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Meer weten? 
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem 
naar www.zwembadkerkpolder.info

Sinterklaas, de kranten 
schrijven over u…

...dat u aangekomen bent. Zwemmen is 
ook voor oudere mensen een goede en 
veilige manier om af te vallen.

Laat je zien
Morgen en overmorgen houdt 
de Fietsersbond in samenwer-
king met politie Haaglanden en 
de gemeente Delft een fietsver-
lichtingsactie. Medewerkers van 
de Fietsersbond en politie Haag-
landen wijzen passerende fiet-
sers op het belang van een goe-
de fietsverlichting. Fietsers die 
zonder licht rijden, kunnen ter 
plekke tegen aantrekkelijk tarief 
losse lampjes kopen.
Medewerkers van de Fietsers-
bond en politie Haaglanden 
staan op de Kanaalweg op don-
derdag van 16.30 tot 18.30 uur, 
en op het Vesteplein op vrijdag 
van 19.00 tot 21.00 uur. Losse 
lampjes kosten € 3.

Vogelgriep
 
Tijdens het crisisoverleg Vogel-
griep van het ministerie van EZ 
van afgelopen maandag is beslo-
ten dat kinderboerderijen ook 
onder de 21dagen-regeling val-
len. Ze moeten gesloten blijven, 
tenzij ze kunnen voldoen aan 
een aantal voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn gisteren be-
kendgemaakt. Op het moment 
dat deze krant naar de drukker 
ging, was nog niet bekend of dat 
betekent dat de Delftse kinder-
boerderijen open mogen zijn of 
gesloten moeten blijven. Kijk 
voor het laatste nieuws hierover 
op www.kinderboerderijen.nl. 

@Delft. En je 
weet alles!
In één oogopslag weten wat er in 
de stad speelt? Lees de digitale 
nieuwsbrief @Delft, elke don-
derdag, helemaal gratis. Met ac-
tueel nieuws, gemeenteberich-
ten en alles wat in Delft te doen 
is. En altijd met bijzondere bij-
dragen van Delftenaren – mor-
gen onder meer van de Delftse 
cabaretier Pieter Jouke die altijd 
met verwondering naar Delft 
kijkt, en van 4 jonge muzikanten 
over muziek maken in Delft. 
Meer weten? Dan klikt u makke-
lijk door naar relevante links zo-
als  www.delft.nl. Abonneer u nu 
via www.delft.nl/nieuwsbrief op 
@Delft, en u weet álles!

Stadskrant Delft | 26 november 2014 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact stadskrant@delft.nl | 
Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant |  
De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht,  
en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.

Delft kort

Raad in beeld Onderhoudende stad

Sociaal domein
In de overlegvergadering van de 
commissie Algemeen van vorige 
week donderdag hebben diverse 
fracties verschillende moties en 
amendementen aangekondigd om 
de verordening Jeugdhulp en de 
verordening Maatschappelijke on-
dersteuning 2015 aan te passen. 

In de commissie werd uitvoerig  
gedebatteerd over de regels in de 
nieuwe verordeningen, waarmee 
vanaf 1 januari de veranderingen in 
het sociaal domein uitgevoerd kun-
nen worden. Regels over de privacy, 
de keuzevrijheid van mensen, het 
persoonsgebonden budget voor 
mantelzorgers, de klachtenregeling, 
de onzekere toekomst, de hoge tijds-
druk waaronder de raad besluiten 
moet nemen, een halfjaarlijkse eva-
luatie, de rol van het college en van 
het jeugdhulpteam waren een paar 
aspecten uit de verordeningen waar 
de fracties aandacht van het college 
voor vroegen.

Moties
De beantwoording door de wethou-
ders was voor D66, CDA, en CU geen 
reden om af te zien van wijzigings-
voorstellen op beide verordeningen. 
GroenLinks en SP kondigden aan dat 
ze wellicht moties indienen in de 
raadsvergadering van morgen.

Bijzondere Bijstand
In die vergadering, waarin ook de  
algemene beschouwingen worden 
gehouden, stelt de gemeenteraad 
ook het voorstel vast om de Bijzon-
dere Bijstand aan te passen. Ver-
schillende fracties, waaronder D66, 
ChristenUnie, SP, Stadsbelangen, 
GroenLinks, PvdA en CDA, uitten 
hun ongenoegen over de voorgeno-
men bezuiniging op de Bijzondere 
Bijstand. D66 opende de rij van kri-
tische reacties  door te stellen dat 
het extra Rijksgeld voor armoedebe-
strijding vooral naar apparaatskos-
ten gaat en niet naar de mensen.

Lees het volledige bericht op www.delft.nl/
gemeenteraad.

Politieke agenda
Donderdag 27 november 2015, vanaf 
18.30 uur: raadsvergadering in het stadhuis 
op de Markt, Algemene Beschouwingen.

