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Voorwoord
Van het bestuur
“Samen zijn we Delft”. Dat is de titel van dit verkiezingsprogramma
van het CDA Delft voor de periode 2014-2018. Op 19 maart 2014
gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Zoals u kunt lezen in dit verkiezingsprogramma is het CDA Delft
duidelijk wat het voor u en Delft wil.
In de afgelopen maanden heeft onze programmacommissie veel
werk verricht en instellingen, verenigingen en personen geraadpleegd
om dit programma op te stellen. Het bestuur dankt graag de leden
van de commissie en de leden van het CDA Delft voor hun inzet, plus
de vele anderen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van
ons verkiezingsprogramma.
Wij zijn er klaar voor om u, de kiezer, te overtuigen dat onze
standpunten hout snijden. Onze lijsttrekker geeft u op deze plaats
hier alvast een voorproefje van.
Hans Kolkert
voorzitter@cdadelft.nl

Van de lijsttrekker
Delft is een mooie stad. Dat is zeker. Een rijke historie, een
vooruitziende blik, ondernemend, en met betrokken inwoners. Delft
heeft het allemaal. Wat is het een voorrecht om mij daar elke dag
voor in te zetten. Het zegt veel dat we in een tijd van economische
crisis niet bang zijn om keuzes te maken en inzetten op goede
uitvoering. In dat opzicht is 2015 een belangrijk jaar. Dan rijdt de
eerste trein door de spoortunnel, zal tramlijn 19 naar de TU rijden en
is de A4 doorgetrokken. En dat zijn alleen nog maar de
infrastructurele projecten. Wat te denken van de heropening van Het
Prinsenhof en de voltooide restauratie van de Nieuwe Kerk. En de
grootste uitdaging: de hervormingen op het gebied van zorg die op
ons afkomen. Grote uitdagingen die we vol vertrouwen aangaan.
We vertrouwen in de kracht van onze sterke samenleving. Delft is
haar inwoners. En de inwoners zijn Delft. Dat is waar het CDA Delft
voor staat. Voor mensen en de menselijke maat. Voor
kleinschaligheid en betrokkenheid. Dat zal de komende vier jaar
alleen maar duidelijker worden. In de zorg, in onze wijken en bij een
ieder die actief is in cultuur, sport en natuur. Het komt van de mensen
en niet van een overheid.
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Daar zet ik mij voor in. Daar zet het CDA Delft zich voor in. En dat
hoop ik de komende vier jaar opnieuw te doen. Bent u benieuwd wat
het CDA Delft precies wil in Delft, lees dan dit verkiezingsprogramma.
Maar bent u meer geïnteresseerd in de mensen achter het
programma, de mensen die zich net als u inzetten voor een beter
Delft? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Via e-mail, Twitter,
internet, telefoon. Maar er gaat niets boven persoonlijk contact.
Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we graag verder.
Wij zijn er voor u. Samen zijn we Delft.
Milène Junius
lijsttrekker@cdadelft.nl
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Introductie
De ontwikkelingen in onze gemeente gaan zo snel dat de praktijk de
theorie inhaalt. In dit verkiezingsprogramma zetten we uiteen welke
uitgangspunten we de komende vier jaar hanteren. Daarbij
ontkennen we de economische realiteit niet. Ook Delft ontsnapt niet
aan de gevolgen van de economische crisis. Een stijgende
werkloosheid, een stagnerende woningmarkt en onontkoombare
bezuinigingen zijn slechts een paar voorbeelden. Daar komt bij dat de
gemeente de komende jaren meer taken krijgt, vooral op zorggebied,
maar tegelijkertijd minder inkomsten heeft. Dat vraagt om nuchter
beleid. Maar meer nog om creativiteit en innovatie. Delft is immers
meer dan de som der delen. De gemeente, haar inwoners, de
ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn samen Delft.
Door het inzetten en aanspreken van elkaars talenten bouwen we
samen aan een Delft voor iedereen. Twee aspecten zijn daarbij erg
belangrijk:
●
●

Het CDA mensbeeld: het kunnen deelnemen van iedereen
aan de samenleving en het ontplooien en inzetten van
talenten voor die samenleving.
Het CDA maatschappijbeeld: een dienende overheid die
samen met haar inwoners optrekt en daarbij vertrouwen
geeft aan haar inwoners voor eigen initiatief. Dan komt de
samenleving tot bloei. Uiteraard binnen de normen en
waarden die bij een leefbare stad horen.

We beoordelen de onderwerpen die in de gemeenteraad spelen aan
de hand van onze standpunten. Deze standpunten komen samen in
de volgende 7 principes:

1. De samenleving, dat zijn wij met elkaar
Delft bruist en heeft goede kaarten om verder te groeien tot een
vitale, gezellige stad, waar iedereen zich gelukkig kan voelen. De
creativiteit en energie van mensen en groepen die zich inzetten voor
alle inwoners is essentieel. De lokale overheid maakt graag gebruik
van deze groepen om onze stad verder te brengen. Beleid wordt door
inwoners en bestuur gemaakt en niet vanuit een ivoren toren
opgelegd. De gemeente initieert en signaleert. Zij moet weten wat er
speelt in de stad.
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2. Talenten van iedere Delftenaar
Iedere inwoner, jong of oud, rijk of arm, groeit. In leeftijd, talent en
kennis. Het CDA Delft wil dat kennis en talent tot hun recht komen.
Het CDA Delft spreekt daarom iedere Delftenaar aan op zijn
verantwoordelijkheid om zijn kennis en talenten in te zetten voor
persoonlijke groei en voor steun en ontwikkeling van mensen om ons
heen: in de straat, in de stad en in familie- en verenigingsverband.

