoment voor 
het basisonderwijs en transparante 
toelatingseisen, zodat ouders gelijke 
kansen hebben op plaatsing van hun kind 
op de school naar keuze. D66 wil dat de 
gemeente ook met het voortgezet onderwijs 
afspraken maakt over transparante 
aanmeldprocedures.

 > D66 ziet op brede scholen graag 
flexwerkplekken voor ouders, zodat zij 
daar desgewenst even kunnen werken of 
vrijwilligerswerk doen om bijvoorbeeld de 
files naar hun werk te vermijden.

 > D66 vindt het belangrijk dat het educatieve 
aanbod van culturele instellingen, zoals van 

DOK/VAK, op scholen blijft bestaan.

 > D66 vindt het praktijk Verkeersexamen een 
belangrijk onderdeel van het onderwijs en 
wil dat de politie dit blijft begeleiden.

 > D66 wil dat voorzieningen als de Delftse 
Vakantieactiviteiten en de zomerschool 
behouden blijven.

Gezonde school
Scholen spelen een belangrijke rol bij de 
gezondheid van kinderen. D66 vindt het 
belangrijk dat kinderen les krijgen over 
gezond leven in een gezonde leeromgeving. 
Voedingslessen en voldoende sport leveren een 
belangrijke bijdrage aan een gezonde toekomst 
van kinderen.

 > D66 wil minstens 3 uur 
bewegingsonderwijs op de basisschool, 
waarvan minimaal 2 uur gegeven 
door een vakdocent, al dan niet 
georganiseerd in samenwerking met lokale 
sportverenigingen. Bewegen en sport is 
belangrijk voor de gezondheid maar ook 
voor sociale samenhang.

 > D66 ziet graag dat schoolpleinen 
vergroend worden, waarbij bijvoorbeeld op 
basisscholen moestuintjes ten behoeve van 
voedingslessen komen.



14

biedt vervolgopleidingen op alle niveaus in 
verschillende richtingen met een accent op 
techniek. Bij het maken van een keuze voor 
een vervolgopleiding is loopbaanoriëntatie 
van cruciaal belang. De kwaliteit en het imago 
van het VMBO, MBO en praktijkonderwijs 
verdienen extra aandacht. Ons doel is dat elke 
leerling de school verlaat met minimaal een 
startkwalificatie. Een intensieve aanpak ter 
voorkoming van voortijdige schoolverlaters is 
dan ook noodzakelijk.

 > D66 wil de actieve samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en leerplicht-
ambtenaren verder intensiveren, onder 
andere door borging van de kwaliteit van 
de schoolverzuimaanpak en afspraken met 
alle niveaus van onderwijs over bijscholing, 
schakelklassen en loopbaanoriëntatie.

 > D66 wil expliciet aandacht 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 er voldoende stageplekken 
zijn en deze samen met organisaties en 
ondernemingen realiseren.

Passend onderwijs 
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 omdát ze hoogbegaafd zijn. Voor scholen 
en ouders is dat niet altijd makkelijk te regelen. 
Daarom vragen het passend onderwijs en 
de jeugdzorg veel aandacht, ook in Delft. 
Thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief.

 > D66 pleit voor een zo nauw mogelijke 
samenwerking tussen ouders, de school, 

 > D66 wil dat niet alleen de schoolgebouwen, 
maar ook de schoolpleinen en andere jeugd- 
en jongerenlocaties (zoals speeltuinen en 
sportvelden) in principe rookvrij worden

 > D66 wil dat ook in Delft actief wordt ingezet 
op JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 
Het stimuleren van gezonde traktaties en 
een gezond aanbod in schoolkantines vormt 
hier een onderdeel van.

Duurzame multifunctionele 
schoolgebouwen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
huisvesting van scholen. Multifunctioneel 
gebruik van deze gebouwen voorkomt leegstand. 

 > D66 wil dat alle schoolgebouwen zo snel 
mogelijk volledig duurzaam en energie-
neutraal zijn. 

 > D66 wil dat bij nieuw- en verbouw school-
gebouwen multifunctioneel ingericht 
worden. 

 > D66 wil dat docenten en leerlingen de 
onderwijs(her)huisvesting mede vorm-
geven. 

Schoolcarrière: voortgezet- beroeps- en 
hoger onderwijs
Delft staat bekend om de TU Delft, maar 
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vaardigheden ongeacht achtergrond of 
leeftijd. Taalvrijwilligers kunnen hier een 
waardevolle rol in spelen.

 > 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.

 > D66 wil de mogelijkheid onderzoeken 
van ‘scholingsvouchers’ voor ouderen die 
langer dan een half jaar werkloos zijn naar 
het model van de leerwerkcheques voor 
jongeren.

 > D66 wil dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft als werkgever en haar 
werknemers gelegenheid geeft tot (bij)
scholing.

Werk op alle niveaus
Werk biedt kansen tot ontplooiing en 
leidt tot zelfredzaamheid wat bijdraagt 
aan geluk. Werk leidt ook tot financiële, 
sociale en emotionele onafhankelijkheid 
van de overheid of anderen. Voor wie 

passend onderwijs en jeugdzorg, zodat geen 
enkel kind tussen wal en schip valt. 

 > D66 wil extra aandacht voor het vergroten 
van de betrokkenheid van de ouders en het 
beperken van de administratieve belasting 
van ouders en leraren.

 > D66 wildat leerlingenvervoer op kosten 
van de gemeente beschikbaar blijft voor 
kinderen met een beperking, die niet 
zelfstandig naar school kunnen.

Internationale scholen
Delft is een internationale stad met veel expats. 
De aanwezigheid van goed internationaal 
georiënteerd onderwijs is voor expats en 
internationale kennisbedrijven een belangrijke 
reden om naar Delft te komen.

 > D66 wil stimuleren dat er naast de inter-
nationale basisschool ook internationaal 
voortgezet onderwijs komt in Delft.

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. Zo heeft ongeveer 10% van de 
Delftenaren moeite met lezen. Daardoor komen 
zij sneller in de schulden, lopen grotere medische 
risico’s en kunnen minder snel hun recht halen 
bij een conflict. 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 
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 > D66 wil het MKB (inclusief zzp’ers) 
betrekken bij het zoeken naar banen voor 
uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters: 
zij weten tenslotte aan welke werknemers 
behoefte is. D66 wil daarom bedrijven 
betrekken bij gesprekken met scholen over 
het beroepsopleidingenaanbod.

 > D66 wil dat de gemeente werkgevers 
stimuleert om meer ervaren ouderen én 
net opgeleide jongeren aan te nemen en dat 
Delft daarbij als werkgever zelf het goede 
voorbeeld geeft. Hierbij valt te denken aan 
meester-gezelcombinaties van oudere en 
jonge werkzoekenden. 

Arbeidsbeperking, passend werk en sociale 
werkvoorzieningen
Onnodig veel Delftenaren met een 
arbeidsbeperking hebben geen werk. Dat kan 
beter. Dit komt deels doordat veel werkgevers 
terughoudend zijn om hen aan te nemen. 
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het 
creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met 
een beperking en het bieden van ‘beschermde 
werkplekken’. 

 > D66 vindt dat de gemeente zelf als 
werkgever en bij aanbestedingen voorop 
moet lopen in het aanbieden van zowel 
werkervaringsplaatsen als werk aan mensen 
met een arbeidsbeperking.

 > D66 wil dat aanbestedingen niet alleen 
naar de laagste prijs wordt gekeken, maar 
ook naar maatschappelijke meerwaarde 
om voldoende beschermde werkplekken te 
kunnen aanbieden.

 > D66 wil de bureaucratie voor het aannemen 
van mensen met een arbeidsbeperking 
terugdringen. De gemeente ondersteunt 
daarin werkgevers. 

betaald werk (nog) geen reëel perspectief 
is, kijkt D66 naar passende mogelijkheden 
om - met zo min mogelijk bureaucratie - 
iedereen zo goed mogelijk mee te laten 
doen in de maatschappij.

Banen nu en in de toekomst
D66 wil in Delft banen op alle niveaus. De 
Delftse kenniseconomie biedt nu vooral banen 
aan hoger opgeleiden, maar schept ook kansen 
voor mensen met een lagere of middelbare 
beroepsopleiding.  Daarbij valt te denken 
aan hoogwaardige instrumentenmakerij, 
installateurs, goede zorg en kinderopvang. D66 
wil in samenwerking met het bedrijfsleven 
(kennisbedrijven, MKB en ZZP-ers) zorgen 
voor een betere aansluiting van arbeidsmarkt op 
beroepsbevolking. Als kennisstad en thuisbasis 
van bijvoorbeeld Robovalley kent Delft als 
geen ander de uitdagingen – en de kansen – die 
er zijn op de arbeidsmarkt door technologische 
vooruitgang. Aanleg en onderhoud van digitale, 
elektrotechnische, mechanische en duurzame 
systemen, zoals zonnepanelen of warmteopslag 
vragen om praktisch geschoolde vakmensen. 

 > D66 vindt dat Delft met al haar kennis en 
kunde vooruit moet kijken wat dit voor 
uitdagingen en kansen biedt voor de Delftse 
arbeidsmarkt. 
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 > D66 vindt dat ‘tegenprestaties’ door 
uitkeringsgerechtigden geen reguliere banen 
mogen verdringen, maar dat het de kans op 
een baan moet vergroten. Jongeren zonder 
startkwalificatie moeten als tegenprestatie 
onderwijs kunnen volgen.

 > D66 vindt dat vrijwilligerswerk een 
goede manier is om werkzaamheden te 
verrichten buiten het gangbare patroon 
van betaald werk. Het kan een volwaardige 
manier zijn van deelnemen aan de 
maatschappij. Daarom kan ook structureel 
vrijwilligerswerk een vorm zijn van 
tegenprestatie. 

 > D66 wil graag experimenten binnen de 
bijstand met financiële beloning van werken 
met behoud van uitkering en experimenten 
met een “basisuitkering” zonder dat er 
verdere eisen aan de uitkeringsgerechtigde 
wordt gesteld.

Zorg voor wie het nodig heeft
Iedereen die het nodig heeft, verdient  
goede zorg. De zorgvraag en het 
zorgaanbod nemen toe, ook in Delft. 
Oorzaken zijn onder meer de vergrijzing 
en een langere levensverwachting. 
Daardoor doen er meer mensen een 
beroep op de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). D66 vindt het 
belangrijk dat de gemeente goede hulp 
biedt: iedereen krijgt de zorg die hij echt 
nodig heeft. Zo nodig vindt samenwerking 
en afstemming plaats met andere 
activiteiten, zowel binnen als buiten het 
zorgdomein, volgens de regel: “één gezin, 

(Nog) geen werk: wat dan?
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen betaald werk 
hebben. De inzet van de gemeente moet daar 
op gericht zijn, maar dat mag niet leiden tot het 
zinloos voortduwen van mensen. D66 wil alleen 
geld investeren in re-integratie als er daardoor 
een redelijke kans op een baan is. Wanneer die 
kans er (nog) niet is, moeten alternatieve vormen 
van maatschappelijke activiteiten worden 
onderzocht.
De gemeente kan bijstandsgerechtigden 
maatschappelijk nuttig werk laten doen. D66 
vindt daarbij dat in overleg met de betrokkene 
moet worden gekeken welk werk of welke 
activiteit het meest passend is. Het moet de kans 
op betaald werk waar mogelijk vergroten. 

 > D66 wil dat Werkse! zoveel mogelijk 
mensen aan passend werk helpt. 
D66 ziet hiertoe mogelijkheden door 
innovatiebudget op te nemen in de vorm 
van een prestatiecontract.

 > D66 wil dat jongerencentra activiteiten 
aanbieden om vaardigheden te leren die de 
kans op werk vergroten, zoals sociale en 
ondernemersvaardigheden.

 > D66 wil dat het makkelijker wordt om 
vanuit een uitkering een eigen bedrijf 
(bijvoorbeeld als zzp’er) te starten.
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 > D66 wil dat de zorgaanbieders als onderdeel 
van hun werk deelnemen aan een (virtueel) 
netwerk van professionals en mantelzorgers 
die binnen de gemeente Delft werkzaam 
zijn op hun vakgebied. Dit bevordert de 
aansluiting van de formele zorg op de 
mantelzorg van hun zorgcliënten.

 > D66 wil dat Delft vooroploopt met 
zorginnovatie. D66 wil zorgaanbieders 
stimuleren om meer gebruik te maken 
van eHealth-oplossingen, zoals 
patiëntenportalen en -apps. 

 > D66 vindt dat er in elke situatie en bij elke 
leeftijdsgroep speciale aandacht moet 
zijn voor het onderkennen en helpen 
doorbreken van (dreigend) sociaal isolement

 > D66 ziet de noodzaak van een eigen bijdrage 
om de kwaliteit van de zorg en continuïteit 
te kunnen blijven waarborgen.

Keuzevrijheid
D66 zet zich in voor keuzevrijheid in de zorg. 
Je moet altijd je eigen zorgaanbieder kunnen 
kiezen. Dit dwingt zorgaanbieders om passende 
zorg tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding 
aan te bieden. Bij kwetsbare zorgvragers 
die moeilijk goede keuzes kunnen maken 

één plan, één budget, één coach in een 
multidisciplinaire hulpverlening”. Goed 
functionerende sociale teams zijn hierbij 
onontbeerlijk. Ons streven is dat iemand 
die zorg nodig heeft uiteindelijk weer op 
eigen kracht en zonder speciale zorg 
kan functioneren. Waar langduriger hulp 
nodig is, moet regie over het eigen leven 
centraal staan. 
Kwaliteit en continuïteit
Wie zorg nodig heeft, bevindt zich vaak in 
een kwetsbare positie. Daarom vindt D66 het 
belangrijk dat zorg persoonlijk is en van hoge 
kwaliteit. Zorg staat ten dienste van en zo 
veel mogelijk onder regie van de zorgvrager. 
Voor veel daarvan is de gemeente sinds 
2015 verantwoordelijk. De gemeente moet 
zorgaanbieders sturen en beoordelen op kwaliteit 
van de zorg en concrete resultaten. Dat gaat goed, 
maar kan beter. 