Museum Prinsenhof kan een schil-
derij verwerven van één van de be-
langrijkste Hollandse meester uit de 
17e eeuw, het schilderij ‘Gezicht in 
de Nieuwe Kerk met memorietafel 
van Adriaen Teding van Berkhout’, in 
1661 geschilderd door Hendrick van 
Vliet. Het museum heeft dit schilde-
rij al sinds 1953 in bruikleen – en het 
is een topstuk binnen de museum-
collectie. De eigenaar biedt het nu te 

De gemeente Delft is voorbereid 
op een strenge winter. Strooiwa-
gens staan paraat om te kunnen 
uitrukken. Er is ongeveer 550 ton 
strooizout op voorraad.

Als het glad wordt, zorgt de ge-
meente ervoor dat alle doorgaan-
de openbare wegen en routes van 
het openbaar vervoer zo snel mo-
gelijk veilig en goed begaanbaar 
zijn. Daarnaast zorgt de gemeente 
voor het sneeuw- en ijsvrij houden 
van regionale fietspaden, ontslui-
tingswegen in de wijken en wegen 
rondom openbare gebouwen zo-
als ziekenhuizen, verzorgingshui-
zen en stations.

Effect strooizout
Het zout waarmee de gemeente 
strooit, werkt alleen wanneer de 
wegen glad zijn. Op wegen met 
veel verkeer is het effect van strooi-

Delftenaren met een laag inkomen 
kunnen tot 15 december 2014 een ex-
traatje aanvragen. Een echtpaar ont-
vangt € 100, alleenstaande ouders € 90 
en alleenstaanden € 70. 

De aanvraagtermijn is verlengd. Deze 

Delft is winterklaar
en snel te merken. Op wegen met 
minder verkeer en op fietspaden 
duurt dit langer. Het meeste effect 
heeft het strooizout bij een tempera-
tuur van rond het vriespunt. Bij lagere 
temperaturen en sneeuw neemt het 
effect af. 

Strooiroutes 2014-2015
De gemeente strooit bij gladheid niet 
in alle straten. Er wordt volgens vast-
gestelde strooiroutes gestrooid. Deze 
strooiroutes zijn te raadplegen op 
www.delft.nl – zoek op ‘strooiroutes’. 
In totaal gaat het om ruim 220 kilome-
ter aan strooiroutes. Ten opzichte van 
vorig jaar zijn er geen veranderingen 
in de strooiroutes doorgevoerd.
De gemeente zorgt ervoor dat iedere 
inwoner – vanuit het pand waarin hij 
of zij zich bevindt – binnen een straal 
van 400 meter een openbare weg 
waarop de gladheid wordt bestreden 
kan betreden.

Wat kunt u zelf doen?
•  Luister regelmatig naar het weer-

bericht en waarschuwingen op 
radio en tv.

•  Schaf strooizout en eventueel 
wat zand aan (verkrijgbaar bij 
bouwmarkt en ijzerhandel).

•  Rij voorzichtig en houd afstand, 
door gladheid is uw remweg lan-
ger dan normaal.

•  Zorg dat u bent voorbereid op 
winterse omstandigheden. Denk 
aan winterbanden, schoenijzers 
etc.

•  Help mee met het ijsvrij maken 
en houden van de stoepen door 
zout te strooien en of sneeuw in 
de goot te schuiven.

Gladheid melden
U kunt gladheid melden via tele-
foonnummer 14015 of via www.
delft.nl/gladheid. 

Laatste kans: extraatje aanvragen
koopkrachttegemoetkoming is voor inwo-
ners van 18 jaar en ouder met een laag 
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 
op 1 september 2014. Hoeveel dat is kunt 
u uitrekenen. Let op: aanvragen kan nu 
dus tot 15 december 2014 en alleen via 
deze website, www.delft.nl/extraatje.

Automatisch
Sommige inwoners ontvingen het  
extra geld eerder automatisch op hun 
rekening. Dit gold voor inwoners met 
een uitkering van de gemeente of die 
eerder een regeling, schoolkosten bij-
voorbeeld, hadden aangevraagd. 

Puzzelen op aanschaf
koop aan. Museum Prinsenhof biedt 
iedereen de mogelijkheid om een 
‘puzzelstukje’ van het schilderij bij te 
dragen. Vanaf € 20 kunnen mensen 
bijdragen. Ga naar http://prinsen-
hof-delft.nl/vanvliet. In ruil daarvoor 
en als symbolisch bewijs van eigen-
dom ontvangen donateurs een ex-
clusieve puzzel van 1000 stukjes, met 
de afbeelding van het ‘Gezicht in de 
Nieuwe Kerk’ van Hendrick van Vliet.
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 Begroting 2015-2018

D e gemeenteraad van Delft maakt zich de komende weken op voor de behande-
ling van de Programmabegroting 2015-2018. Hierin stelt het college aanvullen-
de bezuinigingen voor, die in totaal € 12 miljoen moeten opleveren. Er blijft dan 

echter nog sprake van een tekort van € 11,3 miljoen in 2015 en ruim € 6 miljoen struc-
tureel in 2018. De begroting is niet sluitend, ondanks de maatregelen en bezuinigingen 
van de afgelopen jaren. Delft heeft in die jaren al keuzes gemaakt om € 57 miljoen te 
bezuinigen. 
De gemeente houdt ook in de komende jaren rekening met financiële tegenvallers. Met 
name in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Omdat die ontwikkeling minder 
opbrengt dat gepland, legt de gemeente sinds 2011 elk jaar geld apart. Uit de jongste 
berekeningen blijkt dat deze spaarpot nog niet genoeg is om alle risico’s op te vangen. 
Een doorlichting laat zien dat een tekort kan ontstaan tussen € 50 en € 80 miljoen op 
het project. Het college wil met nieuwe maatregelen dit risico terugbrengen tot € 50 
miljoen. Het college geeft aan het zekere voor het onzekere te nemen, daarom wordt 
rekening gehouden met het mogelijke tekort van € 80 miljoen.