3. Een rechtvaardige economie
De economie dient rechtvaardig en eerlijk te zijn. Werken moet lonen
en niet bestraft worden met een te hoge belastingdruk. Ondernemers
zijn het fundament van onze lokale economie. Als werkgever,
opleider en aanjager van creativiteit en innovatie moeten zij de ruimte
krijgen die ze verdienen. Dat brengt wel een maatschappelijke
verantwoordelijkheid met zich mee. Onze focus is breder dan Delft
Kennisstad. Aandacht voor andere beroepsgroepen en instellingen
voor zowel hoog- als laaggeschoolde arbeid is net zo belangrijk.
Samen zijn we immers Delft.

4. Een faciliterende overheid
De lokale overheid is er voor de inwoners, werknemers en
bezoekers. De gemeente moet optimaal gebruik maken van de
kennis en ervaring die in de stad leeft. Ideeën en voorstellen positief
benaderen is daarbij het uitgangspunt. Een echte faciliterende
overheid creëert de juiste voorwaarden daarvoor. Uiteraard binnen de
democratisch vastgestelde regels. Een kleinere en betrouwbare
overheid houdt haar inwoners daar aan. Streng en rechtvaardig.

5. De menselijke maat
Het CDA zet in op kleinschaligheid en de menselijke maat.
Betrokkenheid van inwoners bij hun eigen omgeving, hun buurt en
hun gemeente is belangrijk. Daarbij horen organisaties en instellingen
die benaderbaar zijn. De menselijke maat betekent ook dat grote
organisaties kleinschalig moeten werken. Met oog voor datgene waar
het om gaat: de mens. Maatwerk waar dat mogelijk is,
kleinschaligheid waar dat nodig is. Dit geldt vooral voor zorg en
zorgverlening.

6. Een culturele en levendige stad
Cultuur geeft lading aan de Delftse identiteit. Cultuur verbindt en
maakt van Delft een aantrekkelijke stad met creatieve mensen in een
6
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sterke samenleving. Delft is ook een historische stad. We koesteren
ons cultureel erfgoed vanuit duurzaamheid en identiteit. Het motto
“Creating History” is ons uitgangspunt. Onze toekomst bekijken we
vanuit onze geschiedenis. Zonder daarbij het oog op de toekomst te
verliezen. De spoortunnel is met recht een historische ontwikkeling.
Deze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met onze toekomst.
Dat is van onschatbare waarde.

7. Een zelfbewust Delft verbonden met de regio
Delft werkt als zelfstandige gemeente efficiënt en doelgericht samen
met en in de regio. We doen in Delft wat we zelf kunnen en trekken
regionaal op waar dat nodig is. Met oog voor de menselijke maat.
Delft werkt samen met regionale, provinciale en landelijke overheden
en instellingen aan een goede bereikbaarheid en zorgt met andere
gemeenten voor de juiste voorzieningen voor de kwetsbaren in onze
samenleving.
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Politiek en Bestuur
De afgelopen jaren is het vertrouwen van mensen in de politiek
steeds verder afgenomen. Steeds meer mensen hebben het gevoel
dat politici vooral over hen praten in plaats van met hen.
Het CDA Delft wil zich de komende jaren blijven inzetten voor een
manier van politiek bedrijven waarbij het vertrouwen bij de inwoners
van Delft weer kan worden teruggewonnen. Door steeds meer in
samenspraak met burgers, bedrijven en verenigingen nieuwe
voorstellen te ontwikkelen. Door regelmatig bezoeken af te blijven
leggen aan wijken, scholen of zorginstellingen, en daar uit eerste
hand te horen wat er speelt onder de mensen. Door signalen die wij
van burgers en ondernemers krijgen serieus te nemen. Dit is een
proces dat volwassen aan het worden is en moet worden voortgezet.
De uitdagingen die op Delft afkomen eisen over en weer vertrouwen
tussen de gemeente en haar inwoners. Goede voorbeelden als de
stadslabs en het Netwerk Binnenstad waarin verschillende partijen
samenwerken moeten breder in de stad worden ingezet. Daarmee
geven we ruimte aan de samenleving. De ingezette cultuuromslag,
waarbij de inwoners en de gemeente samen optrekken, zetten we
voort. Dit vraagt om een stadsbestuur en een ambtelijke organisatie
die laagdrempelig, transparant en integer optreden. Communicatie
blijft een punt van aandacht. Hoewel hier de afgelopen jaren veel op
is ingezet, blijkt er toch vaak miscommunicatie te zijn tussen de
gemeente en haar inwoners. In een tijd waarin snelle en duidelijke
communicatie belangrijk is, kunnen hier nog belangrijke stappen
gezet worden.
Het CDA gelooft in het belang van vrijwilligers en verenigingen in
onze samenleving. Het CDA wil het Maatschappelijk Verantwoord
Verenigen (MVV), zoals dit nu in de sport is ontwikkeld, verbreden
naar andere sectoren. Met dit MVV verbinden we groepen in Delft
ongeacht hun geslacht, etniciteit, religie, achtergrond of leeftijd. De
gemeente Delft is al geruime tijd partner van het MVV Nederland
Netwerk.
Het CDA denkt vanuit de kant van de burgers en wil niet het
“uitlegorgaan” van de overheid zijn. Het CDA Delft staat een open en
transparante manier van politiek bedrijven voor, onze keuzes worden
helder uitgelegd en beslissingen worden gemaakt op basis van wat
het beste is voor de stad Delft, haar inwoners en de in Delft
8
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gevestigde instellingen en organisaties. Het CDA Delft bedrijft geen
politiek voor één doelgroep en zal altijd verschillende belangen
wegen. Samen zijn we Delft.