 > D66 wil dat de zorg zo veel mogelijk 
allereerst door de zorgvrager zelf, of vanuit 
de eigen omgeving, wordt georganiseerd. 
Dichtbij is het uitgangspunt. Creatieve 
oplossingen van de zorgvrager zijn zeer 
welkom en moeten waar enigszins mogelijk 
worden ingepast in het zorgplan.

 > D66 wil bij zorgaanbod meer aandacht voor 
de achtergrond en capaciteiten van een 
zorgvrager. Dat blijkt een positief verschil te 
kunnen maken in de kans dat een therapie 
en/of behandeling werkt.

 > D66 wil dat ook kleine zorgaanbieders, 
al dan niet in samenwerkingsverbanden, 
kansen krijgen bij aanbestedingen op voor-
waarden dat zij gegarandeerde continuïteit 
en aantoonbare kwaliteitsbewaking leveren.
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gezichten aan tafel of bed bij de zorgvrager, en 
voor betaalbare zorg voor ons allemaal.

 > De rol van de mantelzorgers bij de 
zogenaamde keukentafelgesprekken moet 
met hen worden geëvalueerd. 

 > D66 wil dat mantelzorgers ontlast kunnen 
worden door respijtzorg of in hun eigen 
baan, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan 
met zorgverlof of de mogelijkheid tot uren 
schenken. De gemeente geeft hierin het 
goede voorbeeld.

 > D66 wil dat jeugdige mantelzorgers 
ondersteuning krijgen. Het (intensief) 
zorgen voor een ouder, broertje of zusje mag 
niet ten koste gaan van andere activiteiten 
zoals school en/of de ontwikkeling van het 
kind verstoren. Ook jonge mantelzorgers 
hebben het recht om kind te zijn.

Dagbesteding, beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang
Dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met 
een verstandelijke beperking of dementie en 
maatschappelijke opvang voor bijvoorbeeld 
daklozen is een belangrijke taak van de gemeente. 
Vanuit het streven iedereen kansen te bieden 
moet deze hulp toegankelijk zijn en gericht zijn 
op het bieden van toekomstperspectief.

zorgen de huisarts, specialist, zorgverleners of 
onafhankelijke cliëntondersteuner ervoor dat 
deze toch mee kunnen beslissen over de zorg 
door de juiste informatie beschikbaar te stellen 
en te adviseren. D66 wil hulp bieden die mensen 
echt vooruitbrengt.

 > D66 wil dat de gemeente 
zorgaanbestedingen zo inricht dat 
zorgvragers een keuze hebben in het aanbod 
van zorg, waarbij de kwaliteit en kosten 
transparant zijn. Bij keuzevrijheid hoort 
een goed online en offline overzicht van het 
aanbod in Delft.

 > D66 wil dat zorggebruikers als onderdeel 
van de invulling van hun zorgbehoefte 
gebruik kunnen maken van gemakkelijk 
vindbare, vrijwillige dienstverleners, 
anders dan de centraal gecontracteerde 
professionele zorgverleners.

 > D66 wil dat de gemeente vrijwilligers- en 
patiëntenorganisaties en zorgvragers in de 
stad proactief betrekt bij het ontwikkelen, 
uitvoeren en evalueren van zorgbeleid. 
Zo worden de ouderenbonden proactief 
betrokken bij afstemming over zorg voor en 
wonen van ouderen.

 > D66 wil dat mensen gebruik kunnen maken 
van een persoonsgebonden budget (PGB). 
De gemeente ziet toe op het voorkomen van 
misbruik van PGB’s.

Mantelzorg
Veel zorg vindt plaats binnen de kring van 
familie, vrienden en buren. Vaak verlenen 
mensen die zorg naast hun al drukke leven. Die 
geleverde mantelzorg verdient meer waardering 
en ondersteuning. Mantelzorg kan immers 
een deel van de professionele zorg voorkomen 
of vervangen. Het zorgt voor meer bekende 
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problematiek integraal aan. Het belang van het 
kind staat hierbij altijd voorop.

 > D66 wil dat er meer aandacht gaat naar het 
jonge kind (‘de eerste 1000 dagen’) omdat 
door preventie nu er later veel narigheid en 
kosten kunnen worden voorkomen. 

 > D66 wil een specifieke aanpak om school-
uitval en thuiszitten te voorkomen dan wel 
aan te pakken. Daarbij werken de gemeente, 
de school en de zorg samen.

 > D66 wil versterking van de samenhang 
tussen jeugdzorg en volwassenenzorg voor 
die jeugdigen die intensieve zorg krijgen en 
waar na hun 18e verjaardag een overgang 
zou moeten zijn naar zorg, bijvoorbeeld 
de volwassenenpsychiatrie, waarvoor 
géén passend aanbod in de financiering 
zit. D66 wil dat de gemeente hierin nauw 
samenwerkt met zorgverzekeraars.

 > D66 wil dat met docenten, jongeren-
werkers e.d. aard en omvang van kinder-
mishandeling en vrouwelijke genitale 
verminking in beeld worden gebracht. 
Daarmee ontstaat een goede basis voor 
gerichte maatregelen ertegen.

 > D66 wil extra aandacht voor de jeugd-GGZ. 
Deze moet makkelijk toegankelijk zijn en 
korte wachttijden kennen.

 > D66 wil dat er voldoende aanbod 
‘beschermd wonen’ is in Delft en 
begeleiding waardoor mensen de 
vervolgstap kunnen maken naar (weer) 
zelfstandig wonen.

 > D66 wil dat er voldoende dag en 
nachtopvang in Delft beschikbaar is met 
aandacht voor het zo kort mogelijk in 
dit soort opvang verblijven, werken aan 
goede passende vervolgtrajecten en het 
bevorderen van zelfredzaamheid.

 > D66 wil dat de gemeente het experiment 
voor indicatievrije toegang tot 
zorgmedewerkers (‘sociaal wijkteam’) 
een vervolg geeft en uitbreidt. Hoe eerder 
mensen zorg vinden, hoe beter.

 > D66 ziet een toenemende bureaucratie 
rondom de vrouwenopvang. Bureaucratie 
mag de hulp niet in de weg staan en de 
veiligheid van deze vrouwen nooit in gevaar 
brengen.

 > D66 wil extra aandacht voor zwerfjongeren. 
Deze jongeren mogen niet op straat of in de 
volwassenenopvang terecht komen, maar 
moeten begeleiding krijgen om op het juiste 
pad te komen.

Jeugdzorg
De gemeente is verantwoordelijk voor het 
bieden van goede jeugdzorg aan elk kind dat 
die nodig heeft. Preventie en vroege signalering 
kunnen zware problemen en uithuisplaatsingen 
voorkomen. Om de jeugd daarbij geen lijdend 
voorwerp te laten zijn, betrekt jeugdzorg hen 
actief bij het samen oplossen van problemen. 
Problemen bij jongeren staan zelden op zichzelf; 
vaak speelt er in een gezin veel meer. Een ‘één 
gezin, één plan, één budget”-plan pakt de 
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 > D66 wil dat het Instituut Sociaal 
Raadslieden (ISR) haar onafhankelijke en 
belangrijke rol bij het geven van informatie 
en advies over sociaaljuridische problemen 
kan blijven vervullen.

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

 > D66 wil dat de pilot voor een fonds voor 
ziektekostenachterstanden, gestart door 
zorgverzekeraar DSW, breder wordt 
uitgerold. 

 > D66 wil dat de gemeente alleen werkt 
met bonafide en kwalitatief goede 
budgetbeheerders en deurwaarders. De 
gemeente richt zich op het vinden van 
een oplossing en het aanpakken van de 
oorzaken, en mag zelf geen oorzaak zijn 
van oplopende schulden door een te 
bureaucratische houding. 

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

 > D66 wil dat uitkeringsgerechtigden de 
mogelijkheid krijgen om hun vaste lasten te 
laten inhouden op hun uitkering, waardoor 
ze minder snel in financiële problemen 
komen.

 > D66 vindt de Delftpas een belangrijk 
instrument voor mensen met een laag 
inkomen om mee te kunnen doen en wil dat 
hij voor al hun kinderen gratis blijft.

 > D66 wil dat de gemeente actief stuurt tegen 
het oplopen van de wachttijden bij het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK).

Schulden- en armoedebestrijding
Problemen gaan vaak gepaard met financiële 
zorgen. Het aantal huishoudens in langdurige 
armoede stijgt en veel huishoudens kunnen een 
tegenvaller niet zomaar opvangen. Met als risico 
dat schulden zich opstapelen, voorzieningen 
afgesloten raken en kinderen zonder ontbijt naar 
school gaan. Uiteindelijk leidt dit tot sociale 
problemen. D66 wil dat tegengaan. Waar nodig 
moet de gemeente zorgen voor bijzondere 
bijstand en goede schuldhulpverlening.

 > D66 wil een rustperiode (moratorium) voor 
mensen met schulden, zodat zij de kans 
krijgen om aan hun schulden te werken 
zonder dat de schulden verder oplopen. 
Jongeren verdienen daarbij extra aandacht 
via een fonds om hen in een vroeg stadium 
van hun schulden af te helpen met afspraken 
over afbetaling.

 > D66 wil een compleet kindpakket, zodat 
kinderen niet in armoede hoeven opgroeien, 
volwaardig mee kunnen doen en daardoor 
kansen krijgen. Ook mogen gezinnen met 
kinderen niet op straat worden gezet.
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van de discriminatie (bijvoorbeeld door 
bewustwordingsprojecten).

 > D66 wil, bij voorkeur via private (mede)
exploitatie, huidige sport- en spellocaties in 
de Delftse wijken behouden, waaronder ook 
(water)speeltuinen, kinderboerderijen en 
dierenweiden. 

 > D66 wil experimenteren met leefstraten. 
In deze straten mogen in de zomer geen 
auto’s komen zodat buurtbewoners de straat 
volledig kunnen benutten.

 > D66 juicht initiatieven van bv. 
buurtwhatsapp-groepen, aanspreekpunten 
per wijk en flatbeheerders toe omdat zij de 
sociale veiligheid van de buurt versterken.

Studenten
Het aantal studenten in Delft is de afgelopen 
jaren enorm gegroeid. Alleen al het aantal 
studenten aan de TU Delft is de afgelopen 
tien jaar gegroeid van 14.000 naar meer dan 
21.000. In de Delftse  vestigingen van de Haagse 
Hogeschool en InHolland studeren nog eens 
enkele duizenden jongeren. De afgelopen jaren 
zijn veel studentenwoningen gerealiseerd 
om die groei op te vangen, toch blijft het een 
uitdaging om voldoende woonruimte bij te 
bouwen. Veel studenten betekent ook veel 

Thuis in stad en wijk
Geen Delftenaar is hetzelfde. In Delft 
wonen geboren Delftenaren en mensen 
die zich later in Delft vestigden, waaronder 
een groot aantal studenten, naast elkaar. 
Die verscheidenheid is waardevol, maar 
vraagt ook inlevingsvermogen en begrip 
voor elkaar. D66 is er voor elke Delftenaar, 
maar heeft extra aandacht voor kwetsbare 
groepen. D66 wil dat iedereen zichzelf kan 
zijn in Delft en niemand gediscrimineerd 
wordt, en vindt het belangrijk dat de 
gemeente actief uitdraagt dat Delft staat 
voor ‘vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid 
of herkomst.’ 

Leefbare wijken 
Delft moet een stad zijn waar mensen zich thuis 
voelen. De stad moet daartoe uitnodigen doordat 
mensen met diverse achtergronden elkaar in de 
wijken ontmoeten, en de openbare ruimte een 
gastvrije en veilige plek is. Zo leren nieuwkomers 
Delft snel kennen en wonen Delftenaren van 
verschillende herkomst en achtergrond prettig 
naast elkaar.

 > D66 wil dat de uitvoering van de Woonvisie 
leidt wijken met een gevarieerd en gemengd 
aanbod van allerlei typen woningen. Het 
aanbod sluit aan bij de werkelijke behoefte.

 > D66 wil dat meldingen van discriminatie 
snel opgepakt worden. Daarbij kijken 
relevante instellingen, zoals anti-
discriminatievoorzieningen en de politie, 
niet alleen naar juridische procedures, 
maar ook naar het wegnemen van oorzaken 
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 > D66 wil dat de gemeente bij de inrichting 
en gebruik van de openbare ruimte rekening 
houdt met bijvoorbeeld rollators of 
scootmobiels.

 > D66 wil dat er bij de bouw van nieuwe 
woningen meer aandacht is voor 
levensloopbestendige woningen en dat de 
gemeente faciliteert dat mensen kunnen 
verhuizen naar zo’n woning.

 > D66 wil dat ouderen die minder digitaal 
vaardig zijn hier begeleiding bij kunnen 
krijgen.

 > D66 wil dat de gemeenteinitiatieven om 
eenzaamheid tegen te gaan ondersteunt.

Gehandicapten
De Delftse samenleving moet ook toegankelijk 
zijn voor gehandicapten. Obstakels voor het 
meedoen aan de maatschappij moeten zoveel 
mogelijk worden weggenomen.

 > D66 vindt dat bij de inrichting van 
de openbare ruimte rekening moet 
worden gehouden met gehandicapten en 
mindervaliden.