Alle 11 fracties reageren morgenavond op de begrotingsplannen, tijdens de Algemene 
Beschouwingen. Ze blikken daarin terug en vooruit op het politieke jaar. Wat is hun kijk 
op het beleid en de financiële huishouding van de gemeente? Op deze pagina’s alvast 
een voorproefje van de fractievoorzitters.

Tijdens drie commissievergaderingen – op 4, 10 en 11 december – behandelt de  
gemeenteraad de begroting. Op donderdag 18 december staat de vaststelling van de 
begroting in de raad op de agenda.

Huub Halsema, D66

‘Continuïteit van zorg’
“In 2015 is  
het zover: de 
trein dendert 
niet langer op 
s l a a p k a m e r-
hoogte door de 
stad, maar gaat 
o n g e m e r k t 
door de tun-
nel. Een prach-

tig vooruitzicht voor Delft. En na 2015 
voor alle treinreizigers in de regio, 
wanneer vier sporen meer treinen per 
uur mogelijk gaan maken.
Delft levert een forse bijdrage aan de 
spoortunnel, te betalen uit de op-
brengsten van de Spoorzone. Door 
de crisis vanaf 2008 trokken vast-
goedontwikkelaars zich echter terug. 
Mede daarom is vanaf 2010 fors be-

zuinigd. Dat was soms pijnlijk maar 
ook een kans om ingesleten gewoon-
ten te doorbreken. 
Extra doorrekening van de risico’s in 
de Spoorzone vereist nog meer bezui-
nigingen. Maar aan bezuinigen zit een 
grens: de conceptbegroting van 2015 
sluit niet. Het Delftse college is daar-
om in gesprek met onder andere de 
Provincie om een oplossing te vinden. 
Niet alleen de trein, maar ook de zorg 
wordt in 2015 verplaatst. Jeugd en 
langdurige zorg worden een Delftse 
verantwoordelijkheid. D66 maakt 
zich sterk voor continuïteit van zorg, 
met keuzevrijheid en privacy. 
Er gebeurt dus veel in 2015; alleen 
vooruit, geen tijd voor reflectie? Toch 
wel, als het aan D66 ligt. Met een on-
derzoekende terugblik op de aanstu-
ring van complexe projecten kan 
Delft nog veel leren voor de toe-
komst.” 

Bert Vogel, STIP

‘Blijven investeren 
in kenniseconomie’

“STIP zet zich 
ervoor in dat 
Delft zo goed 
mogelijk uit de 
financiële pro-
blemen komt. 
Voorlopig be-
tekent dit be-
zuinigen tot 
het aanbieden 

van gemeentelijke voorzieningen op 
een sober peil. STIP wil niet dat es-
sentiële voorzieningen worden weg-
bezuinigd, waardoor de begroting op 
korte termijn sluitend is, maar er on-
herstelbare schade aan de stad wordt 
aangericht. Dat is de problematiek 
doorschuiven naar de volgende ge-
neratie; dat is niet wat STIP wil.
Ook moeten we zorgen dat de ge-
meente haar eigen broek kan ophou-
den. Daarvoor moet de economische 
positie van de stad verbeterd wor-
den. Het is meer dan ooit belangrijk 
in te zetten op de kracht van de ken-
niseconomie in Delft. Door in ken-
niseconomie te blijven investeren, 
creëren we banen, waarmee Delfte-
naren hun financiële positie verster-
ken en niet van de gemeente afhan-
kelijk zijn voor hun levensonderhoud.
Daarnaast moet Delft een aantrekke-
lijke stad blijven om in te wonen. 
Cultuur speelt hierin een essentiële 
rol. De grote bezuiniging op de cul-
tuursector is helaas noodzakelijk, 
maar de ambitie vermindert niet – dit 
vraagt inzet van gemeente en raad. 
De fusie VAK-DOK is een bezuini-
ging, maar biedt in de ogen van STIP 
ook kansen. Een cultuurkader voor 
Delft is een goede ontwikkeling. STIP 
wil dat Delft een bruisend cultureel 
aanbod houdt voor jong en oud.” 

Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft

‘Niemand luistert’
“Ik mag mijn 
mening geven 
tijdens de Al-
gemene Be-
schouwingen. 
Ik mag praten 
over cijfertjes. 
En ik mag zeg-
gen dat Delft 
zwaar in de put 

zit. Ik mag praten over het verlies en 
de tekorten, die – zoals Delft gewend 
is – gewoon uit de zakken van de be-
lastingbetaler worden gehaald. Want 
incasso’s sturen naar de gewone bur-
gers, dat gaat deze asociale gemeente 
goed af. Ik mag praten tot ik een ons 
weeg. Er wordt toch niet geluisterd.
Wij van Onafhankelijk Delft hebben 
al zo vaak goede adviezen gegeven 
en zelfs een referendum willen hou-
den. Niemand binnen deze raadszaal 
interesseert het iets. Laat staan dat ze 
er op een kritische manier over de-
batteren. Het gevolg: de ramp met 
tramlijn 19, de Sebastiaanbrug, de 
Spoortunnel en het Stadskantoor. Al 
die flaters hebben Delft veranderd in 
een failliete boedel. En de burger? 
Die mag met geld over de brug ko-
men. Punt uit. Dus laat maar.
Waar wij ons grote zorgen over ma-
ken, is de opkomst van de IS Islam en 
de snelheid waarmee deze fanatieke 
groeperingen zich over Europa ver-
spreiden. Onze kinderen en klein-
kinderen gaan een onzekere tijd te-
gemoet. Maar ja, ook dat zal het 
bestuur in Delft een worst wezen.”

Fleur Norbruis, GroenLinks 

‘Delft klaar voor 
nieuwe taken’

“GroenLinks is 
blij dat Delft 
klaar is voor de 
nieuwe sociale 
taken van de 
Participatie-
wet, Jeugdwet 
en Wmo. Om-
dat de overna-
me van taken 

van het Rijk samengaat met minder 
geld, heeft Delft budget gereserveerd 
om risico’s op te vangen en een goe-
de overgang mogelijk te maken.
Sinds 2010 bezuinigt de gemeente 
Delft € 57 miljoen, door enorme be-
zuinigingen van het Rijk, de econo-
mische crisis en verliezen op grond-
exploitaties. In het voorjaar werd 
gemeld dat de financiën op orde wa-
ren; nu blijkt dat Delft tóch weer mil-
joenen moet bezuinigen. Onbegrij-
pelijk. GroenLinks wil onderzoek 
naar de oorzaken van financiële te-
korten op Harnaschpolder, Sebasti-
aansbrug en Spoorzone. Delft moet 
de risico’s van die projecten beter be-
heersen én kansen beter benutten, 
vooral in de Spoorzone.
Over de nieuwe bezuinigingen, op 
VAK en DOK en bijzondere bijstand, 

Raad buigt zich over begroting
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gaan we de strijd aan. GroenLinks 
steunt de keuze voor de thema’s 
werk, zorg en leefklimaat. Groen-
Links wil dat iedereen kan meedoen 
- door betaald of vrijwilligerswerk. 
Mensen die dat op eigen kracht niet 
lukt, krijgen hulp. GroenLinks wil de 
zorg beter en dichter bij huis organi-
seren. Creatieve burgers en onderne-
mers moeten meer ruimte krijgen 
voor eigen initiatieven in zorg, cul-
tuur, sport en natuur. Zij vormen de 
ruggengraat van Delft.”  

Ernst Damen, PvdA

‘Toekomst van Delft 
veiligstellen’

“De begro-
t ingsbehan-
deling staat in 
het teken van 
de financiële 
p r o b l e m e n . 
Maar de stad 
staat niet stil: 
de invoering 
van de zorg 

gaat door, er wordt gebouwd, we 
blijven investeren in arbeid. 
De PvdA vindt dat Delft goed voorbe-
reid is op de invoering van de zorg. 
Maar 2015 wordt een belangrijk jaar 
waarin we gaan zien of alles goed 
gaat. Als PvdA willen we onmiddel-
lijk kunnen bijsturen als dingen niet 
goed gaan. Daarvoor is een reserve 
van € 10 miljoen gemaakt. 
We willen ook actie voor de lokale ar-
beidsmarkt. De gemeente moet nau-
wer gaan samenwerken met Delftse 
werkgevers om mensen aan het werk 
te krijgen. En we willen actie voor de 
veiligheid van ouderen die te vaak 
slachtoffer worden van inbraken en 
babbeltrucs. 
De bezuinigingen doen al veel pijn. 
Verder dan dit wil de PvdA niet gaan: 
Delftenaren hoeven niet de prijs te be-
talen van een tunnel van nationaal be-
lang. Provincie en Rijk moeten bij-
springen! De problemen met de 
Spoorzone laten wel zien dat Delft 
kwetsbaarder is dan we dachten. Zijn 
we als stad financieel sterk genoeg 
voor de toekomst? Zijn deze proble-
men incidenteel of is het een structu-
reel? Daar willen we in 2015 een ant-
woord op, om de toekomst van Delft 
veilig te stellen.”