Werkvelden
Het CDA Delft heeft in dit verkiezingsprogramma 2014-2018 haar
standpunten en de praktische uitwerkingen in tien werkvelden op
papier gezet. Deze werkvelden zijn geworteld in onze visie en onze
zeven principes voor Delft.
1. Werken
2. Ondernemen
3. Zorg en Welzijn
4. Sport en Recreatie
5. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
6. Verkeer en Vervoer
7. Delft in de regio
8. Culturele stad
9. Veiligheid en Leefbaarheid
10. Financiën
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1. Werken
Werk, betaald of onbetaald, is de beste manier om volwaardig aan de
maatschappij deel te nemen. Werk zorgt voor zelfvertrouwen,
eigenwaarde, zelfontplooiing, discipline en sociale ontwikkeling van
mensen en de samenleving. Maar ook Delft ontsnapt niet aan de
economische realiteit. De werkloosheid stijgt en mensen maken zich
zorgen om hun baan. Dat vraagt om een doordachte aanpak. Van de
overheid. Van ondernemers. Van inwoners. De ontwikkeling van Delft
als Kennisstad is daarom een belangrijke pijler. Innovatie en
creativiteit zorgen voor werkgelegenheid. De Technische Universiteit
en andere kennisinstellingen spelen daar een belangrijke rol in. Het is
belangrijk dat kenniswerkers zich verbonden voelen aan en met Delft,
zodat zij het MKB in Delft versterken. Door nieuwe producten in Delft
te laten produceren. Het CDA Delft wil daarbij niet alleen aandacht
voor kennis en kenniswerkers. Laag- en middengeschoolde
werkgelegenheid is net zo belangrijk. Dat mogen we niet uit het oog
verliezen.
Jongeren
Het CDA Delft wil dat zoveel mogelijk jongeren een
startkwalificatie, en daarmee een diploma, behalen. Zo vergroten
ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Stage lopen is direct
verbonden met het behalen van een diploma. Het CDA Delft wil
zich samen met de lokale instanties die zich bezig houden met
jongeren en stages, inzetten om meer jongeren aan een stage te
helpen.

Het CDA Delft wil daarom:
●

●
●
●

Zoveel mogelijk mensen aan werk helpen, zowel MBO'ers,
HBO'ers als WO'ers. Samen met bedrijven, ondernemers en
opleidingsinstituten versterken we het Werkplein om
mensen sneller aan een nieuwe baan te helpen.
Mensen die geen werk hebben sterk stimuleren om
vrijwilligerswerk te doen en wanneer dat mogelijk is een
opleiding te laten volgen.
Dat bij het ontvangen van een uitkering duidelijk is dat er
een tegenprestatie van de ontvanger gevraagd wordt.
Bijvoorbeeld door inzet als vrijwilliger.
Bedrijven die te klein zijn om een stagiair in dienst te nemen
stimuleren om met een groep gelijkgestemden stageplaatsen te creëren. Samen met de regionale opleidingscentra,
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scholen, ondernemers en instellingen zoeken we naar een
balans tussen maatwerk en de menselijke maat.

2. Ondernemen
Ondernemers die creatief zijn en risico’s nemen zorgen voor
innovatie en werkgelegenheid. Daarnaast voelen veel ondernemers
zich van nature verbonden aan de stad en haar inwoners. Dat
betekent dat Delft ruimte en vertrouwen biedt aan ondernemers en
luistert naar de ideeën en ervaringen van deze groep bij bijvoorbeeld
het Ondernemersfonds, de Stichting Centrummanagement Delft
(SCMD) of YES!Delft.
Binnenstad
Een ondernemende binnenstad is cruciaal voor Delft. Het CDA wil,
samenwerkend met bewoners en ondernemers, verder inzetten op
onze aantrekkelijke stad “Vitaal & Gastvrij” door aanpak van
leegstand, goede bereikbaarheid voor OV, auto, fiets en
voetganger en kwaliteit in de openbare ruimte.

Het CDA Delft wil daarom:
●

●

●

Een duidelijk ondernemersgericht beleid. Inbreng van
ondernemers is en blijft belangrijk. Een stad die openstaat
voor bedrijven, organisaties, toeristen en inwoners heeft een
gemeente nodig die samen met ondernemers optrekt. Delft
staat op dit moment buiten de top-100 van MKBvriendelijkste gemeenten. In 2017 moet Delft binnen de top50 staan.
Dat onderwijs en lokaal bedrijfsleven intensief samenwerken
om ondernemerschap bij MBO en HBO jongeren te
stimuleren. Door het oprichten van een ondernemerslab
bijvoorbeeld. Waar de studenten met begeleiding een
onderneming kunnen starten en ontdekken of ze geschikt
zijn voor het ondernemerschap. Ervaren ondernemers en
gepensioneerden met veel ervaring zetten daarbij hun
talenten in voor deze nieuwe ondernemers. Als mentor of
als coach. Initiatieven en mogelijkheden worden samen met
de lokale belanghebbenden, opgezet en gefaciliteerd.
Een goede bereikbaarheid van de stad Delft. Dat is
essentieel voor ondernemers. Werkzaamheden plannen we
dan ook in overleg met de betrokken ondernemers. Met
steun van het CDA Delft is in de afgelopen jaren een
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●

●

●
●

meerjarenplanning opgesteld, zodat het voor ondernemers
duidelijk is wat, wanneer gebeurt of gaat gebeuren.
Een rol voor de gemeente als ‘launching customer’ (eerste
grote klant) van ondernemers met een nieuw product. Dat
kan precies het zetje zijn dat een startende onderneming
nodig heeft om uit te groeien tot een groot en succesvol
bedrijf. Dat is iets wat Delft moet koesteren en stimuleren.
Waar mogelijk doet de gemeente dan ook zaken met
bedrijven in en rond Delft.
Zorgen voor goede faciliteiten voor ZZP’ers. ZZP'ers die
elkaar gepland en ongepland ontmoeten zorgen voor
synergie, innovatie en creativiteit. Dat past bij Delft als
Kennisstad. Waar dat mogelijk is faciliteert de gemeente dat
bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen te helpen geschikt
te maken voor ZZP’ers.
Dat de gemeente meer kennisintensieve productiebedrijven
aantrekt. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid en een
sterker fundament onder onze economie.
Samen met betrokkenen de regeldruk minimaliseren. Regels
zijn er voor de mensen en niet andersom.