 > D66 wil dat gehandicapten zoveel mogelijk 
in staat worden gesteld om aan sport te 
doen.

activiteiten en levendigheid. Dat gaat om 
studentenevenementen, waar ook andere 
Delftenaren naar toe komen, maar ook om 
verricht vrijwilligerswerk. Student en stad 
vullen elkaar aan.

 > D66 wil dat er voldoende, goede 
studentenwoningen in Delft zijn die 
passen bij de woonwensen van studenten. 
Delft biedt studenten naast voldoende 
zelfstandige units in studentenflats ook 
andere woonvormen, zoals kamers in 
studentenhuizen.

 > D66 wil een goede dialoog tussen 
huismeesters van studentenhuizen en 
omwonenden zodat het voor iedereen 
prettig samenwonen is. 

 > D66 wil dat de gemeente, TU Delft en 
studentenverenigingen periodiek met elkaar 
om de tafel zitten over onderwerpen die 
hen allen raken, zoals oplossingen voor 
de fietsproblematiek en afspraken over 
studentenevenementen.

 > D66 wil de kennis en creativiteit van 
studenten graag inzetten bij het oplossen 
van problemen voor de stad en studenten 
in ruil voor deze maatschappelijke 
tegenprestatie belonen. 

 > D66 wil dat de gemeente hard optreedt 
tegen hardnekkige huisjesmelkers, die te 
hoge huur vragen voor slecht onderhouden 
kamers en panden, en zo nodig bestuurlijke 
maatregelen oplegt.

Ouderen
Mensen worden steeds ouder en blijven langer 
thuis wonen. D66 wil faciliteren dat ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, 
werken en meedoen in de samenleving.
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Vluchtelingen
De gedachte dat iedereen in Delft kansen krijgt, 
geldt ook voor asielzoekers en vluchtelingen. 
Zij hebben vanaf dag één recht op goede opvang 
en begeleiding na de oorlog of het levensgevaar 
waarvoor zij hun land verlaten hebben. Zo wil 
D66 hen de kans geven een nieuw thuis te vinden, 
zich te ontwikkelen en aan de samenleving bij te 
dragen.

 > D66 wil dat de gemeente zich ervoor 
inzet dat deze nieuwe Delftenaren vanaf 
dag één de taal kunnen leren en meedoen 
in de samenleving door opleiding en/of 
vrijwilligerswerk.

 > D66 wil dat Delft zijn aandeel blijft 
verzorgen in de landelijk vastgestelde 
taak rond huisvesting van statushouders. 
Bij voorkeur wonen zij in kleinere 
wooneenheden, gemengd met andere 
Delftenaren, en verspreid over de stad. 

 > D66 wil een goede samenwerking 
tussen gemeente en hulporganisaties om 
statushouders te helpen hun leven hier 
op te bouwen, Nederlands te leren en te 
integreren. Bijvoorbeeld door begeleiding 
bij te maken keuzes op gebied van werk 
en opleiding, en het vinden van Delftse 
vrienden.

 > D66 wil indien dat nodig blijkt langer 
dan zes maanden begeleiding voor 
statushouders om in te burgeren. 
Als bestaand beleid onvoldoende of 
onvoldoende effectief blijkt, past de 
gemeente dat beleid aan. 

 > D66 wil toezicht op kwaliteit en effectiviteit 
van de taallessen, zodat het taalbudget van 
elke vluchteling zo effectief mogelijk wordt 
ingezet.

 > D66 wil dat de website van Delft (www.
delft.nl) voldoet aan de wettelijke eisen van 
toegankelijkheid voor visueel gehandicapten.

 > D66 vindt dat openbare gebouwen in 
principe voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn en in ieder geval duidelijke informatie 
geven over de toegankelijkheid.

 > D66 wil de individuele studietoeslag voor 
gehandicapte studenten op niveau houden, 
zodat ook zij kunnen studeren.

Expats 
Delft heeft veel kennisinstellingen en ligt 
dichtbij steden met veel internationale bedrijven 
en instellingen. Daardoor is Delft een heel 
geschikte plek om te wonen voor buitenlandse 
kenniswerkers. Bureaucratische hindernissen die 
daarvoor nog bestaan, moeten we wegnemen.

 > D66 wil dat de gemeente samen met 
de TU Delft inzet op het wegnemen 
van belemmeringen voor buitenlandse 
studenten om na hun studie in Nederland te 
gaan werken.

 > D66 wil goede dienstverlening bieden aan 
buitenlandse inwoners van Delft en wil 
daarom dat de gemeente een Hospitality 
Center naar Leids voorbeeld inricht en alle 
dienstverlenende (digitale) loketzaken ook 
in het Engels aanbiedt.
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 > D66 wil dat er voor nieuwkomers 
tweejarige internationale schakelklassen 
beschikbaar zijn. 

LHBTI
Delft is koplopergemeente op het gebied van 
LHBTI-beleid. D66 vindt het belangrijk dat 
de gemeente zorgt voor goede voorlichting 
ten aanzien van LHBTI en discriminatie van 
LHBTI’ers helpt voorkomen.

 > D66 wil dat op alle scholen voorlichting 
gegeven wordt over seksualiteit, gender en 
LHBTI.

 > D66 wil expliciet LHBTI-voorlichting 
aan organisaties met een achterban 
die hier minder bekend mee is zoals 
migrantenorganisaties of (ouderen)
zorgorganisaties.

 > D66 wil dat er in samenwerking met de 
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit 
(DWH) gekeken wordt waar LHBTI’ers nog 
tegen zaken aanlopen en wat de gemeente 
hieraan kan doen. 

 > D66 wil een fysieke markering in de stad 
(bijv. in de Spoorzone) om aan te geven dat 
Delft een regenboogstad is.



26

De kracht 
van Delft
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Delft is een stad met een prominent verleden en een 

veelbelovende toekomst. De stad speelde een sleutelrol 

in de Nederlandse geschiedenis en loopt vandaag de dag 

voorop bij de grote technologische ontwikkelingen van 

onze tijd. De stad heeft altijd vooruitgekeken: ook Antoni 

van Leeuwenhoek, Hugo de Groot en Johannes Vermeer 

waren vernieuwers. 

 > Geef ondernemerschap en   
innovatie de kans

 > Cultuur, sport en      
evenementen houden Delft   
gezond en gezellig

 > Toerisme: van dagje uit    
naar weekendje weg
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Een stad vol 
ondernemerschap en 
innovatie
D66 is trots op het ondernemerschap in 
Delft en de innovatieve ideeën die opkomen 
in de stad. We zien startende en groeiende 
ondernemers, zelfstandig ondernemers, 
een sterk midden- en kleinbedrijf en 
internationale kennisbedrijven en 
organisaties die allemaal echt horen bij 
de stad. Ook nieuwe bedrijven vinden 
de weg naar Delft en moeten dit kunnen 
blijven doen. Alles van kleinschalig tot 
grootschalig ondernemerschap en grote 
en kleine innovaties moeten optimaal 
gefaciliteerd worden door de gemeente. 
Kennisstad
Delft is internationaal bekend en is met recht 
dé high-tech kennisstad van Zuid Holland. 
We hebben de grootste technische universiteit 
van het land, maar ook Deltares, IHE, twee 
hogescholen en enorm veel innovatieve 
bedrijven. Delft kan niet zonder de TU en deze 
instellingen, en zij kunnen niet zonder Delft. De 
krachtige kenniseconomie biedt veel kansen in 
een veranderende wereld. D66 is ervan overtuigd 

dat de hele stad van die kansen kan meeprofiteren 
en gaat daarbij uit van het principe ‘de stad als 
campus, de campus als stad’. Delft kan beter 
profiteren van de slimme oplossingen die aan de 
TU bedacht worden. Eerder dachten studenten 
bijvoorbeeld mee over de ideale invulling van de 
nieuwe fietsenstallingen onder het station. Delft 
kan meer dan nu fungeren als proeftuin voor 
bijvoorbeeld waterstofauto’s, zelfrijdende auto’s, 
smart-city sensoren en duurzame oplossingen, 
zoals dat al in de Delftse Greenvillage gebeurt.

 > D66 wil de Technologische Innovatie 
Campus (TIC) nog beter onder de aandacht 
brengen van innovatieve bedrijven en 
expliciet ruimte bieden aan kleinschalige 
maakindustrie die past bij het profiel van 
Delft.

Dat vooruitkijken is wat Delft onderscheidt van andere historische 

binnensteden. Net als in de 17e eeuw is Delft ook nu een 

aantrekkelijke stad voor bedrijven, bezoekers en bewoners. Een 

internationale kennisstad met een diverse bevolking waar techniek 

en cultuur, werk en vrije tijd hand in hand gaan.
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 > D66 vindt dat de koppeling van de 
kenniseconomie met alle onderwijsniveaus 
gemaakt moet worden, dus ook met het 
lager en middelbaar beroepsonderwijs. 
De innovatieve technologie biedt 
werkgelegenheid, het moet immers ergens 
geproduceerd en onderhouden worden. 

 > D66 vindt dat jonge mensen hun opleiding 
deels bij bedrijven moeten kunnen volgen, 
juist ook op MBO- en HBO-niveau. Door 
stages bij kennisbedrijven te stimuleren 
bereiden we jongeren optimaal voor op 
werk in een snel veranderende economie. 

 > D66 wil dat de gemeente vaker 
samenwerkingen in de stad zoekt, 
zodat de stad optimaal profiteert van de 
innovatiekracht van de TU en studenten de 
kans krijgen hun oplossingen in praktijk te 
brengen.

Ondernemen in Delft
Ondernemers zijn van onschatbare waarde 
voor de Delftse economie, het profiel en 
de aantrekkelijkheid van Delft. Binnen de 
kenniseconomie, maar zeker ook daarbuiten. 
D66 is blij met de bruisende ondernemerszin in 
de stad. Juist nu het beter gaat met de economie 
moet de gemeente de ondernemers de ruimte 
laten en niet in de weg staan met ingewikkelde 
vergunningen of trage procedures. Delft heeft 
met Yes!Delft een van de beste incubators van 
de wereld, maar wil ook aan andere starters en 
doorgroeiers ruimte bieden. 
Verder willen we dat de gemeente actief 
samenwerking zoekt bij (maatschappelijke) 
vraagstukken die de hele stad aangaan. 
Ondernemers hebben hier vaak goede ideeën 
over, bijvoorbeeld over de herinrichting van 
de Schieoevers en het inrichten van de ‘rode 

loper’ van de Binnenwatersloot naar de Nieuw 
Langedijk.

 > D66 wil ondernemerschap faciliteren 
in samenspraak met ondernemers over 
mogelijke belemmeringen. 

 > D66 wil de resterende leegstand in Delft 
tegengaan en ziet in de winkelgebieden 
graag een gevarieerd en evenwichtig 
aanbod van soms eeuwenoude en nieuwe 
detailhandel en horeca. 

 > D66 wil dat bureaucratische rompslomp 
niet het ondernemerschap in de weg staat. 
Schrap onnodige regels, vereenvoudig 
de aanvraag van vergunningen en betaal 
facturen op tijd.

 > D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat 
met ondernemers op welke vlakken 
gemeente en ondernemers elkaar kunnen 
helpen, aanvullen of versterken.

 > D66 wil dat ruimtelijke problemen en 
vraagstukken over bereikbaarheid in 
goed overleg met ondernemers en andere 
belanghebbenden opgelost worden.
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Bezoekers naar Delft
Delft is een aantrekkelijke stad voor 
bezoekers. Steeds meer (internationale) 
toeristen weten Delft te vinden. Ieder jaar 
mag Delft ruim een miljoen internationale 
bezoekers verwelkomen. Deze, maar ook 
landelijke en regionale bezoekers, brengen 
levendigheid, inkomsten en banen mee 
voor de stad. Toerisme kan ook druk op 
een stad uitoefenen. Het is belangrijk dat 
Delft het toerisme zijn rol in de Delftse 
economie laat vervullen, maar eveneens 
haar rustige karakter behoudt. Delft mag 
geen pretpark of openluchtmuseum 
worden.

In andere steden zien we bijvoorbeeld 
dat online verhuurdiensten als Airbnb 
kostbare woonruimte onttrekken aan de 
al krappe woningmarkt en de leefbaarheid 
in bepaalde buurten danig onder druk 
zetten. D66 wil voorkomen dat het in Delft 
zover komt. 

Delft als must see bestemming
Veel toeristen kennen Delft uitsluitend van 
Delfts blauw of Willem van Oranje. De 
eeuwenoude technologische kracht van Delft 
is nog onvoldoende zichtbaar in de stad. Het 
historisch profiel moet aangevuld worden met 
historisch-technische aspecten. Daardoor zullen 
meer bezoekers van het breder Delftse aanbod 
gebruik willen maken: ‘Van dagje uit, naar 
weekendje weg’.

 > D66 wil heldere kaders scheppen om de 
opkomst van diensten als Airbnb in goede 
banen te leiden. De gemeente moet kijken 

naar de lessen die door andere steden in dit 
kader geleerd zijn. 

 > D66 pleit voor blijvende showcases van 
Delftse techniek in de stad. 

 > D66 wil dat er gekeken wordt of het 
historische stadhuis op de markt, dat een 
groot gedeelte van de tijd leeg staat, beter 
benut kan worden. Ook maximale benutting 
van de nieuwe publiekshal verdient 
onderzoek.

Delft congresstad
Niet alleen toeristen brengen een bezoek 
aan Delft. De aanwezigheid van de TU biedt 
enorme kansen om van Delft een nog beter 
(wetenschappelijk) congrescentrum te maken. 
Op dit moment zien we dat veel bezoekers niet in 
Delft blijven slapen. Ze gebruiken andere steden 
in de buurt als uitvalbasis om een dagje Delft te 
doen. Hier liggen kansen. Ook deze bezoekers 
zijn aantrekkelijk voor de economie en het 
toerisme van Delft.