Lieke van Rossum, SP

‘Onderste steen 
moet boven’

“Er is jarenlang 
niet goed met 
geld om ge-
gaan in Delft: 
er zijn te veel, 
te grote projec-
ten met hoge 
risico’s tegelijk 
begonnen. Par-
tijen die wezen 

op de gevaren hiervan, werden altijd 
weggewuifd door collegepartijen als 
D66, PvdA, VVD en STIP, maar uitein-
delijk bleken de tekorten groter dan 
ooit voorzien. Het is nog altijd ondui-
delijk waar de grote financiële proble-
men precies vandaan komen. De on-
derste steen moet boven, zodat dit 
nooit meer kan gebeuren. De SP wil 
daarom een raadsenquête, een uitge-
breid onafhankelijk onderzoek naar 
de financiën. 
Want ondertussen wordt de reke-
ning voor dit gestuntel met geld kei-
hard bij de inwoners gelegd. Onze 
belastingen gaan omhoog, voorzie-
ningen als de bibliotheek worden 
flink gekort en er is steeds minder 
geld voor hulp aan mensen die niet 
kunnen rondkomen. En dat terwijl 
er nog steeds enorme bedragen aan 
projecten voor ‘Delft Kennisstad’ 
worden besteed, waarvan maar 
weinigen profiteren. De SP zal er al-
les aan doen om dit te veranderen. 
Een ander, sociaal Delft is wél mo-
gelijk!” 

Bart Smals, VVD

‘Lastenstijging zo 
laag mogelijk’

“Politiek is 
niet saai. Vorig 
jaar zat de 
VVD in de op-
positie en be-
oordeelde het 
beleid van het 
t o e n m a l i g e 
college als ‘ge-
degen financi-

eel beleid’. We vroegen nota bene om 
belastingverlaging – nog steeds een 
vurige wens van de VVD. Dat lijkt nu 
onmogelijk. Veel van de tegenvallers 
zijn erfenissen uit het verleden. Als je 
een erfenis eenmaal hebt aanvaard, 
kun je deze bij tegenvallers niet met 
terugwerkende kracht weigeren. Wij 
lopen niet weg voor de problemen. 
Juist nu heeft Delft de VVD en een 
VVD-wethouder nodig. Zakelijk en 
zuinig.
Lastenstijgingen lijken onvermijde-
lijk, maar ze moeten wat de VVD be-
treft tijdelijk en zo laag mogelijk zijn. 
Veel bezuinigingen zijn een goede 
zaak, zoals het fors inkrimpen van het 
aantal ambtenaren. Daarbij moeten 
de ambtenaren op uitvoerend niveau, 
waar de burger het meest van merkt, 
het minst verdwijnen. Dan maar min-
der ‘beleid’ de komende jaren.
Er zijn twee manieren om een pleis-
ter van een wond te trekken. Lang-
zaam of snel. De VVD hoopt dat met 
deze begroting de snelle manier is 
gekozen. Het doet even pijn, maar je 
hebt direct zicht op de mooie nieu-
we huid die zich heeft gevormd. 
Delft heeft heel veel kansen. Een 
mooie tunnel, een groot nieuw in te 
vullen gebied midden in de stad en 
een bruisende historische binnen-
stad.”

David van Dis, CDA 

‘Politiek moet naar 
zichzelf kijken’ 

“Delft is een 
prachtige stad. 
Maar Delft is 
nu ook een 
heel arme stad. 
Mede door ver-
keerde politie-
ke besluiten 
van de afgelo-
pen decennia 

staat Delft bijna aan de financiële af-
grond. Het CDA roept alle partijen op 
om daar verantwoordelijkheid voor te 
nemen. De politiek moet niet alleen 
naar externe oorzaken zoals de crisis 
wijzen. Het CDA zal daarom weer een 
voorstel doen voor een raadsonder-
zoek naar de oorzaken van de huidige 
financiële situatie, inclusief het han-
delen van de gemeenteraad.
De begroting voor 2015 maakt van 
Delft een onaantrekkelijke stad, door 
de stapeling van bijvoorbeeld de 
enorme stijging van de OZB, de slui-
ting van De VAK, hogere parkeerta-
rieven voor bezoekers, lastenverzwa-
ringen voor sportverenigingen en het 
slechte financiële imago. Het CDA 
zal voorstellen doen om een aantal 
van deze bezuinigingen te verzach-
ten of ongedaan te maken. Delftena-
ren mogen niet de dupe worden van 
de financiële crisis. Ook zal het CDA 
voorstellen doen om met name in de 
jeugdzorg in te zetten op preventie in 
plaats van pillen.
Het CDA roept alle partijen in de 
raad op om bij de begrotingsbehan-
deling samen te werken en goede 
voorstellen te steunen. Dat verdient 
Delft, Delft is een prachtige stad!”

Aad Meuleman, Stadsbelangen

‘Extra verhogingen: 
overdraagbaar 
aandeel’

“De financiële 
situatie van 
onze stad is 
zorgelijk te 
noemen. Het 
college was 
niet in staat 
een sluitende 
begroting te 
presenteren. 