3. Zorg en Welzijn
De komende jaren komt er veel op Delft af als het gaat om zorg voor
ouderen, mensen met een beperking en de jeugd. De gemeente krijgt
veel nieuwe zorgtaken maar minder geld. Dat heeft directe gevolgen
voor Delft. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Dat betekent
veel voor de zorg en huisvesting in de stad. De versnippering van het
zorgaanbod zal sterk veranderen als we de veranderingen goed
benutten. Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Het CDA
accepteert niet dat bewoners van verzorgingshuizen tussen de wal
en het schip raken. Door splitsing van wonen en zorg kunnen
bewoners en familie meer de regie hebben om menselijke zorg te
organiseren. Bij zorg en welzijn gaan we uit van de menselijke maat.
Het draait om mensen. Niet om dossiernummers.

Het CDA Delft wil daarom:
●

Kleinschaligheid en buurtgerichte zorg. Wij vinden de
oplossing voor het vraagstuk niet in schaalvergroting, maar
in schaalverkleining. Dit zorgt voor minder bureaucratie,
waardoor zorgverleners en zorgvragers elkaar kennen en
samenwerken.
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●

●

●
●
●

●

●

●

Zorgverleners uitdagen om intensiever samen te werken. Zo
lossen we meervoudige problemen bij zorgvragers op. Eén
centrale
digitale
intake
die
door
verschillende
zorgorganisaties gebruikt wordt na toestemming van de
hulpvrager. Dan denken we aan vragen over gezondheid,
financiën, eenzaamheid, psychische vragen, werk- en
andere dagbestedingen. Uiteindelijk heeft iemand die hulp
nodig heeft nog slechts één contactpersoon en wordt er één
hulpplan gemaakt dat eigendom is van de hulpgebruiker.
Dat zorgen voor elkaar de norm wordt. De samenleving kan
niet zonder mantelzorgers en vrijwilligers. Deze moeten dan
ook alle ruimte krijgen. Organisaties voor patiënten,
mantelzorgers en vrijwilligers zijn en blijven vanzelfsprekend
onderdeel van het zorgbeleid.
Een vangnet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat zorg
voor elkaar wel vanzelfsprekend is, maar veel van mensen
kan vragen.
De rol van kerken en andere maatschappelijke instellingen
volledig meenemen binnen
Vrijenban
deze uitdagingen.
De wijk moet een
Een stadslab sociaal domein
wijkzorgpunt, net als in
oprichten,
waarin
de
de andere wijken,
organisaties die zich inzetten
hebben en houden.
voor de zwakke-ren in onze
Daarnaast moeten er
stad hun werkzaamhe-den
goede seniorenwoningen
afstemmen, hun bekendheid
worden gerealiseerd
vergroten en de drempels
waardoor mensen veilig
om steun te krijgen te
en met voldoende zorg
verlagen.
kunnen wonen.
Voorkomen dat inwoners te
lang
op
hulp
moeten
wachten
van
de
gemeente
bij
armoede
en
armoedebestrijding. Om adequaat en goed te reageren
moet wanneer dat nodig is de capaciteit van de
schuldhulpverlening en andere instellingen uitgebreid
worden.
Inzetten op hulp aan zorgbehoevende door vooral het geld
te besteden aan handen aan bed en in de huishouding.
Voorzieningen zoals rolstoelen en woningaanpassingen
worden als vangnet vanuit de gemeente gefinancierd.
Hiermee wordt de ambtelijke organisatie klein en efficiënt
gehouden.
Kennisinstellingen uitdagen om met creativiteit en innovatie
oplossingen te zoeken voor praktische zorgproblemen.
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●
●

●

●

Levensloopbestendige bouw met domotica-faciliteiten
stimuleren in her- en nieuwbouw.
Een goede voorbereiding en begeleiding voor zorgvragers,
bemiddelaars, ouderen, jeugdhulpverlening en ander
zorgpersoneel op het gebruik van domotica en sociale
media.
Zorg voor jeugdigen onder het motto vinden en beschermen.
Voor onze kinderen en jeugd houden wij een goed en
gericht hulpaanbod. Met heel veel kinderen gaat het goed.
Een klein deel van onze kinderen en jeugd hebben hulp en
bescherming nodig. Thuis, op school en in hun sociale
omgeving. Samen met de mensen die dicht bij het kind
staan willen we deze groep vinden. Vanzelfsprekend met
wijkgerichte samenwerking tussen het (primair) onderwijs en
de wijkhulp, jeugdbescherming en GGZ. Ook erkennen we
de waarde van initiatieven die kinderen ondersteunen in en
bij hun ontwikkeling.
De Delftse Vakantie Activiteiten (DVA) behouden.

4. Sport en Recreatie
Bewegen is een belangrijk element bij gezond leven, persoonlijke
ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Sporten en recreëren draagt bij
aan een bruisende stad.

Het CDA Delft wil daarom:
●

●

●

In samenwerking met de Sportraad Delft ontwikkelingen op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
(MVV)
door
gemeente
en
sportorganisaties
als
gelijkwaardige partners uitwerken en invoeren.
Buurtsport wortelen binnen de wijken van Delft. Hiervoor is
samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs en
accommodatie-eigenaren noodzakelijk. De gemeente
ondersteunt deze ontwikkeling actief. De buurtcoaches
worden, in overleg met de sportwereld samengebracht, tot
sportmanagers per wijk. Kleinschaligheid waar dat mogelijk
is.
Dat de gemeente, samen met het Werkplein, woningcorporaties, sportverenigingen, scholen, welzijnsorga-nisaties en
gezondheidsinstellingen jongeren integraal begeleidt. De
jeugd heeft de toekomst. Dat vraagt om aandacht, energie
en vertrouwen. Van de gemeente. Van de instellingen. Maar
vooral van al onze inwoners.
14

Samen zijn we Delft - CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018

●
●
●
●

Mogelijk maken dat er op logische plaatsen in de stad
oplaadpunten komen voor elektrische fietsen.
Op voldoende plaatsen langs wandelroutes uitrustpunten.
Topsport een podium geven in de stad zodat het een
inspiratie en voorbeeld kan zijn voor de breedtesport.
Dat een eigentijdse manier van participatie en educatie over
natuur en milieu zowel voor volwassenen als kinderen
mogelijk blijft. Dit kan bijvoorbeeld bij kinderboerderijen.

5. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Door de economische crisis zijn vrijwel alle vastgoedprojecten in Delft
vertraagd. Veel aandacht zal nodig zijn om de gebieden
Harnaschpolder en Nieuw Delft (Spoorzone) in ontwikkeling te
brengen en de herstructurering van Poptahof af te maken. Deze
projecten hebben voorrang op andere mogelijke ruimtelijke
ontwikkelingen, maar stadsvernieuwing in bijvoorbeeld de Buitenhof
komt niet stil te staan. Delft is en blijft een compacte stad. Dat
betekent dat we zuinig en toekomstgericht met onze bebouwde en
onbebouwde omgeving omgaan. Voor lang leegstaande gebouwen
zal een visie op herbestemming leiden tot een nieuw en nuttig
gebruik. Daarnaast zal per wijk gekeken worden welke behoeftes er
zijn op het gebied van huisvesting, bedrijvigheid, winkelvoorziening
en zorgvoorziening.
Een eenzijdige woningvoorraad belemmert de doorstroming. Het
CDA streeft een meer gedifferentieerd woningbestand na.
Groene verbinding
Rond de binnenstad in fases een wandelpromenade –
“singelroute”- ontwikkelen die langs het Rijn- Schiekanaal en over
de spoortunnel gaat. Deze maakt onderdeel uit van het verbinden
en daardoor versterken van bestaande en nieuwe groenlocaties.
Dergelijke groene verbindingen zijn erg positief voor onze stad.

Het CDA Delft wil daarom:
●

De openbare ruimte in de stad afstemmen op de wensen
van wijk- en buurtbewoners. Daar zijn afspraken voor nodig
waarin bewoners en bedrijven duidelijk aangeven wat zij
willen en wat hun inzet is. Zij zijn immers Delft.
Betrokkenheid bij de eigen woon- en werkomgeving is
daarbij ons uitgangspunt.
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●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

Bij keuzes over ruimtelijke ontwikkeling leidend laten zijn dat
een wijk leefbaar, groen en bereikbaar is. Kwaliteit gaat
hierbij boven kwantiteit. De gebiedsgewijze aanpak van de
spoorzone is hier een goed voorbeeld van.
Bestaande en nieuwe groenstructuren verbinden. Daarmee
geven we een positieve impuls aan de stad Delft.
Groenstructuren zijn belangrijk voor onze stad. Ons doel is
om door goed rentmeesterschap de aarde, en onze stad,
voor de huidige en volgende generaties in stand te houden.
Leefbaarheid, kwaliteit en groen zijn daarbij onze
uitgangspunten. Educatieve middelen spelen daarbij een
belangrijke rol.
Een groen- en watertoets uitvoeren bij bestaande en nieuwe
ontwikkelingen. Het juist toepassen van groen- en
waterbeleid voor een project zorgt voor een leefbare buurt
en gemeente.
Gemeentelijke expertise beschikbaar stellen om met
bedrijven en instellingen op hun (bedrijfs)terreinen meer
natuur en milieuaspecten toe te laten.
Een actieplan voor jongerenhuisvesting. In het plan worden
de mogelijkheden voor meer jongeren- en starterswoningen
onderzocht.
De bouw van vrije-sector huurwoningen stimuleren, zodat
mensen zonder het afsluiten van een hypotheek wel in een
huis naar hun wens kunnen wonen.
Kiezen voor (gestapelde) laagbouw en eengezinswoningen
bij nieuwe bouwprojecten. Daarbij kiezen we voor kwaliteit
boven kwantiteit binnen de gestelde financiële kaders.
Verantwoord en goed omgang met gemeentemiddelen is
daarbij ons uitgangspunt.
Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bij Nieuw Delft, extra ruimte
geven aan het midden- en hoger kader dat wel in Delft werkt
maar niet woont.
De mogelijkheid om in coöperatief verband een deel van het
verzorgingshuis te huren of te kopen en te bewonen.
Voortzetting van het huidige beleid dat woningeigenaren
tegen lage rente geld kunnen lenen om hun woning
energiezuinig te maken (Gemeentelijke Stimuleringsregeling
Energiebesparende maatregelen). Daarbij hoort ook het
samen met de gemeente inkopen van zonnepanelen.
Onderzoek doen naar nieuwbouw van ouderenwoningen,
kleinschalige woongroepen en ombouw van bestaande
woningen. Als Delft van ouderen vraagt om langer
zelfstandig te wonen, moet de gemeente er voor zorgen dat
dit mogelijk is, bijvoorbeeld door collectief particulier
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●

ondernemerschap te stimuleren. Een faciliterende overheid
die met de inwoners mee denkt is daarbij het belangrijkst.
Soepeler omgaan met het samenvoegen van woningen. Dat
geeft differentiatie en houdt mensen vast in de wijk waaraan
zij gehecht zijn.

6. Verkeer en Vervoer
Delft ligt in het hart van de Metropoolregio en heeft internationale
bedrijven en de TU. De verkeersdruk op de stad is daardoor groot.
Het CDA hecht grote waarde aan een aantrekkelijke en prettige
openbare ruimte. Dit is de plek waar men elkaar ontmoet, waar de
samenleving groeit en bloeit. Deze ruimte is meer dan alleen een
verkeersruimte. Alle gebruikers – automobilist, fietser, voetganger
maar ook bewoners of ondernemers – zijn samen verantwoordelijk
voor een prettige verblijfsomgeving en fatsoenlijk verkeersgedrag.
Delft staat, ondanks grote ingrepen zoals de spoorzone, de
verlenging van de A4, een nieuw ziekenhuis, tramlijnverlenging, een
campus en uitbreiding van Technopolis, voor nieuwe uitdagingen.