 > D66 wil dat Delft een nog aantrekkelijker 
locatie wordt voor congressen, en dat 
hier, in samenwerking met de TU en 
belangrijke instellingen, extra aandacht 
in de citymarketing aan wordt gegeven. 
Hiertoe behoort ook een virtueel overzicht 
van vergaderlocaties.
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 > D66 wil dat de gemeente inventariseert 
hoe een meer gevarieerd aanbod van 
zalen en congresruimtes in verschillende 
prijsklassen tot stand gebracht kan worden.

Ruimte voor ontspanning 
en ontplooiing 
Een aantrekkelijke stad biedt naast werk 
ook voldoende voorzieningen op het 
gebied van kunst en cultuur, en sport en 
ontspanning. Dat aanbod maakt van Delft 
een stad waar mensen graag wonen. De 
grote culturele basisvoorzieningen DOK/
VAK, Theater de Veste en het Prinsenhof 
moeten daarom gekoesterd worden. Delft 
biedt daarnaast veel evenementen en 
festivals die maken dat de stad leeft. Veel 
van die activiteiten vinden in of rondom 
de binnenstad plaats, maar minstens 
zo belangrijk zijn de – vaak kleinere – 
initiatieven in alle wijken. En wie in het 
weekend langs een sportvereniging of 
door een park loopt, merkt dat het ook 
daar bruist. Vele Delftenaren sporten daar 
voor hun plezier of hun gezondheid. De 

stad moet ook daarvoor ruimte blijven 
bieden. De vrijetijdsbesteding van de een 
mag echter niet de overlast van de ander 
worden. De inzet van de gemeente moet 
erop gericht zijn om dat goed samen te 
laten gaan.

Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur zorgen voor ontspanning en 
ontwikkeling van en verbinding tussen mensen. 
De Delftse cultuur is terug te vinden in de Delftse 
geschiedenis, o.a. in het Prinsenhof. Een ander 
deel van de aantrekkingskracht en waarde van 
kunst zit in het vernieuwende aspect ervan. De 
stad biedt gelukkig naast de basisvoorzieningen 
veel kleinschalige creatieve en kunstzinnige 
initiatieven die steunen op enthousiaste 
vrijwilligers.

 > D66 wil graag dat ook museum het 
Prinsenhof zo snel mogelijk zelfstandig 
wordt. Uitgangspunt hierbij is wat ons 
betreft dat het Prinsenhof een sterk merk 
wordt met aantrekkelijke wisselende 
tentoonstellingen (zoals het succesvolle 
‘Vermeer komt thuis’). Investeringen in het 
Prinsenhof moeten zichzelf op termijn door 
deze aantrekkelijke insteek terugverdienen.

 > D66 vindt dat het cultuurbeleid erop gericht 
moet zijn dat er een divers aanbod is om 
er zo voor te blijven zorgen dat kunst en 
cultuur er voor alle Delftenaren is. Wij 
koesteren daarom naast de drie culturele 
basisvoorzieningen ook zelfstandige 
culturele instellingen zoals het Rietveld 
theater en filmhuis Lumen.

 > D66 wil dat nieuwe doelgroepen 
aangesproken worden. Cultuur concentreert 
zich nog te veel rondom de Binnenstad.
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goede evenementen brengt mensen bij elkaar. 
Dat kan met grote, maar zeker ook met kleinere 
initiatieven. Tegelijkertijd is het van belang dat 
de lusten en de lasten van de festivals door de 
stad gespreid worden en er goede afspraken 
zijn over (geluids)belasting. Zo kunnen deze 
evenementen op draagvlak in de buurt rekenen 
en georganiseerd blijven worden. 

 > D66 wil dat er meer ruimte voor festivals 
kan zijn door een betere spreiding over de 
wijken. Zo betrekken we de hele stad bij 
cultuur terwijl we tegelijkertijd de overlast 
voor omwonenden beter verdelen. Dat kan 
door het aanwijzen van gebieden buiten 
de Binnenstad waar meer mag. Hierdoor 
stimuleren we het culturele leven in de 
wijken.

 > D66 wil dat juist initiatieven voor kleine 
evenementen door de gemeente meer 
gesteund worden, bijvoorbeeld door 
hulp bij vergunningaanvraag, een kleine 
financiële bijdrage of het faciliteren van het 
gesprek met de buurt.

 > D66 wil dat er afstemming is tussen 
initiatiefnemers van verschillende 
evenementen. Zo kunnen zij elkaar 
versterken en zorgen voor een divers 
aanbod. 

Sport
Iedereen moet kunnen sporten. Sport houdt 
ons gezond, ontspant en brengt mensen 
samen. Daarnaast is sport een belangrijke 
vorm van preventie en zorgt het voor minder 
ziekte en zorgbehoefte. Er dienen voldoende 
goede sportfaciliteiten te zijn, zowel formeel 
via sportaccommodaties en verenigingen als 
informeel via voorzieningen in de openbare 
ruimte. Dit kan niet zonder de inzet van 

 > D66 wil dat cultuur voor iedereen 
bereikbaar is. Delft heeft hiervoor het 
Jeugdcultuurfonds, maar de mensen voor 
wie het fonds bedoeld is, weten niet altijd 
van het bestaan ervan. De gemeente moet 
het fonds beter onder de aandacht brengen.

 > D66 wil dat de gemeente bij regelmaat een 
informele gelegenheid organiseert voor 
mensen uit de sector, omdat de mensen 
in de Delftse cultuursector elkaar en de 
gemeente niet altijd vinden. 

 > D66 wil dat de gemeente kleinschalige 
creatieve en kunstzinnige initiatieven 
faciliteert, bijvoorbeeld door samen te 
zoeken naar geschikte ruimte. 

 > D66 wil prestatiesubsidies beschikbaar 
stellen voor cultuur die structureel 
bijdraagt aan de Delftse maatschappelijke 
doelstellingen en stimuleringssubsidies 
voor nieuwe initiatieven.

Evenementen
Evenementen en festivals bieden Delftenaren 
vertier, trekken bezoekers naar de stad en zetten 
Delft op de kaart. Het enthousiasme van en de 
inzet voor die initiatieven moeten we koesteren. 
Daarom wil D66 dat de gemeente festivals in 
Delft de ruimte biedt. Een divers aanbod van 
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Hout en roept de gemeente op hierover 
in nauw contact te blijven staan met het 
hoogheemraadschap. 

 > D66 wil door de stad heen genoeg 
aantrekkelijke groene plekken die mede 
zijn ingericht om recreatief en sportief te 
bewegen. Dit komt tegemoet aan de trend 
om in de openbare ruimte te sporten.

vrijwilligers, en dat verdient waardering en 
ondersteuning. 

 > D66 wil dat ieder kind in Delft kan sporten 
en zijn zwemdiploma-A kan halen.

 > D66 wil de kwaliteit van de beschikbare 
sportvelden en –zalen waarborgen, daartoe 
moeten deze voorzieningen goed en 
efficiënt gebruikt kunnen worden.

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

 > 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 daarbij 
onderzocht wordt of in de zomer buiten kan 
worden gezwommen, bijvoorbeeld doordat 
de gebouwschil gedeeltelijk kan worden 
geopend. 

 > D66 wil dat het hoogheemraadschap 
zich maximaal inzet voor verbetering van 
de (zwem)waterkwaliteit in de Delftse 
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Zicht op 
Delft

3
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Delft is onze stad, ons thuis. Een stad waar het nu en voor 

toekomstige generaties een fijne plek is om te wonen, 

werken, spelen en recreëren. De inrichting van de stad 

is belangrijk, het bepaalt of men zich er thuis voelt en 

hoe leefbaar het er is. De stad groeit en op het gebied van 

wonen, werken, vervoer en openbare ruimte zijn veel 

wensen, en ruimte in Delft is schaars. Groeien vraagt om 

keuzes en daarbij is het steeds zoeken naar balans.

 > Een divers woningaanbod   
voor verschillende      
woonwensen

 > Investeren in groen en een   
duurzame toekomst

 > Snel van deur tot deur met 
extra aandacht voor de    
fiets
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Een prettige en groene 
woonstad
Wonen
Delft is een prettige woonstad en dat wordt de 
komende jaren alleen maar beter. Toch zijn er 
uitdagingen. In wijken als Buitenhof en Voorhof 
kan en moet de leefbaarheid omhoog. Verder 
moet de balans tussen woningen in het sociale, 
huur- en koop-segment worden verbeterd om als 
stad aantrekkelijk te blijven voor verschillende 
doelgroepen. Ook pas-afgestudeerden, ouderen 
die hun eengezinswoning verkopen en mensen 
die voor hun werk naar Delft komen, moeten een 
woning kunnen vinden die bij hen past. 

 > D66 wil meer nieuwbouw van modale 
huurwoningen (huur tussen de  €700 en 
€900 per maand) en van koopwoningen in 
het middensegment. 

 > D66 wil dat de gemeente met corporaties in 
gesprek gaat over het omzetten van sociale 
huurwoningen naar koopwoningen en het 
actief tegengaan van scheefwonen.

 > D66 wil regionale afspraken die een 
evenwichtiger woningbestand, met een 
groter aandeel middensegment, in Delft 
mogelijk maken.

 > D66 wil inzetten op maatregelen die de 
doorstroom naar beter passende woningen 
vergroten. Hier hoort bij dat ouderen 
worden ondersteund bij het vinden van een 
passende woning.

 > D66 wil de komende jaren meer aandacht 
voor levensloopbestendig en aanpasbaar 
bouwen dat aansluit bij de toekomstige 
vraag naar ouderenwoningen.

 > D66 staat open voor verschillende 
woonvormen voor (short stay) 
internationale studenten en promovendi 
(zoals student hotels en zelfstandige units).

 > D66 wil dat iedereen prettig kan wonen 
in Delft. Alleen, met zijn tweeën, met een 
gezin of samen met anderen. Maar om 
potentiele overlast te voorkomen worden 
bi verkamering kwalitatieve eisen (zoals 
brandveiligheid, geluidsisolatie, voldoende 

Er zijn meer (betaalbare) woningen nodig en met het oog op de 

toekomst is een transitie naar energieneutrale woningen nodig. 

Nieuwe bedrijven creëren werkgelegenheid, maar hebben ook een 

plek in de stad nodig. De openbare ruimte moet verdeeld worden 

tussen voetganger, fietser, auto en (groene) ruimte om te recreëren.
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fietsenstalling, huismeester) gesteld..

 > D66 wil blijvende aandacht voor voldoende 
woningen voor afgestudeerden in hun 
eerste of tweede baan (starters).

 > D66 wil de huidige starters- en 
blijverslening zo nodig blijven inzetten.

Transformatie
De ruimte in Delft om te bouwen is beperkt, 
maar prognoses laten zien dat de stad de komende 
jaren nog flink zal doorgroeien en de vraag naar 
nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen 
blijft. De woonopgave is groot: naar schatting 
zijn er tot 2040 circa 15.000 extra woningen 
nodig. Dat vraagt om creatieve oplossingen 
en slim ruimtegebruik. De Spoorzone, de 
Schoenmakerplantage en de Schieoevers zijn de 
laatste beschikbare grootschalige locaties die in 
ontwikkeling zijn of nog zullen gaan. Van belang 
daarbij is dat er draagvlak in de stad is voor de 
invulling van die gebieden en dat dit bijdraagt 
aan het bereiken van de energie-neutrale stad die 
Delft in 2050 wil zijn. De rest van de benodigde 
nieuwe woningen zal worden gerealiseerd door 
transformatie van bestaande wijken, hergebruik 
van leegstaande panden, en een kleinschalige en 
vraag gestuurde ontwikkeling. 

 > D66 heeft met het oog op duurzaamheid en 
ruimtegebrek een voorkeur voor hergebruik 
van bestaande bouw boven nieuwbouw.

 > D66 wil de Omgevingswet aangrijpen om 
de Delftse Participatie Aanpak, waarbij 
omwonenden en belanghebbenden 
constructief in overleg gaan met 
initiatiefnemers en ontwikkelaars, te 
versterken. Daarom wil D66 jaarlijks de 
‘Speelregels Delfts doen’ met de raad 
evalueren, waarbij expliciet aandacht is 
voor projecten waarbij de gemeente tegelijk 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheden 
en privaatrechtelijke belangen heeft.

 > D66 wil dat gezondheid, veiligheid en 
sociale samenhang in de Omgevingsvisie 
een plek krijgen naast ruimtelijk fysieke 
thema’s.

 > D66 wil duurzamere bebouwing (nul-op-
de-meter) versneld realiseren, zowel voor 
particulieren, marktpartijen als corporaties. 
Voordelen van een lagere energierekening 
moeten uiteindelijk bij de huurder of 
eigenaar terechtkomen.

 > D66 wil onderzoeken of het koppelen 
van leningen aan de woning in plaats 
van de eigenaar leidt tot een grotere 
hoeveelheid investeringen in het 
isoleren van huizen en het plaatsen van 
duurzame energievoorzieningen, zoals van 
zonnepanelen.

 > D66 zet in op alle mogelijke vormen van 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap, 
van het aanbieden van kluswoningen en 
vrije kavels.

 > D66 is voorstander van een groter 
welstandsluw gebied, delen van de 
Spoorzone en beschermde stadsgezichten 
uitgezonderd.
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 > D66 wil dat bij bouw en onderhoudswerken 
in de openbare ruimte rekening wordt 
gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten.

 > D66 wil voor de Spoorzone extra investeren 
in bomen van voldoende formaat en 
overgaan tot het versneld aanleggen 
van het zuidelijke deel van het Van 
Leeuwenhoekpark. D66 ziet graag meer 
groen op het nu nog erg stenige busplein. 