Dat betekent dat de Provincie toe-
zicht gaat houden op de financiën 
van onze stad. Dat betekent ook, dat 
er nog meer forse bezuinigingen ge-
realiseerd moeten worden. Onze 
burgers worden nu geconfronteerd 
met hogere lasten. In de afgelopen 
jaren heeft onze fractie het college en 
voorgaande colleges voortdurend en 
bij herhaling gewezen op de financi-
ele risico’s. Maar in Delft worden op-
positiepartijen genegeerd evenals 
onze waarschuwingen in de afgelo-
pen jaren. 
Stadsbelangen Delft is niet blij met 

deze begroting, maar realiseert zich 
dat niets doen geen optie is. Daarom 
zullen wij, naast een uitgebreid on-
derzoek over de gang van zaken in de 
afgelopen jaren, voorstellen de extra 
aangekondigde verhogingen in een 
aparte belasting aan onze inwoners 
te presenteren. Hiermee wordt zicht-
baar wat extra van onze inwoners 
wordt gevraagd. Wij vinden dat onze 
inwoners voor deze extra belasting 
jaarlijks een gemeentelijk en over-
draagbaar aandeel moeten ontvan-
gen. Zodra de economische situatie 
dat toelaat en het financieel weer be-
ter gaat met onze stad, moeten onze 
inwoners, door het inleveren van het 
aandeel het geld, dat zij nu extra be-
talen, terugkrijgen. Daar hebben 
onze inwoners recht op!”

Joëlle Gooijer, ChristenUnie 

‘Kwetsbaren blijven 
ondersteunen’

“De grote fi-
nanciële pro-
blemen van 
onze stad lei-
den opnieuw 
tot pijnlijke 
bezuinigingen. 
De Christen-
Unie begrijpt 
de noodzaak 

daarvan, en betreurt het dat de be-
groting desondanks een gat van € 12 
miljoen laat zien. 
We vinden dat de meest kwetsbaren 
in onze stad altijd de noodzakelijke 
ondersteuning moeten kunnen krij-
gen. Daarom staan wij achter het 
voorstel om de budgetten voor zorg, 
re-integratie van werklozen en de 
jeugdzorg (die door de Rijksoverheid 
aan gemeenten worden overgedra-
gen) voorlopig helemaal voor deze 
doelen te bestemmen. 
Om diezelfde reden roept de bezui-
niging op de bijzondere bijstand vra-
gen bij ons op. Met de forste aanvul-
lende bezuinigingen op DOK en De 
VAK dreigen kostbare voorzieningen 
voor inwoners te sneuvelen. De 
ChristenUnie betwijfelt of dit echt 
niet anders kan en moet. Wij zullen 
ons in elk geval hard blijven maken 
voor het behoud van DOK Voorhof, 
voor een goede lokale ouderenzorg 
en behoud van voorzieningen in de 
wijken. 

In de begrotingsdiscussies zullen wij 
het college kritisch bevragen op de 
bezuinigings- en investeringskeuzes 
die gemaakt zijn. Wij zullen het col-
lege niet alleen vragen om perspec-
tief te bieden op een goede financiële 
oplossing van de problemen, maar 
ook op een eerlijke verdeling van de 
lasten, nu en in de toekomst.” 

Jos van Koppen, Fractie Van Koppen

‘Megalomane 
projecten’

“Nadat het col-
lege een aantal 
jaren een soort 
SUS-team had 
ingeschakeld 
dat steeds weer 
verhalen rond-
strooide over 
licht aan het 
eind van de 

tunnel, is min of meer het faillisse-
ment van Delft boven komen drijven. 
Bankroet? Artikel 12? Preventief toe-
zicht door de Provincie? Het zijn kre-
ten uit de koppen van de media. De 
tunnel is bijna klaar en het Nieuwe 
Stadskantoor moest koste wat kost 
(af)gebouwd worden. We weten nu 
wat dat betekent! Eerst werd jaren 
sterk gesneden in de sociale voorzie-
ningen. Buurthuizen werden gesloten 
en als vrijwilligers een buurthuis wil-
den open houden, bleek de huur die 
de gemeente oplegde onbetaalbaar. 
Het rustige vaarwater dat voorgespie-
geld werd, blijkt opeens een storm. 
De Delftenaar heeft niets aan ‘over 40 
jaar profiteren de volgende genera-
ties’. Naast de Spoorzone staan Se-
bastiaansbrug en Harnaschpolder 
levensgroot op het netvlies van inwo-
ners. Oppositiepartijen kregen jaren-
lang – zowel met VVD als even CDA 
aan de macht – geen poot tussen de 
financiële deur. De coalitie hield vast 
aan haar megalomane projecten. 
Eerst werden sociaal zwakkeren de 
dupe van de bezuiniging, nu komen 
werkende inwoners met iets meer te 
besteden aan de beurt. De OZB en 
andere tarieven moeten sterk stijgen 
om aan de preventieve toestem-
mingsnormen van de provincie te 
voldoen. Deze begroting krijgt geen 
goedkeuring.” 