Het CDA Delft wil daarom:
●
●

●

●

●

Een hoogwaardige verbinding met openbaar vervoer naar
het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport. Daarmee
verbinden we de rest van de wereld met Delft Kennisstad.
Bij Technopolis een transferium. Een combinatie van
parkeren, tramverbinding, overslag van goederen en andere
voorzieningen zorgen ervoor dat Delft minder belast wordt.
Ook de A13 wordt hierdoor ontlast.
Een “Stedenbaan” als frequente treinverbinding bevorderen,
als een metrosysteem, tussen Leiden en Dordrecht, en
station Delft voorzien van een goede (internationale)
aansluiting.
Ongelijkvloerse kruisingen op de Kruithuisweg. De
verkeersdrukte als gevolg van de aanleg van de A4 wordt
hierdoor gecompenseerd, en Schieoevers en Tanthof blijven
bereikbaar. Het netwerk voor auto en fiets wordt robuuster
door ook de Faradaybrug als ontsluiting van bedrijventerrein
Schieoevers te realiseren.
Dat
er
een
samenhang
komt
tussen
de
beeldkwaliteitplannen met de aspecten ten aanzien van de
inrichting van de openbare ruimte.

17

Samen zijn we Delft - CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018

●

●

●

●

●

●
●
●

Dat er afhankelijk van het stadsdeel wordt gekeken naar de
vervoersstromen van voetgangers, fietsers en overig
verkeer. In de binnenstad ligt de nadruk hierbij op de
voetganger en de fietser. In de historische schilzones is ook
een beperkte rol voor de auto weggelegd. In de nieuwere
wijken is de autobereikbaarheid goed, zijn fietsroutes naar
de binnenstad direct en is het voetgangersnetwerk veilig.
Dat in de hele openbare ruimte rekening gehouden wordt
met alle typen gebruikers (Design for All). Mensen die slecht
ter been zijn en gebruik maken van scootmobielen en
rollators moeten overal kunnen komen. De gemeente toetst
de toegankelijkheid aan internationale standaarden.
Binnen de stad dient er bovendien een kwalitatief goed
fietsnetwerk te zijn waarbij ontbrekende schakels worden
aangelegd. De fiets en de voetganger vormen de prioriteit
van mobiliteitsbeleid.
Samen met belangenorganisaties kijken naar verbeteringen
rondom het fietsbeleid. Daarbij denken we in het bijzonder
aan innovatieve oplossingen rondom fietsparkeren bij beide
treinstations en in de binnenstad.
Elektrisch vervoer verder stimuleren door het faciliteren van
voldoende
elektrische
oplaadpunten
op
openbare
parkeerplaatsen. Wagens van de gemeente moeten
geleidelijk vervangen worden door elektrische wagens.
Het aantal aanlegsteigers in en rond de stad uitbreiden om
het vervoer over water te stimuleren. De Canal-hoppers zijn
daar een goed voorbeeld van.
Het nieuwe parkeerbeleid periodiek monitoren en
aanpassen wanneer dat nodig blijkt.
Een nieuwe visie ontwikkelen op het openbaar vervoer.
Waarin de grote (tram)lijnen efficiënt en kostenbewust
rijden, maar waarbij WMO-vervoer en buurtbussen worden
gewaarborgd.

7. Delft in de regio
Delft heeft een lange geschiedenis van samenwerking met de
omliggende gemeenten. In de komende jaren wordt deze
samenwerking steeds belangrijker om de uitdagingen van de crisis
tegemoet te treden. De uitdagingen in het sociale domein vragen om
een gezamenlijke aanpak met de gemeenten die om ons heen liggen.
Schaalvergroting is daarbij niet het antwoord.
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Het CDA Delft wil daarom:
●

●

●

De samenwerking met andere steden voortzetten op de
gebieden die voor Delft voordelen bieden. Hierbij denken we
aan gemeentelijke diensten op het gebied van
groenvoorziening, het sociale domein, afvalverwerking,
schoonmaak, ruimtelijke ordeningsplannen, mobiliteit en
andere financiële besparingen.
Delft in de regio en internationaal krachtiger neerzetten.
Bijvoorbeeld door actieve promotie langs de A13. Fusies
met andere gemeenten hebben geen meerwaarde en het
CDA wil dit dan ook niet als daar geen draagvlak voor is.
Daarnaast is de eeuwenlang ontwikkelde identiteit belangrijk
voor onze toekomst. De eventuele discussie hierover dient
zich slechts te focussen op synergie en samenwerking.
Voorstellen voor samenwerking zijn gebaseerd op het
uitgangspunt dat we in Delft doen wat in Delft kan en in
samenwerking waar Delft het niet alleen kan. Kleinschalig
en dichtbij is ons uitgangspunt.
Dat Delft de samenwerking in de regio Den Haag-DelftRotterdam verder ontwikkelt om de internationale uitstraling
en aantrekkelijkheid van Delft te versterken.

8. Culturele stad
Cultuur verbindt en is een factor van betekenis voor de stad. Het
geeft de stad een identiteit. Het maakt onze stad levendig en
aantrekkelijk en het stimuleert de creativiteit. Een rijke culturele
omgeving trekt toeristen en bedrijven aan en stimuleert de
talentontwikkeling van bewoners. Daarnaast zorgt het voor een
sterkere band tussen Delftenaren. Door de verdere uitbouw van Delft
als congresstad kan Delft het verblijfstoerisme naar een hoger plan
brengen. Samen met Netwerk Binnenstad, Stichting Centrum
Management Delft (SCMD), bewoners en andere relevante
organisaties zoeken we naar de beste oplossingen om de stad
aantrekkelijker te maken.