 > D66 vindt groen in de stad belangrijk 
om hittestress te voorkomen en ziet 
het toevoegen van groen en het goed 
opvangen en afvoeren van (hemel)water als 
randvoorwaarde bij de (her)ontwikkeling 
van gebieden. 

 > D66 wil dat de Delftse Hout een open 
plek blijft om te ontsnappen aan de drukte 
van de stad. Rust en recreatief gebruik 
zijn de waarden die hierbij voorop staan 
met ruimte en respect voor verschillende 
groepen gebruikers.

 > D66 wil dat groene daken, ‘verticaal’ groen  
en het vervangen van tegels in tuinen door 
groen worden gestimuleerd.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is van en voor iedereen. Dit 
vraagt om aandacht voor de inrichting van de 
stad op ooghoogte, omdat de menselijke maat 
belangrijk is bij de inrichting van de omgeving. 
Niet alleen in de Binnenstad en Spoorzone 
moeten mensen zich prettig voelen, maar iedere 
wijk in Delft verdient goed beheer en onderhoud. 
Een goede woonomgeving levert een positieve 
bijdrage aan de sociale samenhang. 

 > D66 wil bij nieuwe ontwikkelingen en 
vernieuwbouw dat openbare ruimte, vorm 

 > D66 wil meer aandacht voor en 
bescherming van cultureel erfgoed 
en is positief over hergebruik van 
(naoorlogse) bebouwing met behoud van 
cultuurhistorische waarde. 

Groen
Parken, plantsoenen, speelveldjes of gewoon 
de groenvoorziening en bomen in de straat zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid van wijken en de 
gezondheid van Delftenaren. Ook Delft krijgt 
te maken met klimaatverandering. Heviger 
regenval betekent dat er meer water lokaal 
opgevangen of in korte tijd afgevoerd moet 
worden. Hittegolven vergroten het belang van 
meer groen in het algemeen en vooral van grote 
verkoelende bomen. Groen moet er dus niet 
alleen aantrekkelijk uitzien, maar ook bruikbaar 
zijn en de biodiversiteit bevorderen.

 > D66 wil dat er een meerjarenvisie 
komt voor het inhalen van achterstallig 
groenonderhoud en nieuwe aanplant/
inrichting van het groen in de stad met 
aandacht voor biodiversiteit. 

 > D66 wil de buurt betrekken bij de 
herinrichting van de buitenruimte en het 
onderhoud daarvan. Initiatieven voor 
(tijdelijke) moestuinen en onderhoud en 
verbetering van groen worden ondersteund.
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gezondheidsvoordelen geven wandelen 
en fietsen een streepje voor. Maar ook met 
OV en auto moet Delft goed bereikbaar 
zijn. Voor grotere afstanden, vervoer 
van goederen en voor mensen met 
een beperking blijft de auto belangrijk. 
D66 wil structureel inzetten op goede 
bereikbaarheid, ook tijdens (langdurige) 
werkzaamheden. Goede verkeersregie, op 
hoger niveau kijken naar verkeersstromen 
in samenhang met uitstoot en 
doorstroming, is hierbij cruciaal. Ook het 
‘Testteam bereikbaarheid’ kan bijdragen 
aan verbeteringen voor de gastvrije stad. 
D66 wil kennis uit Big Data en Smart City 
inzetten om de bereikbaarheid van de stad 
te verbeteren. Ook parkeren, stallen en 
handhaving moeten hierin meegenomen 
worden.

Fiets en voetganger
Delft is een fietsstad bij uitstek. Er zijn maar 
weinig gemeenten waar we zo dicht op elkaar 
wonen als hier en je kan binnen de gemeente 
nauwelijks langer dan 8 kilometer onderweg 
zijn. Toch wordt voor veel ritten binnen de stad 
nog de auto gepakt, met nadelige gevolgen voor 

en functie van bebouwing, verkeersstromen 
en groen elkaar versterken. De vernieuwing 
in de Poptahof laat zien dat de integrale 
benadering een transformatie in gang heeft 
gezet en de leefbaarheid verbetert. D66 
wil deze aanpak waarbij de buurt goed 
wordt betrokken in meer wijken invoeren, 
te denken valt aan Poptahof-Noord en 
naoorlogse wijken zoals de Buitenhof en 
Voorhof.

 > D66 wil dat bij de herinrichting van drukke 
wegen en kruispunten eerst wordt gekeken 
naar locaties waar dat vanwege hoge 
concentraties luchtvervuiling het meest 
nodig is, zeker in de buurt van scholen, 
sportvelden en zorgcomplexen. 

 > D66 vindt het belangrijk dat kleine ingrepen 
in de wijk, zoals herinrichting of onderhoud 
van de buitenruimte, snel worden opgepakt. 
Input vanuit de buurt is hierbij belangrijk.

 > D66 ziet kunstzinnige graffiti graag op 
toegewezen plaatsen, maar wil ‘tagging’ 
tegengaan door materiaalgebruik, verticaal 
groen of zo snel mogelijke verwijdering. 

 > D66 wil dat bewoners meldingen over de 
openbare ruimte gemakkelijk kunnen doen, 
bijvoorbeeld via Twitter of Whatsapp, en 
dat deze snel worden opgepakt.

Gemakkelijk en snel van 
deur tot deur
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn 
belangrijk voor een economisch 
krachtige ontwikkeling van Delft.
De verschillende vervoersmiddelen 
verdienen integraal aandacht. Parkeer- en 
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 > D66 wil dat iedereen die zijn fiets langer 
dan eventjes parkeert veilig en vast moet 
kunnen stallen. Langdurig gestalde 
fietsen ziet D66 bij voorkeur inpandig. 
‘Flits’parkeren van fietsen bij winkels moet 
dicht bij de bestemming kunnen. De ruimte 
die dit inneemt (fietsvak) moet zo mogelijk 
weer vrijvallen voor andere doelen op 
minder drukke tijden. 

 > D66 wil dat weesfietsen sneller verwijderd 
worden.

 > D66 vindt dat alle treinreizigers en 
bezoekers van het station of stadskantoor 
hun fiets veilig moeten kunnen stallen in 
het stationsgebied. Kort parkeren kan wat 
D66 betreft gratis en dichtbij. Voor langer 
parkeren zijn betaalde of verder weggelegen 
locaties mogelijk.

 > D66 ziet dat vooral in drukke woonwijken 
het parkeren van de fiets vaak een probleem 
is. Op plekken waar herinrichting van de 
openbare ruimte plaatsvindt, wil D66 een 
parkeernorm voor fietsen gaan hanteren. Op 
straatniveau moet hiervoor worden gekeken 
naar de behoefte van de bewoners om hun 
fiets in de openbare ruimte te stallen. Als 
er in een bepaald gebied teveel fietsen zijn 
met onvoldoende stallingsruimte, moet de 
gemeente fietsparkeerplekken aanleggen.  
Op één parkeervak kunnen meerdere fietsen 
staan.

Openbaar vervoer
Het is belangrijk dat Delft met het openbaar 
vervoer internationaal, regionaal én lokaal goed 
bereikbaar is. Het moet de reizigers uitnodigen 
om naar Delft, Delft in of binnen Delft het 
openbaar vervoer te pakken. Met de aanleg van 
de spoortunnel en het nieuwe station is een goed 

de drukte op de wegen, de luchtkwaliteit en de 
gezondheid. Om dat te veranderen, en ervoor 
te zorgen dat Delftenaren voor vervoer binnen 
en rond de stad de fiets pakken, zijn snelle 
en veilige doorgaande routes nodig en goede 
stallingsmogelijkheden. 

 > D66 is voorstander van het gemengd 
gebruik van voetganger en fietser in de 
autoluwe Binnenstad. Wel is het belangrijk 
om te kijken hoe ook op drukke momenten 
de doorstroming en veiligheid van fietsers 
en voetgangers het best is gewaarborgd.

 > D66 wil aandacht voor toegankelijke en 
veilige routes voor voetgangers met extra 
aandacht voor hen die slecht ter been zijn en 
bv. met een rollator lopen.

 > D66 wil, bij voorkeur stoplichtvrije, 
fietssnelwegen door de stad aanleggen, 
die ook kunnen worden gebruikt als 
hardlooproutes en om recreatief te fietsen. 
In afstemming met buurgemeenten wil D66 
deze fietssnelwegen doortrekken.

 > D66 wil in samenhang met viersporigheid 
bij Delft Zuid onderzoeken hoe de oost-
west-fietsverbindingen daar kunnen 
worden verbeterd.

 > D66 vindt dat drukke fietstrajecten 
altijd veilig moeten blijven, ook voor 
medeweggebruikers, zeker rond het 
stationsgebied, de binnenstad en de 
universiteit. Verbreding van deze paden, 
betere belijning en verkeersregelaars bij 
topdrukte kunnen daarbij helpen.

 > D66 wil slechte voet- en fietspaden en 
bewegwijzering aanpakken zodat het 
fietsnetwerk en de micro-bereikbaarheid 
van Delft verbetert.
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Auto-, bus- en vrachtverkeer
Een goede bereikbaarheid met auto, bus en 
vrachtwagen is belangrijk voor de Delftse 
economie. Deze bereikbaarheid is belangrijk voor 
bewoners, bedrijven en toeristen. Delft heeft 
door haar ligging tussen A13 en A4 een goede 
bereikbaarheid via de snelwegen. De uitdaging 
zit voornamelijk in de ‘laatste kilometer’. Onze 
historische binnenstad is niet berekend op 
intensief (vracht)verkeer: dit gaat ten koste 
van de luchtkwaliteit, veiligheid en, bij zwaar 
verkeer, de monumentale bebouwing. Zonder 
de bereikbaarheid voor bewoners en leveranciers 
te beperken, moet gemotoriseerd verkeer daar 
zoveel mogelijk gereduceerd worden.

 > D66 wil dat het vrachtverkeer in de Delftse 
binnenstad bij voorkeur wordt ingevuld met 
milieuvriendelijke stadslogistiek.

 > D66 wil het resterende vrachtverkeer zoveel 
mogelijk beperken, bijvoorbeeld door 
(smallere) venstertijden voor vrachtverkeer 
in de binnenstad, en milieuvriendelijke 
vrachtwagens.

 > D66 wil ook over de nieuwe 
Sebastiaansbrug geen zwaar vrachtverkeer.

 > D66 wil naast vrachtverkeer ook bussen 
en touringcars uit de binnenstad weren. 
Dit geldt ook voor de grote stadsbus over 
de Binnenwatersloot/Oude Langedijk. 
Wel moet voor mindervalide bezoekers 
goed en milieuvriendelijk vervoer naar de 
binnenstad beschikbaar zijn.

 > D66 wil alleen  uitbreiding van de autoluwe 
binnenstad als daar voldoende draagvlak 
voor is bij bewoners en ondernemers.

 > D66 wil betere handhaving op het weren 
van scooters en bromfietsen (zonder 

begin gemaakt op een nog betere bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer. Ook binnen de 
Metropoolregio wordt gekeken naar een optimale 
onderlinge bereikbaarheid. Uitgangspunt van 
D66 is de vervoersbehoefte van de reiziger: lege 
bussen of trams van A naar B zijn niet zinvol 
en gaan ten koste van drukkere trajecten met 
meer behoefte. Voor elke vervoersbehoefte 
wil D66 zoeken naar een passende oplossing. 
Goede reizigersinformatie en informatie over 
overstap en voor- en natransport met duidelijke 
bewegwijzering voor fietsers en voetgangers 
zijn belangrijk. Ook is het belangrijk dat op- en 
overstappunten aangenaam ingericht en veilig 
zijn.

 > D66 wil dat de Delftse treinverbinding zo 
snel mogelijk viersporig wordt.

 > D66 wil dat tram 19 naar de campus vanaf 
2021 frequent genoeg (op collegetijden 
afgestemd) rijdt. Tot die tijd moeten de 
busroutes gedurende de vervanging van de 
Sint Sebastiaansbrug de campus zo goed 
mogelijk bereikbaar houden.

 > D66 wil samen met de omliggende 
gemeenten onderzoeken of een directe 
bus- of tramverbinding naar Rotterdam The 
Hague Airport haalbaar is.
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zodat bijvoorbeeld parkeernormen of –beleid, 
hierop tijdig kunnen worden aangepast.

 > D66 wil betere bewegwijzering voor 
bezoekers van de Binnenstad, zodat 
duidelijk is dat zij in de parkeergarages 
moeten parkeren. Dit voorkomt veel 
ergernis, boetes en onnodig zoekverkeer.

 > D66 wil gereguleerd parkeren alleen daar 
invoeren waar een parkeerprobleem betstaat 
en in overleg met ondernemers en bewoners 
van de wijk. 

 > D66 wil het gebruik van milieuvriendelijke 
auto’s stimuleren door te zorgen voor 
voldoende elektrische laadpalen en (voor 
zover hiertoe wettelijk ruimte bestaat) 
korting op de parkeertarieven.

 > D66 wil wildgroei van laadpunten voor 
elektrische voertuigen voorkomen. 
Voorzieningen voor deze auto’s moeten 
zoveel mogelijk toekomstgericht aangelegd 
worden.

 > D66 wil het delen van auto’s en fietsen 
stimuleren, maar het gebruik van de 
publieke ruimte hiervoor reguleren. Er 
moet onderzoek plaatsvinden wat deze 
trend betekent voor de behoefte aan 
parkeerplekken en claim op de openbare 
ruimte, nu en op termijn.

 > D66 wil dat de eerste parkeervergunning 
voor bewoners betaalbaar blijft. Het 
parkeren van een tweede auto mag meer 
kosten om dat te ontmoedigen. Daarbij zijn 
de totale inkomsten van parkeren op straat 
en de tarieven voor de garages in principe 
kostendekkend. 
 

ontheffing) in het autoluwe gebied en 
ziet op de lange termijn niet-elektrische 
scooters en bromfietsen het liefst beperkt 
tot uitsluitend doorgaande routes.