Aparte inspreekavond 
Om alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Delft de gelegenheid te geven 
om te reageren op de begrotingsplannen, wordt dit jaar een aparte inspreek-
avond gehouden. Die vindt volgende week plaats op dinsdag 2 december, vanaf 
20.00 uur. 
Wilt u inspreken of meer informatie hebben over de mogelijkheid om in te spreken, 
neem dan contact op met de griffie via griffie@delft.nl of tel. (015) 260 24 16. 
Meer informatie vindt u ook op www.delft.nl/gemeenteraad. 
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Klant Contact Centrum

MIJN LOKET
Een makkelijke manier om gemeentelijke produc-
ten en diensten op www.delft.nl aan te vragen en 
in te zien, is via ‘Mijn Loket’. Het is uw persoonlijke 
internetpagina van de gemeente Delft. 
Via ‘Mijn Loket’ kunt u met uw DigiD verschillen-
de producten en diensten aanvragen. Zoals een 
parkeervergunning of een uittreksel. Ook kunt u 
hier uw verhuizing doorgeven, een melding 
doen of uw uitkeringsspecificatie of jaaropgave 
inzien.
In ‘Mijn Loket’ ziet u verder in één oogopslag 
welke zaken u eerder met de gemeente heeft 
afgehandeld en welke er nog lopen. Naast een 
digitaal loket is ‘Mijn Loket’ dus ook een soort 
persoonlijk digitaal dossier. U komt er door op 
www.delft.nl te klikken op ‘Mijn Loket’.
Met uw persoonlijke DigiD kunt u inloggen op 
websites van de overheid om zaken te regelen. 
Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en 
een wachtwoord. U kunt uw persoonlijke DigiD 
aanvragen via www.digid.nl.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | 
alleen op afspraak, via www.delft.nl of tel. 14015 
| actuele openingstijden vindt u op www.delft.
nl. NB: bij het KCC kunt u alleen betalen per pin.

Hele stad

BESLUIT ALGEMEEN BELANG 
IHKV. WET MARKT EN OVERHEID
De gemeenteraad heeft op 6 november 2014 
het Besluit Algemeen Belang inzake de Wet 
markt en overheid vastgesteld (bekendmaking 
ex art. 4:83 Awb). Dit raadsbesluit bevat een 
gemotiveerde opsomming van economische 
activiteiten die aangemerkt worden als activitei-
ten die plaatsvinden vanuit Algemeen Belang. 

Toelichting
Per 1 juli 2012 is voor overheden en overheids-
bedrijven van kracht de Wet markt en overheid. 
Vanaf die datum moeten alle nieuwe economi-
sche activiteiten ook van een gemeente voldoen 
aan deze wet. Vanaf 1 juli 2014 geldt de wet 
voor alle bestaande economische activiteiten 
van gemeenten. In het kader van de toepassing 
van de wet is een gemeentebrede inventarisatie 
uitgevoerd naar deze zogenoemd economische 
activiteiten. Ook gemeenten kunnen de (vrije) 
concurrentie tussen ondernemingen beïnvloe-
den. Dat is met name het geval wanneer een 
gemeente goederen en diensten aanbiedt en 
daarmee zelf als onderneming handelt. Om in 
zulke gevallen concurrentievervalsing te voorko-
men, moeten gemeenten zich aan een aantal in 
de Wet markt en overheid genoemde gedrags-
regels houden, zoals de gedragsregel van inte-
grale kostendoorberekening. 
De wet kent ook een aantal uitzonderingen. De 
belangrijkste uitzondering is dat de betreffende 
economische activiteiten worden uitgevoerd in 
het kader van het algemeen belang. Het gaat 
hierbij om economische activiteiten van de over-
heid, die worden uitgeoefend omdat de markt 
daarin niet voorziet.  

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht, bin-
nen zes weken na bekend making een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente raad van Delft 
(Postbus 78, 2600 ME Delft).

Voorlopige voorziening
Belanghebbenden bij een voorlopige voorzie-
ning kunnen tegelijkertijd met een bezwaar een 
dergelijke voorziening aanvragen. Dit betekent 
dat aan de Voorzieningenrechter verzocht wordt 
een speciale regeling te treffen voor de periode 
dat een bezwaar in behandeling is bij de 
gemeenteraad van Delft. Een voorlopige voor-
ziening wordt schriftelijk aangevraagd bij de 
rechtbank in Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag).

Bijlage 
Bijlage van het raadsvoorstel is een toelichtende 
brief van het college aan de raad over de toepas-
sing van de wet Markt en Overheid.  

Inzage: de volledige tekst van het Besluit Alge-
meen Belang en de toelichtende brief van het 
college liggen ter inzage bij het KCC aan de 
Phoenixstraat 16 en is eveneens te raadplegen 
op internet, via www.delft.nl/gemeenteraad.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
INKOOPBUREAU H-10
Het college van burgemeester en wethouders 
van Delft maakt bekend dat het, samen met de 
colleges van de gemeenten Den Haag, Leid-
schendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnac-
ker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, 
Westland en Zoetermeer, de gemeenschappelij-
ke regeling Inkoopbureau H-10 heeft getroffen. 
De gemeenteraad heeft het college op 25 sep-
tember 2014 toestemming gegeven voor het 
treffen van deze gemeenschappelijke regeling. 