Het CDA Delft wil daarom:
●

Culturele evenementen die belangrijk zijn voor de
aantrekkelijkheid van de stad. We zetten in op kwaliteit die
past bij Delft. Onderscheidende evenementen die de
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●
●

●

●

●
●
●

kernwaarden van Delft ondersteunen. We gaan voor
kwaliteit en niet kwantiteit.
Het Armamentarium een bestemming geven die hand in
hand gaat met cultuur, creativiteit en innovatie. Het nieuwe
Armamentarium wordt daarmee een echte publiekstrekker.
Betere samenwerking -bijvoorbeeld in de vorm van een
Cultuurforum- tussen de grote culturele instellingen, TU
Cultuur en overige organisaties en verenigingen om kennis
te delen, samen te produceren en samen fondsen te
werven.
Blijvende aandacht voor de historische stad en zijn
uitstraling.
Enerzijds
vanuit
duurzaamheid
en
herbestemming en anderzijds vanuit identiteit. Delft kan
hierbij historie en techniek combineren bijvoorbeeld door
QR-codes te plaatsen bij historische plekken. Daarbij is
goed overleg met direct betrokken organisaties essentieel.
Ook is het behouden van de expertise op dit gebied binnen
de gemeente belangrijk. Er dient voldoende gemeentelijke
expertise
aanwezig
te
blijven
om
een
goed
monumentenbeleid uit te voeren.
De ontdekkingen die in Delft door de eeuwen zijn gedaan
zichtbaar maken. Deze “Walk of Discoveries”, een looproute
door een deel van de stad met stoeptegels en QR-code,
maakt duidelijk dat Delft een rijke historie, beroemde
inwoners, creativiteit en ontdekkingen had en heeft.
Toeristenbelasting zichtbaar inzetten voor maatregelen die
ten goede komen aan toeristen en toeristische activiteiten.
De hele stad als podium gebruiken. Cultuur is immers van
en voor iedereen. Wij waarderen alle soorten cultuur. Van
ballet en een klassiek orkest tot hip-hop en breakdancing.
Een laagdrempelig en aantrekkelijk museaal aanbod voor de
jeugd.

9. Veiligheid en Leefbaarheid
Delft is een veilige gemeente. Het is belangrijk om dat zo te houden.
Het CDA Delft staat voor een veilig Delft, waar een veilige woon- en
leefomgeving voor alle inwoners het uitgangspunt is. Daarbij is de
menselijke maat leidend. Veiligheid maken we met elkaar: met buren
zijn we de ogen en oren in de wijk. Verschillende wijkagenten zijn al
actief op sociale media en hebben goed contact met de
wijkbewoners. De buitengewoon opsporingsambtenaar die als
vertegenwoordiger van de Gemeente Delft niet alleen
20
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handhavingstaken heeft maar ook een sociale functie. De inrichting
van de openbare ruimte die afgestemd is op het creëren en
waarborgen van een veiligheidsgevoel. Bij dit alles is het van belang
dat de privacy regels door een betrouwbare overheid nauwkeurig
worden nageleefd.

Het CDA Delft wil daarom:
●

●
●

●
●
●

●
●

●

Inwoners bewust maken van het feit dat een veilige nabije
omgeving een eigen verantwoordelijkheid is, bijvoorbeeld
door de inzet van buurtpreventieteams. Daarbij moeten zij er
natuurlijk van uit kunnen gaan dat de overheidsinstanties
snel en adequaat optreden wanneer dat nodig is.
De inzet van (wijk)inwoners bij politiezaken, bijvoorbeeld
door intensiever gebruik van Burgernet, SMS-acties rondom
incidenten en het inzetten van buurtpreventieteams.
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) door middel
van trainingen en aanpassingen van de taakomschrijving
ambassadeurs van de Gemeente Delft laten zijn. Zij
vervullen een belangrijke en nodige sociale en handhavende
rol waarbij we een dienstverlenende en inlevende houding
verwachten.
In nauw overleg met (horeca)-ondernemers invulling blijven
geven aan veiligheid in en rondom winkels, horeca en
industrieterreinen.
Cameratoezicht op plaatsen waar dat nodig en wenselijk is.
Daarbij wordt continu een afweging gemaakt tussen privacy
en veiligheid.
Extra aandacht voor digitale veiligheid en bescherming:
gegevens van inwoners moeten te allen tijde beschermd zijn
en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan
waarvoor ze opgevraagd zijn.
Bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden
met zichtlijnen en de daaruit volgende veiligheidsbeleving
van inwoners.
Verloedering van de openbare ruimte tegen gaan,
bijvoorbeeld door mensen die afval op straat gooien eerder
aan te spreken en bij herhaling strenger te straffen. Daarbij
gaat het om zwerfafval, graffiti, vandalisme en andere
vormen van verloedering.
Signalen rondom veiligheid van bijvoorbeeld buurtwerkers,
leraren en
ondernemers opvangen en registreren.
Uitgangspunten hierbij zijn laagdrempeligheid, waarborging
van privacy en integriteit. Meldpunten dienen elkaar zoveel
mogelijk aan te vullen en met elkaar samen te werken.
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●

Het gebruik van (soft-) drugs blijven ontmoedigen. Het CDA
Delft is voorstander van het uitsterfbeleid voor coffeeshops.
Geen nieuwe coffeeshops in de stad. Ook niet als er een
coffeeshop verdwijnt.