 > D66 wil de kruisingen van de Kruithuisweg 
(N470) met deVoorhofdreef, Buitenhofdreef 
en de Prinses Beatrixweg ongelijkvloers 
maken om Tanthof beter te ontsluiten.

Parkeren
Goede parkeermogelijkheden zijn onmisbaar 
voor de bereikbaarheid van de stad voor zowel 
bewoners als bezoekers. Regulering van parkeren 
is noodzakelijk om parkeerdruk te verlichten 
en ervoor te zorgen dat de parkeerders direct 
op de juiste plaats parkeren. In de binnenstad 
willen we algemene bezoekers zoveel mogelijk 
in de parkeergarages laten parkeren en de 
parkeerplekken op straat reserveren voor 
bewoners en hun bezoekers. In nieuwe wijken, 
zoals de spoorzone, moeten parkeerplekken voor 
bewoners juist zoveel mogelijk inpandig zijn, 
zodat alleen hun bezoekers op straat hoeven te 
parkeren. 
Autobezit ontwikkelt zich: er is een tendens 
naar minder autobezit in de toekomst. D66 
wil anticiperen op deze ontwikkeling en  wel 
monitoren wanneer beleid aanpassing behoeft, 
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en vraagt actie van elk van ons. D66 
wil dat ook Delft hier actief aan werkt, 
omdat het moet én omdat het kan. In 
Delft is dankzij onze universiteit en 
kennisinstellingen veel kennis aanwezig. 
Er zijn volop toepasbare ideeën om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van Delft te 
halen én anderen hiermee te helpen. D66 
wil het energieverbruik terugdringen, de 
transitie naar duurzame energie maken 
en beter omgaan met grondstoffen door 
meer hergebruik. We dragen zo niet alleen 
bij aan een toekomstbestendige wereld en 
bedrijven die ook in de toekomst kunnen 
concurreren, maar zorgen ook voor 
een betere luchtkwaliteit en een lagere 
energierekening voor Delftenaren.

Energiebesparing en -transitie
De belangrijkste factor binnen 
klimaatverandering is het gebruik van fossiele 
brandstoffen. We moeten er daarom naar streven 
om minder van deze energie te gebruiken 
en de volledige overgang naar duurzame 
energiebronnen te versnellen.

 > D66 wil dat bij alle (ver)nieuwbouw in Delft 
duurzaamheidaspecten standaard hoge 
prioriteit krijgen. Innovatieve toepassingen 
worden zo veel mogelijk ingepast.

 > D66 wil dat de noodzaak van aardgas, 
aardolie en steenkool voor de Delftse 
energiebehoefte uiteindelijk volledig 
weggenomen wordt. D66 wil voor het 
verwarmen van gebouwen een plan per 
wijk hoe dit te realiseren met een mix 
van all-electric, groen gas en collectieve 
warmteleidingen.

Water
Delft is onder andere door haar passantenhaven 
aan de Kolk ook aantrekkelijk voor watertoeristen. 
Ook de Delftse grachten vormen aantrekkelijke 
routes door de stad. D66 vindt het mooi dat ook 
deze toeristen Delft aandoen en koestert de blik 
op Delft vanaf de grachten, maar wil overlast 
voor de inwoners van de Delftse binnenstad 
voorkomen.

 > D66 wil dat er op de grachten uitsluitend 
elektrische of handmatig aangedreven boten 
mogen varen.

 > D66 wil door regelgeving voorkomen, dat 
door toegenomen drukte teveel overlast van 
passerende vaartuigen voor omwonenden 
ontstaat.

 > D66 wil een onderzoek naar (de potentie 
van) logistiek gebruik van de grachten, zoals 
het ophalen van huisvuil.

Vol energie Delft duurzaam 
maken
Klimaatverandering is en blijft een 
wereldwijde uitdaging die we moeten 
oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt 
het welzijn en de welvaart van iedereen, 
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initiatieven zoals het Geothermie-project 
van de TU. 

 > D66 wil dat bij vervanging van delen van 
het rioleringsstelsel gekeken wordt naar 
inpassing van nieuwe technologische 
mogelijkheden om warmte en afvalstoffen 
terug te winnen en te hergebruiken.

 > D66 wil kijken welke ruimte lokale lasten 
en heffingen bieden voor stimulering van 
duurzaamheid.

Afval
De mens zal altijd afval blijven genereren. 
Het duurzaam omgaan met afval is een 
technologische uitdaging die goed past bij het 
technisch profiel van Delft en haar onderwijs- 
en kennisinstellingen. De uitdaging is om de 
hoeveelheid ‘restafval’ tot een minimum te 
beperken door zo min mogelijk weg te gooien 
en zoveel mogelijk te hergebruiken. Wat D66 
betreft is zo efficiënt, effectief en duurzaam 
mogelijk ophalen en verwerken van afval het 
uitgangspunt, en niet de vooropgezette keuze 
voor een specifiek systeem.

 > D66 wil bedrijven die zich richten op het 
repareren en hergebruiken van producten 
actief stimuleren om zich in Delft te 
vestigen. Wij zien graag kleine initiatieven 
als repair-café’s in de stad; goed voor het 
milieu én de werkgelegenheid. 

 > D66 wil dat de afvalinzameling per wijk zo 
wordt vormgegeven dat er na verwerking 
een minimum aan restafval overblijft. 
Omgekeerd afval inzamelen, waarbij de 
gemeente al het herbruikbare afval (glas, 
papier, plastic etc..) ophaalt en de bewoners 
restafval wegbrengen kan in de ene situatie 
een goede oplossing zijn, waar zij elders 
onwerkbaar blijkt. De uiteindelijke keuze 

 > D66 wil verduurzaming van de huidige 
woningen en bedrijfspanden in nauwe 
samenwerking met woningbouwcorporaties 
en eigenaren versnellen.

 > D66 vindt dat bij een eventuele verkoop 
van de gemeentelijke Eneco-aandelen de 
opbrengst daarvan ten goede moet komen 
aan een investeringsfonds ter bevordering 
van het (versneld) bereiken van de doelen 
van Delft Energieneutraal 2050.

 > D66 wil dat beperkende welstandsregels 
voor energiebesparende en -opwekkende 
maatregelen zo veel mogelijk worden 
geschrapt en dat er bij monumenten en 
beschermde stadsgezichten wordt gekeken 
welke duurzame oplossingen binnen de 
welstandskaders wél mogelijk zijn.

 > D66 wil dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft door een duurzaam 
inkoopbeleid te hanteren en door als 
huurder of eigenaar goed te isoleren, groene 
stroom af te nemen en zonnepanelen te 
plaatsen.

 > D66 wil ruimte om te experimenteren 
met nieuwe innovaties die gericht 
zijn op energiebesparing of duurzame 
energieopwekking en ruimte bieden aan 
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moet efficiënt zijn, zodat het betaalbaar 
blijft voor de bewoners. Wanneer 
nascheiding van afval minstens even 
duurzaam kan, sluit D66 deze optie niet uit.

 > D66 is kritisch op de wijze waarop 
Avalex de afvalinzameling uitvoert en 
ziet graag betere dienstverlening voor 
minder geld. D66 wil onderzoeken welke 
organisatievorm hier het beste bij past. 

 > D66 wil graag dat de haalbaarheid van 
een regionaal bedrijf voor hergebruik van 
grondstoffen wordt onderzocht. 
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Betrouwbaar 
bestuur
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De overheid is er voor de burgers en niet andersom. De 

gemeente voert haar taken uit voor de burger. Dit betekent 

dat het bestuur zo goed mogelijk naar de burger moet 

luisteren, klantvriendelijk moet bejegenen, initiatieven 

en participatie uit de stad moet koesteren, en transparant 

verantwoording moet afleggen over beleid en budget. Bij 

D66 staat het resultaat van uitgevoerd beleid voor Delft en 

haar inwoners voorop.

 > Betrek de stad bij       
beslissingen

 > De mens centraal, niet de    
regels

 > Bij goed bestuur horen     
solide financiën
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Ruimte voor initiatieven uit 
de stad
Delft wordt voor en door Delftenaren 
vormgegeven. Het lokale bestuur moet 
democratisch en betrokken zijn en 
open staan voor de vele goede ideeën, 
initiatieven en wensen van onze burgers, 
bedrijven en organisaties. D66 zet zich 
daarom in voor het betrekken van de 
stad bij beslissingen, voor transparante 
informatie, goede dienstverlening, het 
belonen van eigen initiatief en minder 
bureaucratie.

 > D66 wil dat de gemeente initiatieven vanuit 
de stad mogelijk maakt, bijvoorbeeld in het 
kader van ‘Right to Challenge’. Initiatieven 
die verbetering opleveren ten opzichte 
van staand beleid of uitvoering moeten de 
ruimte krijgen. Indien een initiatief niet 
haalbaar is, dan moet de gemeente hierover 
snel en helder communiceren richting de 
initiatiefnemers. 

 > D66 wil dat de gemeente waardering toont 
voor initiatieven uit de stad, en dat in 
ieder geval doet door het wegnemen van 

belemmeringen en het delen van kennis en 
contacten.

 > D66 wil voorkomen dat de gemeente goed 
draaiende initiatieven van wijkbewoners 
overneemt zonder nadrukkelijke vraag 
daartoe. Het meedoen aan en dragen van 
die initiatieven creëert onderlinge binding 
tussen wijkbewoners.

 > D66 koestert alle Delftse vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. De gemeente 
moet hun werk stimuleren, faciliteren en 
onderling helpen coördineren. D66 wil 
dat er een actueel en compleet overzicht is 
van maatschappelijke opgaven en welke 
professionele en vrijwilligersinstanties 
daarin werkzaam zijn (sociale kaart).

 > D66 wil, bij voldoende ruimte in de 
begroting, de invulling van die ruimte 
vormgeven samen met de hele raad en met 
de stad.

 > D66 vindt het belangrijk dat bij 
besluitvorming over nieuwe (bestemmings)
plannen er allereerst geluisterd wordt naar 
ideeën en oplossingen van inwoners zelf.

 > D66 wil dat de gemeente actieve participatie 
en meedenken aan het begin van het 
besluitvormingsproces ook buiten de 
ruimtelijke ordening gaat toepassen. 

 > D66 is voorstander van het, op initiatief 
van de bevolking, beschikbaar blijven van 
het lokale referendum als uiterste noodrem. 
De uitkomst wordt bepaald door een 
gekwalificeerde meerderheid (percentage 
voor/tegen van alle kiesgerechtigden). 
Hierdoor wordt het dilemma ‘stemmen of 
thuisblijven’ ondervangen.
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 > D66 wil kijken naar vernieuwende vormen 
van volksraadpleging.

Veiligheid op straat en 
online
Delftenaren moeten in vrijheid kunnen 
leven. Vrij om hun leven in te richten zoals 
zij willen zonder angst voor terrorisme, 
geweld  of (online) intimidatie. Dat is 
een vrijheid die tot de kern van onze 
democratische rechtsstaat behoort. 
Vanzelfsprekend is het een taak van de 
gemeente, politie en andere hulp- en 
veiligheidsdiensten om voor veiligheid 
te zorgen. Een veiliger Delft is ook 
een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. Alleen door samenwerking met 
bewoners, instellingen en ondernemers 
heeft de overheid oren en ogen in de 
wijk. Precies dit is waar Nederland 
sterk in is, en ook Delft zich op moet 
blijven richten. Veiligheid gaat daarnaast 
steeds vaker over online veiligheid.  
Digitale databases met persoonsgegevens 
nemen in aantal en grootte toe, 
evenals pogingen tot het hacken ervan, 

cybercriminaliteit en identiteitsfraude. 
Alle Delftenaren moet erop kunnen 
vertrouwen dat hun gemeente niet meer 
persoonsgegevens dan nodig bewaart en 
deze veilig opslaat. 

Veilige straten en wijken
Criminaliteit en radicalisering mogen in Delft 
geen kans krijgen. Een goede mix van preventie 
en handhaving is daarvoor 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. Daarnaast moet er ruimte 
zijn voor snelle en doelgerichte handhaving.

 > D66 vindt dat bestuur en politiek zich niet 
mogen laten leiden door angst. Wij kiezen 
voor maatregelen die werken en niet voor 
schijnveiligheid.

 > D66 zet in op preventie waar het mogelijk 
is, en handhaven waar het noodzakelijk 
is. Dit begint in het onderwijs, door het 
aanleren van weerbaarheid, het voorkomen 
van vroegtijdig schoolverlaters, en het 
volgen van jongeren die van het rechte pad 
af dreigen te raken.

 > D66 wil radicalisering vroegtijdig 
voorkomen. Mensen moeten weten waar 
ze met hun zorgen naar toe kunnen. 
Het gaat daarbij om signalering, hulp en 
ondersteuning, en waar nodig repressie. 
Cruciaal in de aanpak van radicalisering 
is de samenwerking tussen de gemeente 
met de nabije omgeving van mensen die 
dreigen te radicaliseren. Hierbij moeten alle 
relevante instellingen, inclusief de scholen, 
en organisaties betrokken worden.
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persoonsgegevens worden bij de gemeente 
vastgelegd en uitgewisseld. Voor het waarborgen 
van de privacy is niet alleen de beveiliging van 
ICT-systemen cruciaal, maar ook het bewustzijn 
bij gebruikers en de organisatorische borging in 
de (gemeente)organisatie.

 > D66 wil dat de gemeente voldoet aan alle 
door National Cyber Security Centrum 
(NCSC) en andere relevante instellingen 
vastgestelde informatiebeveiligingseisen.

 > D66 wil dat de gemeente faciliteert 
dat kennis van de TU en Delftse 
informatiebeveiligingsbedrijven ter 
beschikking staat van instellingen met 
veel kwetsbare persoonsgegevens, zoals 
bijvoorbeeld de zorg.

 > D66 wil aandacht voor het voorkomen en 
verhelpen van identiteitsfraude.

 > D66 wil dat de gemeente datalekken altijd 
meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
en kan aantonen wat er is ondernomen 
om een dergelijk datalek in de toekomst te 
voorkomen. 

Een open en meedenkende 
gemeente
D66 vindt dat de gemeente zich als 
dienstverlener moet opstellen, naar 
inwoners én ondernemers. Hierbij 
moeten regels niet op bureaucratische 
wijze gehanteerd worden, maar moet 
worden gekeken hoe de gemeente 
binnen gestelde kaders aan de behoefte 
van de vraagsteller kan bijdragen. Die 
aanpak werkt ook door in de omgang met 

 > D66 is zich ervan bewust dat bij ernstige 
overlast op korte termijn strenge 
handhaving noodzakelijk is.

 > D66 is terughoudend bij het inzetten van 
cameratoezicht en preventief fouilleren. 
Deze maatregelen dienen – ook ter 
bescherming van privacy - altijd tijdelijk, 
doelgericht en proportioneel te zijn. 
De gemeenteraad moet altijd worden 
geïnformeerd over de inzet en verlenging 
van deze instrumenten, zodat zij daar 
effectief toezicht op kan houden.

 > D66 ziet een belangrijke rol weggelegd 
voor wijkagenten en Bijzondere 
Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij 
houden toezicht in wijken en buurten, 
kunnen handhaven, en de-escalerend 
optreden richting bewoners. Ook vormen 
zij voor veel bewoners en bezoekers 
een laagdrempelig aanspreek- en 
informatiepunt. D66 wil een duidelijke 
scheiding tussen politie en handhaving en 
geen extra bevoegdheden voor BOA’s.

 > D66 vindt het voor het veiligheidsgevoel 
belangrijk om de openbare ruimte netjes 
te houden, bij overlast snel te reageren en 
goede voorlichting te geven hoe bewoners 
de veiligheid in de buurt zelf kunnen 
vergroten.

Informatiebeveiliging en privacy
Informatiebeveiliging en het waarborgen 
van privacy zijn terecht zeer actuele thema’s. 
Gemeentelijke ICT-systemen zijn onontbeerlijk 
voor de uitvoering van steeds meer, en voor de 
burger steeds gevoeligere taken. De gemeente 
moet staan voor de betrouwbaarheid van deze 
systemen: voor continuïteit, veiligheid én 
voor het waarborgen van privacy. Steeds meer 
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 > D66 wil dat de gemeente toch al kwetsbare 
doelgroepen niet onnodig verder in de 
problemen helpt door onbegrijpelijke 
brieven, processen en onnodig zware 
maatregelen bij het niet correct volgen 
daarvan. Dit geldt in het bijzonder voor het 
sociaal domein.

 > D66 vindt dat de telefonische 
bereikbaarheid van gemeentelijke 
contactnummer 14015 veel beter moet. Als 
uitgangspunt geldt dat wachttijden kort 
zijn, mensen altijd worden doorverbonden 
met iemand die hen kan helpen en 
terugbelafspraken worden nagekomen.

 > D66 wil dat de houding van de gemeente 
ook bij de vraagstelling van bedrijven 
uitgaat van de gedachte “onder welke 
voorwaarden is een initiatief mogelijk” 
en niet van “regels zijn regels”, om zo 
te voorkomen dat deuren voor mogelijk 
waardevolle initiatieven gesloten blijven.

Bezwaarschriften 
Een goede bezwaarschriftprocedure heeft als 
doel om het geschil op te lossen, inwoners- 
en ondernemersrechten te beschermen, de 
juridische kwaliteit van gemeentebesluiten te 
bevorderen en Delftenaren het vertrouwen in de 
gemeente te behouden. 

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

 > D66 wil dat de gemeente zich aan 
de wettelijke termijnen voor het 
behandelen van bezwaarschriften houdt. 
Uitgangspunt is zo snel mogelijk en niet 
de maximumtermijn. Verlenging van de 

bezwaarschriften, waar een persoonlijke 
aanpak het uitgangspunt is. Door data en 
documenten actief openbaar te maken, 
benutten we door de overheid verzamelde 
kennis maximaal.

Klantgerichte dienstverlening
Voor eenvoudige dienstverlening is het 
uitgangspunt: snel, efficiënt en klantvriendelijk. 
Dit uitgangspunt geldt voor bedrijven en 
ondernemers en voor bewoners en bezoekers. 
Het geldt voor vaste gemeentelijke producten 
(zoals paspoortaanvragen), maar zeker ook voor 
dienstverlening binnen het sociaal domein. 

 > D66 vindt dat eenvoudige producten 
zoveel mogelijk digitaal moeten worden 
aangeboden, zodat dit snel en 24 uur per dag 
kan. De website moet dan ook toegankelijk 
zijn voor een brede doelgroep, waaronder 
slechtzienden.

 > D66 is voor digitalisering en heldere 
eenvoudige processen, maar niet iedereen 
is even digitaal vaardig en sommige 
gemeentelijke processen blijven voor 
een grote doelgroep te complex. D66 
wil dat deze mensen geholpen worden 
bij hun vraagstelling en het voldoen aan 
gemeentelijke voorwaarden. 
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mogelijk maakt, dan dienen desbetreffende 
documenten geanonimiseerd te worden. 
Het raadinformatiesysteem (RIS) 
wordt vernieuwd om de gepubliceerde 
documenten beter vindbaar en 
doorzoekbaar te maken en het volgen van 
besluitvorming per dossier mogelijk te 
maken.

 > D66 wil dat het aantal beschikbare 
datastromen op https://delft.nl/opendata 
verder wordt uitgebreid en deze actueel 
gehouden data bevatten.

 > D66 wil dat de gemeente samen met 
andere organisaties/bedrijven hackathons 
organiseert om innovatieve concepten 
met open data van de gemeente en andere 
partners te stimuleren. 

 > D66 wil dat naast de reeds gepubliceerde 
informatie in het subsidieregister duidelijk 
gemaakt wordt hoe de hoogte van 
toegekende subsidies wordt bepaald. 

Verlagen regeldruk
D66 is voor het verlagen van de regeldruk. Het 
verminderen van regels is geen doel op zich, maar 
belemmerende of tegenstrijdige regels moeten 
worden voorkomen.

 > D66 wil regelmatig toetsen of de regels van 
de APV nog relevant en van deze tijd zijn. 

termijn moet worden vermeden en is alleen 
voor uitzonderingsgevallen.

 > D66 vindt dat een gemengd model met 
een bezwaarschriftencommissie en 
ambtelijk horen mogelijkheden biedt op 
een persoonlijke, snelle en kostenefficiënte 
wijze een bezwaar te behandelen. D66 wil 
een weloverwogen keuze van onderwerpen 
die geschikt zijn voor ambtelijk horen, de 
juridische weg altijd open houden, en geen 
belangenverstrengeling bij de uitvoering.

 > D66 wil dat mensen helder en duidelijk 
geïnformeerd worden over de achtergrond 
van genomen besluiten, zodat niet 
toegekende bezwaarschriften of hoger 
beroep wordt vermeden.

 > D66 wil dat de gemeente een analyse 
maakt van de bezwaarschriften om te 
leren op welke vlakken communicatie en 
besluitvorming van de gemeente verbeterd 
kan worden. Hoger beroep mag niet nodig 
zijn voor een burger om gelijk te krijgen.

Open data
D66 is voor transparantie en het mogelijk 
maken van eigen initiatieven. Open data biedt 
een uitstekende mogelijkheid om beide te 
bewerkstelligen. Dit biedt niet alleen optimale 
transparantie, maar geeft initiatieven (van 
o.a. ondernemers of andere organisaties) de 
mogelijkheid deze data te gebruiken voor nuttige 
en creatieve toepassingen. Uitgangspunt moet 
hierbij wel zijn dat persoonsgegevens eigendom 
van het individu zijn en niet van de overheid. 

 > D66 wil dat Delft en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waar zij aan 
deelneemt zoveel mogelijk aan actieve 
openbaarmaking van bij haar berustende 
documenten doen. Indien privacy dit niet 
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geld aan uitgeeft en welke doelen hiermee 
worden bereikt. Om solide financiën te 
garanderen hanteert D66 Delft een aantal 
financiële uitgangspunten, zoals een 
sluitende begroting, het beheersen van 
risico’s en acceptabele lasten. Zie voor een 
overzicht van onze uitgangspunten voor 
gedegen financieel beleid de bijlage in het 
midden van dit verkiezingsprogramma.
Lasten
D66 vindt dat de Delftenaar een lokaal 
belastingtarief mag verwachten dat past bij 
de voorzieningen die een stad als Delft biedt. 
Bij tekorten moet in eerste instantie gekeken 
worden naar de oorzaken van deze tekorten, 
mogelijkheden om efficiënter te werken en naar 
andere hervormingen en bezuinigingen. Het is 
té gemakkelijk om simpelweg de belastingen te 
verhogen en zo de rekening bij de burger neer te 
leggen. 

 > D66 streeft daarom naar een met landelijk 
vergelijkbaar niveau van de woonlasten (= 
OZB + riool + afval). Dit betekent dat de 
lasten verder omlaag moeten.

 > D66 grijpt bij tegenvallers niet naar OZB-
verhoging om tekorten te dekken, maar 
kiest maximaal voor een stijging volgens de 
consumentenprijsindex (CPI).

 > D66 wil dat rioolwaterzuivering en 
afvalstoffenheffing kostendekkend zijn.

 > D66 wil eventuele mogelijkheden 
vanuit het Rijk benutten om de lasten te 
differentiëren op basis van de ‘vervuiler 
betaalt’, bijvoorbeeld lagere parkeerkosten 
voor elektrische auto’s. 

 > D66 wil (indien wettelijk mogelijk) 

 > D66 wil doorgaan met het verminderen 
van regeldruk door o.a. periodiek bij 
doelgroepen en betrokkenen te toetsen of 
regels nog wel nodig zijn.

Solide financiën
De afgelopen jaren hebben gemeenten 
vanwege de crisis en door extra taken 
en kortingen vanuit het Rijk fors moeten 
bezuinigen. Ook Delft ontkwam hier 
niet aan. Uitgangspunt van D66 Delft 
is hierbij altijd geweest: we bezuinigen 
met visie (niet met de kaasschaaf, maar 
door te hervormen en altijd met oog voor 
maatschappelijke effecten). Gelukkig 
zijn de financiën in Delft door inzet van 
D66 op orde en kunnen we dankzij een 
aantrekkende economie weer voorzichtig 
investeren in de toekomst van Delft.

Of we nu voor bezuinigingsopgaven staan 
of ruimte hebben om te investeren: zonder 
solide financiën is er geen betrouwbaar 
bestuur van de stad mogelijk. Om 
afgewogen keuzes te kunnen maken, 
moet helder zijn waar de gemeente welk 
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vastgestelde kaders en doelstelling) beter 
uitgevoerd kunnen worden door andere 
partijen? 
- de gemeente kan uitbesteden? 
- de gemeente zelf moet uitvoeren?

Regionale samenwerking
D66 is voorstander van regionale samenwerking 
op gebieden die de stad niet zelf goed kan 
regelen. Zaken als verkeer en vervoer en het 
(internationaal) op de kaart zetten van de regio als 
economische vestigingsplaats zijn voorbeelden 
van onderwerpen die regionaal moeten worden 
afgewogen en uitgevoerd. D66 is dan ook blij 
met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
(MRDH) en ziet hiervan de grote meerwaarde 
voor een stad als Delft. Afspraken over welke 
gemeente zich waarop richt zijn belangrijk 
om versnippering van krachten en onderlinge 
concurrentie tegen te gaan: samen sterker is het 
doel. Delft speelt met haar profiel als kennisstad 
een belangrijke rol in de profilering van de regio. 
D66 blijft scherp op de democratische inbreng 
van de raden en het voldoende tot uiting komen 
van het Delftse belang binnen de Metropoolregio.
Ook grote opgaven zoals de Jeugdzorg 
zijn te complex om als Delft alleen op te 
pakken en kunnen beter regionaal worden 
georganiseerd. Aandachtspunt hierbij is wel dat 
er voor gemeenten voldoende ruimte voor eigen 
beleidsvrijheid blijft bestaan: de uitvoering kan 
efficiënter samen, maar politieke keuzes moeten 
lokaal mogelijk blijven.
D66 is kritisch over het vormen van 
bijzondere samenwerkingsverbanden, zoals 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Het 
gevaar is dat door taken op deze manier op afstand 
te zetten de raden onvoldoende inspraak en grip 
hebben op de regeling, zowel beleidsmatig als 
financieel.

kwijtscheldingen verplaatsen naar de 
bijzondere bijstand: uitvoering kan 
hierdoor efficiënter en klantvriendelijker: 
bewoners hoeven maar één keer gevraagde 
inkomensinformatie aan te leveren.

Samenwerken in de stad en 
de regio
Geen onderwerp of probleem staat 
op zichzelf. Vaak zal voor een goed 
resultaat samenwerking noodzakelijk 
zijn. Daarin is de keuze niet altijd dat 
de gemeente het zelf doet. Uitvoering 
kan bijvoorbeeld aan de markt of een 
regionaal samenwerkingsverband over 
gelaten worden. Keuzes daarin moeten 
transparant gemaakt worden en door de 
gemeenteraad controleerbaar zijn.