10. Financiën
De gemeente Delft heeft in 2014 een begroting van meer dan 300
miljoen euro. Toch is dit al fors minder dan een paar jaar geleden: het
vorig college heeft door flink te bezuinigen ervoor gezorgd dat er
jaarlijks tientallen miljoenen euro’s wordt bespaard. En dat betekent
dat de lasten de afgelopen jaren niet onnodig zijn gestegen. De
komende jaren wil het CDA Delft dit financiële beleid voorzetten. Het
CDA Delft wil geen rekeningen doorschuiven naar volgende
generaties door meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Tegelijk
kiezen we ervoor om de financiële lasten voor bewoners en
ondernemers met niet meer dan het inflatiepercentage te laten
stijgen. Dat betekent dat het CDA Delft de komende collegeperiode
niet wil weglopen van moeilijke keuzes. Bij tegenvallers kijkt de
gemeentelijke organisatie eerst naar zichzelf: bij welke taken en
functies is het nodig dat de gemeente deze zelf uitvoert? Vaker zal
een beroep gedaan worden op de bewoners en ondernemers en hen
gevraagd worden om zaken zelf op te pakken, of mee te denken met
creatieve oplossingen. Om financieel gezond te worden is het van
belang dat we aan het versterken van de lokale economie en een
gevarieerde woningmarkt prioriteit geven.
Financieel degelijk; lage lasten
Het CDA wil degelijke en sluitende begrotingen, zo kunnen we de
toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Lasten voor burgers en
ondernemers blijven laag, bij bezuinigingen kiezen wij voor het
beschermen van de positie van kwetsbare groepen.

Het CDA Delft wil daarom:
●
●
●

Sluitende begrotingen. Er kan niet meer uitgegeven worden
dan dat er binnenkomt. Tekorten moeten voorkomen
worden.
De lasten voor bewoners en ondernemers met niet meer
dan het inflatiepercentage laten stijgen.
Voor instellingen die met gemeentelijke gelden werken geldt
de Balkenende-norm mede als toetsing om subsidie te
22
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●
●

ontvangen. Door transparante (jaarlijkse) financiële
verslaglegging is dit zichtbaar. Ook bij aanbestedingen en
inkoop wordt hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld
door
het
hanteren
van
inkoopen/of
aanbestedingsvoorwaarden.
Dat eventuele verdere bezuinigingen zo gekozen worden
dat de positie van de kwetsbare groepen en de
werkgelegenheid worden ontzien.
Vergroten van de reserves om eventuele financiële
tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
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Onze kandidaten!
1. Milène Junius

2. David van Dis

3. Ineke van Geenen

4. Rob van Woudenberg

5. Dick van Veen

6. Gerrit-Jan Valk

7. Josje Wouters

8. Veronique van ‘t
Westeinde

9. Eveline van der
Kamp

10. Benjamin Geurts
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11. Joskin, D. (Dominique)
12. Platell, B.M. (Bert)
13. Maramis, D.R.I. (Ramona)
14. Wilhelm, J.C. (Annet)
15. Vreugdenhil, J.W. (Jan Willem)
16. Nijman, E.G. (Edgar)
17. Migo, M. (Marcel)
18. Kortenhorst, J.W.J. (Julia)
19. Werksma, H. (Henk)
20. Vijverberg, L.C.M. (Leo)
21. Simons, M. (Michiel)
22. Suurmond, S. (Stefan)
23. Schaik, N.C.A. van (Nick)
24. Kolkert, W.J. (Hans)
25. Wijk, C.J. van (Chris)
26. Leeuwen, W.A.G. van (Wim)
27. Tongeren, A.J.F. van (Aad)
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De vier CDA-kernwaarden, lokaal vertaald
Het landelijk CDA kent vier uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid,
solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Het CDA Delft heeft
deze uitgangspunten teruggebracht tot lokale, eigentijdse kernwaarden die het
CDA Delft wil gebruiken bij het politiek bedrijven in Delft en en bij het innemen van
standpunten. De verbinding van onze kernwaarden met onze uitgangspunten
vindt plaats door de vertaling naar onze gemeente.
1. De stad is van ons allen.
Het stadsbestuur en allen die op de een of andere manier gebonden zijn aan onze
stad Delft, dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling,
het beheren en laten functioneren van onze mooie stad, haar inwoners en
werkenden. Het CDA straalt uit dat niemand zich aan deze verantwoordelijkheid
mag onttrekken en spreekt een ieder daar dan ook op aan. Dit kan alleen als
iedereen bereid is een stukje verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA Delft wil
daarom een partij zijn die mensen bindt, de dialoog zoekt en daarna tot
standpunten komt waarbij partijen voelen dat het voor de langere termijn goed is.
2. Werken vanuit een gevoel van “solidair zijn aan elkaar”.
Vanuit dat oogpunt helpen we elkaar verder te komen. We steunen elkaar als het
moeilijk is en we geven elkaar, binnen grenzen, ruimte om onze talenten te
gebruiken. We stimuleren mensen hun eigen talenten te ontdekken en die te gaan
gebruiken. Zo nodig spreken we mensen uitdrukkelijk aan op wat zij kunnen.
3. Er is een geloofwaardige, transparante overheid.
Een overheid die zich aan regels houdt. Maatregelen waartoe de overheid beslist
moeten eenvoudig zijn uit te leggen. Delft heeft een overheid nodig waarvan de
cultuur is mensen te helpen, soms verder dan daar waar men naar vraagt, ‘ja’
zeggen tenzij het niet kan. Een overheid die mensen open tegemoet treedt. Delft
heeft een ambtelijke organisatie die uitgaat van de kennis en betrokkenheid van
allen die aan Delft zijn gebonden. Zij zijn vaak beter op de hoogte van situaties
dan de ambtelijke medewerkers en daarom wordt veelvuldig met deze
betrokkenen samengewerkt en wordt hun inbreng serieus genomen.
4. Een stad die “generatie-proof” is.
De aarde is niet van ons. Wij hebben deze in gebruik en hebben de taak deze
goed over te dragen aan toekomstige generaties zoals onze voorouders al
eeuwenlang onze mooie stad hebben overgedragen. Hoe zouden zij over ons
denken? Besluiten die worden genomen toetst het CDA Delft op duurzaamheid en
leefbaarheid, waaronder veiligheid. Een belangrijk aspect hierbij is de menselijke
maat.
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Markt 87
2611 GS Delft
 info@cdadelft.nl
 www.cdadelft.nl
@CDAdelft
/CDAdelft
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