Regiegemeente
Delft heeft de afgelopen jaren de rol van 
regiegemeente op zich genomen: Delft is een 
gemeente die per taak bekijkt wie wat het beste 
kan uitvoeren in plaats van alles zelf te doen. 
D66 is een groot voorstander van deze manier 
van besturen. Het zorgt voor optimaal gebruik 
van initiatieven van anderen, legt taken neer 
bij partijen die daartoe het best zijn uitgerust, 
is kostenbesparend en waarborgt het behoud 
van cruciale voorzieningen en gemeentelijke 
dienstverlening.

 > D66 vindt dat bij het maken van beleid 
altijd goed moet worden overwogen 
welke verantwoordelijkheid de gemeente 
heeft:  zijn het taken die: - kunnen worden 
overgelaten aan de markt of de stad. 
- met subsidie (op basis van de gemeente 
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 > D66 wil bij de Kadernota Algemene 
beschouwingen houden om bij het 
vastleggen van de kaders voor de begroting 
op een vroeg moment de inbreng van de 
gehele raad mee te nemen.

 > D66 wil dat bij de totstandkoming van 
de Kadernota en Programmabegroting de 
volledige raad wordt meegenomen en dat zij 
gebaseerd zijn op ideeën uit de gehele raad, 
die bijvoorbeeld tijdens een raadsmarkt zijn 
aangedragen.

 > De fractie van D66 is altijd benaderbaar 
en zal gedurende de raadsperiode via 
verscheidene online en offline kanalen 
rapporteren over resultaten, standpunten 
en overwegingen. Daarnaast gaat de fractie 
de stad in om actief ideeën en feedback op 
te halen, en koppelt daarover ook terug 
richting de stad.

 > D66 wil dat er voor de Delftse 
Rekenkamerfunctie gekeken wordt 
naar de mogelijkheid om onderzoeken 
regionaal in te kopen. Dit zorgt voor meer 
efficiëntie, de mogelijkheid om sommige 
onderzoeken regionaal uit te voeren en de 
beschikbaarheid van benchmarks.

 > D66 wil dat de afvalverwerking goed, 
goedkoop en duurzaam gebeurt, daarom 
moet onderzocht worden hoe dat het beste 
kan: door Avalex te verkopen, om te vormen 
in een overheids-NV of op een andere 
manier.

 > D66 wil dat periodiek wordt geëvalueerd 
of gemeenschappelijke regelingen nog de 
beste organisatievorm zijn om het doel 
waarvoor ze opgericht zijn te dienen 
en of ze voldoende efficiënt en effectief 
functioneren. 

Bestuurscultuur
D66 is voorstander van een open bestuurscultuur. 
Collegeleden zijn transparant over hun 
afwegingen, en nemen de raad hier zoveel 
mogelijk in een vroeg stadium in mee. Belang van 
de stad staat hierbij altijd voorop. Constructieve 
inbreng van zowel coalitie als oppositie wordt 
gewaardeerd en meegenomen. 
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 > Rentelasten De rentelasten van de 
gemeenteschuld moeten ook bij een 
oplopende rente betaalbaar blijven. Voor het 
einde van bestaande rentevaste periodes, 
moeten leningen ofwel opnieuw worden 
afgesloten tegen een gunstige rente, ofwel 
worden afbetaald.

 > Tegenvallers opvangen in eigen 
portefeuille, meevallers naar algemene 
reserve Wethouders zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van hun eigen 
portefeuille, ook financieel. Om optimaal te 
sturen op zowel budget als resultaten, vindt 
D66 dat portefeuillehouders tegenvallers 
eerst binnen het programma, en daarna 
binnen hun eigen portefeuille moeten 
opvangen. Om te voorkomen dat geld 
uitgegeven wordt aan zaken waar de raad 
niet voor heeft gekozen, moeten meevallers 
terugvloeien naar de algemene reserve.

 > Cofinanciering Investeringen in de stad 
worden zoveel mogelijk gedaan op basis van 
cofinanciering, waardoor de gemeentelijke 
euro optimaal rendeert.

 > Investeringen integraal afwegen Bij de 
keuzes voor investeringen wil D66 dat deze 
integraal (door de raad) worden afgewogen, 
waarbij de hoogte van de investeringen 
kunnen worden afgewogen tegen het 
maatschappelijk rendement voor de stad. 

 > SMART D66 wil binnen het 
bestuursprogramma sturen op meetbare 
doelen (SMART) met ambitieuze, maar 
realistische targets. Wanneer resultaten 
achterblijven stellen we doelen niet naar 
beneden bij om doelstellingen toch te halen.

Of we nu voor bezuinigingsopgaven 
staan of ruimte hebben om te investeren: 
zonder solide financiën is er geen 
betrouwbaar bestuur van de stad 
mogelijk. Om afgewogen keuzes te 
kunnen maken, moet helder zijn waar de 
gemeente hoeveel geld aan uitgeeft en 
welke doelen hiermee worden bereikt. 
Om solide financiën te garanderen 
hanteert D66 Delft een aantal financiële 
uitgangspunten: 

 > Sluitende begroting Voor D66 blijft een 
sluitende begroting altijd het uitgangspunt 
vanuit het simpele motto: niet meer 
uitgeven dan er binnen komt.

 > Structurele lasten altijd structureel 
dekken D66 denkt vooruit en wil dat er 
voor meerjarige lasten dus ook meerjarig 
dekking is om te voorkomen dat we de 
reserves opmaken of in komende jaren ons 
beleid niet voort kunnen zetten.

 > Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves worden bij 
uitzondering en alleen tijdelijk ingesteld, 
alleen dan wanneer er een concrete 
bestemming voor de gelden is met een 
duidelijke doelstelling.

Financiële 

uitgangspunten
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 > Geen actieve grondpolitiek D66 is 
tegenstander van actieve grondpolitiek. 
De gemeente moet alleen dan gronden 
aankopen, wanneer dat maatschappelijk 
strategisch is, niet als financiële speculatie.

 > Financiële transparantie D66 wil 
dat alle financiën, ook de financiën van 
gemeenschappelijke regelingen transparant 
zijn, zodat de raad haar controlerende rol 
optimaal kan vervullen.

 > Subsidies op basis van prestatie D66 
wil dat subsidies zoveel mogelijk worden 
verstrekt op basis van een prestatiecontract 
met de subsidieverkrijger. Zo dragen we 
er zorg voor dat de gesteunde prestatie 
ook daadwerkelijk bijdraagt aan de 
doelstellingen van de gemeente en daarmee 
aan de stad Delft. Stimuleringssubsidies 
blijven bestaan om nieuwe initiatieven 
mogelijk te maken.

 > Realistisch begroten D66 wil dat er 
realistisch wordt begroot, d.w.z. op basis 
van werkelijk te verwachten kosten en niet 
op basis van beschikbaar bv. rijksbudget. 
Dit voorkomt dat er onverwachte tekorten 
ontstaan, waarvoor achteraf een oplossing 
moet worden gevonden; dat er geld over 
is, wat aan andere belangrijke zaken voor 
de stad had kunnen worden besteed, of 
dat er door te weinig budget belangrijke 
maatschappelijke doelen niet worden 
gehaald en burgers hiervan de dupe worden. 

 > Doelstelling is wel binnen Rijksbudget 
Wat D66 betreft moeten de doelstellingen 
wel zoveel mogelijk binnen Rijksbudget 
worden uitgevoerd. Wanneer het 

budget structureel te laag is, is het zaak 
om dit bv. via de VNG bij het Rijk aan 
te kaarten en niet aan te vullen vanuit 
het gemeentebudget, waardoor andere 
begrotingsonderdelen in het nauw komen.

 > Weerstandsvermogen toereikend 
voor afdekken risico’s D66 vindt dat 
(financiële) risico’s die de gemeente loopt 
realistisch in kaart moeten worden gebracht. 
Voor de risico’s die de gemeente loopt 
moet een adequaat weerstandsvermogen 
beschikbaar zijn om de risico’s af te dekken. 
Hierdoor komt de gemeente niet direct in 
financiële problemen wanneer er risico’s 
optreden.

 > Regeling grote projecten Om te zorgen 
dat risico’s in kaart zijn, voorkomen dat 
risico’s optreden en strak te sturen op tijd/
geld/kwaliteit, vindt D66 dat de regels die 
zijn opgesteld binnen de ‘Regeling grote 
projecten’ moeten worden nageleefd en 
gemonitord.
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D66 benadert de mens en maatschappij 
op een positieve manier. Wij vertrouwen 
erop dat mensen veel van de problemen 
die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. 
Maar reiken de helpende hand als dat 
eens niet lukt. Wij hebben en tonen 
respect voor onze medemens en uit 
zorg voor komende generaties stáán 
we voor duurzaamheid. We zijn niet 
bang om verder te kijken dan onze 
eigen gemeente. Ook zijn we bereid om 
lastige keuzes te maken. En dat is hard 
nodig. Het zijn in veel opzichten zware 
tijden. Dan is voor velen de verleiding 
groot om hun heil te zoeken in oude 
patronen van schijnveiligheden en in 
schijnoplossingen.
In dit verkiezingsprogramma tonen 
onze standpunten welke problemen, 
uitdagingen en oplossingen wij in uw 
directe omgeving zien. De wereld staat 
de komende vier jaar niet stil. Ook ná 
de verkiezingen zullen er ongetwijfeld 
onderwerpen op de raadsagenda komen 
die we nu nog niet kunnen voorzien.

Richtingwijzers
Om u te laten beoordelen hoe onze D66 
fractie hierop zal reageren willen we kort 
uitleggen hoe wij naar de mens en de 
maatschappij kijken. Wij hanteren een 
vijftal richtingwijzers waarin elke D66-
er zich herkent en waarmee de manier 
waarop we in het leven en de politiek 
staan beknopt is samengevat. Elk van 
de richtingwijzers afzonderlijk is zeker 
niet uniek voor het D66 gedachtegoed, 
maar het is de combinatie van juist 
déze vijf denkrichtingen die de mens en 
maatschappijvisie van D66 definiëren. 
Deze vijf richtingwijzers maken ook 
dat onze standpuntbepaling voor u 
als inwoner voorspelbaar is: onze 
standpunten komen voort uit één of 
meerdere van onze richtingwijzers.
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Vertrouw op de eigen kracht 

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

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

Streef naar een harmonieuze en 
van mensen duurzame samenleving

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

Beloon prestatie en deel de 
welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn 
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat 
voor die verschillen. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat 
mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning 
verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving 
waarin iedereen de ruimte krijgt om

zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op 
zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk 
en economisch proces, want daar worden we allemaal beter 
van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen 
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

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



60

Kandidaten
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 1 Christine Bel

 2 Martina Huijsmans

 3 Boris van Overbeeke

 4 Vincent van Roon

 5 Sivan Maruf

 6 Mirjam Kleijweg

 7  Harjo Schuurman

 8  Melanie Oderwald- 
  Ruijsbroek

 9  Linda Glabus

 10  Pieter Stienstra

 11  Thomas van Arkel

 12  Titus Langeveld

 13  André Jongeling

 14  Douglas Breeuwer

 15  Bouke Rovers

 16  Herman van Leeuwen

 17  René Broekhuijzen

 18  Faye Oosterhof

 19  Jorrit Stelma

 20  Koen van Limbergen

 21  Ria Westendorp

 22  Bregje van der Horst-Eijsbouts

 23  Renier Bormans

 24  Judith Fransen

 25  Victor Huisman

 26  Aglaia Zedlitz

 27  Arne Dijkstra

 28  Robin Tulp

 29  Julian Kaihatu

 30  Mahasti Tafahomi

 31  Ties Kuipers

 32  Gerco Weenink

 33  Jerom Maas

 34  Michiel Dol

 35  Pieter Oskam

 36  Huub Halsema

 37  Aletta Hekker
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Dit programma is opgesteld door de verkiezingsprogrammacommissie bestaande 
uit:

Thomas van Arkel
Christine Bel
Martina Huijsmans
Koen van Limbergen
Boris van Overbeeke
Thomas Overing
Vincent van Roon
Pieter Stienstra
Carsten Zwaaneveld

Redactie
Christine Bel
Carsten Zwaaneveld

Vormgeving
Thomas van Arkel

Beeldverantwoording
ANWB Vrijwilligers (Flickr, CC BY-NC-ND) [17]
D66 Beeldbank [08],  [10], [13], [15], [16], [18], [20],
[24], [25], [42], [44], [45]
Delft Image Bank [46]
Ernst de Groot (Flickr, CC BY-NC-ND) [30]
Eun Ho Sung (Flickr, CC BY-ND) [53]
Hein Athmer [60]
Gerard Stolk (Flickr CC BY-NC) [38], [43], [51]
Kim Huijpen [06]
Nuon (Flickr, CC BY-NC) [28]
Rob Oo (Flickr, CC BY) [32]
Science Centre Delft (Flickr, CC BY-NC-ND) [26]
Sebastiaan ter Burg (Flickr, CC BY) [12], [48], [52]
Thomas van Arkel (CC BY-NC) [01], [14], [22], 
[29], [31], [33], [34], [36], [37], [39], [41] 
Ziekenzorg CMrMT (CC BY-NC-ND) [19]

Colofon
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Dit is het door de leden op de 
Algemene Afdelingsvergadering 
van 7 november 2017 vastgestelde 
verkiezingsprogramma van D66 Delft

D66 wil en kan in Delft het 
verschil maken. We doen 
dat met visie en daadkracht. 
Door te investeren in de 
toekomst van Delft én 
Delftenaren. We hebben 
de  financiën weer op orde 
en bouwen verder aan 
Delft, aan een innovatieve 
stad, een duurzame stad 
en bovenal een stad met 
kansen voor iedereen: een 
stad met toekomst.