Toelichting
De regeling behartigt de belangen van de 
gemeenten op het terrein van uitvoering van 
inkooptaken op taakonderdelen binnen het 
sociaal domein. Het Inkoopbureau H10 wordt 
belast met de volgende taken: 
a.  uitvoering van de gezamenlijke inkoop en 

contractering – dat wil zeggen het bepalen 
van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure 
en het contract- en leveranciersmanagement

b.  het op verzoek namens gemeenten optreden 
richting leveranciers om de voorwaarden en 
eisen, waaronder de overeenkomsten wor-
den afgesloten te harmoniseren (gecombi-
neerde inkoop)

c.  het op verzoek van een individuele (of cluster 
van) gemeente(n) contracteren met leveran-
ciers (individuele inkoop en contractering).

De uit te voeren diensten zien toe op het aan-
gaan en beëindigen van inkoopcontracten en 
contractmanagement met derden, ter uitvoe-
ring van de taken in de Jeugdwet en voor een 
deel van de taken op basis van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning.

Inzage
De regeling is op 24 november 2014 in werking 
getreden en ligt samen met het raadsbesluit om 
toestemming te verlenen voor het treffen van de 
regeling, ter inzage bij het KCC aan de Phoe-
nixstraat 16. De regeling kan ook worden inge-
zien via www.delft.nl/bekendmakingen.

SUBSIDIES: KADERVERORDENING EN 
BELEIDSKADER 
In de raadsvergadering van 6 november 2014 zijn 
het Beleidskader Subsidies 2014-2018 en de 
Kader verordening Subsidies 2014 vastgesteld en is 
de Kaderverordening Subsidies 2008 ingetrokken.

Kaderverordening Subsidies 2014
In de door de raad vastgestelde Kaderverorde-
ning Subsidies gemeente Delft 2014 is een aan-
tal Europese staatssteunrechtelijke begrippen 
toegevoegd om te voldoen aan regelgeving van 
Europese staatssteun. 

Beleidskader Subsidies 2014-2018
Met het Beleidskader Subsidies 2014-2018 
wordt geborgd, dat:
1.  het verstrekken van subsidie is afgestemd op 

het gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen
2.  het beleid met betrekking tot de subsidie-

systematiek is afgestemd op de vigerende 
wet- en regelgeving.

Nieuwe beleidsregel: In dit beleidskader wordt 
de nieuwe beleidsregel “Stimulering Participatie 
en innovatie” geïntroduceerd. Deze wordt nu 
voorbereid.   

De nieuwe Kaderverordening, het nieuwe beleids-
kader en de nieuwe beleidsregel gaan in 2015 in.

Inzage
Voor de volledige teksten van de Kaderverorde-
ning Subsidies 2014 en het Beleidskader Subsi-
dies 2014-2018 zie www.delft.nl/gemeenteraad 
(zoektermen: ‘kaderverordening subsidies’ en 
‘beleidskader subsidies’). De tekst ligt ook  
kosteloos (op afspraak) ter inzage bij het KCC, 
Phoenixstraat 16.

BINNENSTAD

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
Asvest 40 | verbouwen van dansstudio tot  
studentenhuis | 17-11-2014
Koornmarkt 6 en 8 | volledig renoveren van 
bestaande pand en wijzigen van bestemming 
op begane grond van horeca naar wonen | 
17-11-2014
Molslaan 27 | wijzigen van bestaande handels-
reclame | 21-11-2014.

Verleend regulier
Markt 48a-50 | maken van een doorbraak in de 
wand van het café/restaurant Willem van Oranje 
| 19-11-2014
Oosteinde 175 II + III | functiewijziging van 
winkel naar wonen | 19-11-2014
Brabantse Turfmarkt 91 | vervangen van de 
gevelreclame | 20-11-2014
Beestenmarkt 1 en 3, Burgwal 51 | inpandig 
verbouwen van drie bestaande panden |  
20-11-2014.

Meldingen
Asvest 40 | verbouwen van dansstudio tot  
studentenhuis | 17-11-2014
Paardenmarkt 1A/B | gebruiksmelding voor 
brandveilig gebruik huisvesting studenten | 
20-11-2014
Raamstraat 180 | brandveilig gebruiken van 
het verblijf van meer dan 50 personen |  
21-11-2014
Nieuwe Plantage thv. nr. 5 | realiseren van een 
gesloten bronsysteem | 18-11-2014.

VERKEERSBESLUITEN
Geerboogerd-Annaboogerd | instellen ver-
plicht (brom)fietspad doorsteek Geerboogerd-
Annaboogerd (kenmerk 1754347)
Kantoorgracht | instellen verplicht (brom)fiets-
pad Kantoorgracht tussen de Paardenmarkt en 
het Oostplantsoen (kenmerk 1754359)
Agnietenpad | instellen verplicht (brom)fiets-
pad op het Agnietenpad (kenmerk 1754329).

VRIJENBAN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
Ternatestraat 107 | splitsen van bestaande 
woning in 2 woningen | 19-11-2014.

Verleend regulier
Oostsingel 182 | verbouwing van de woning | 
19-11-2014
Poortweg 2 | plaatsen van 2 verlichte signs | 
19-11-2014.

Melding
Maria Duystlaan 82 | verwijderen van asbest 
uit de woning | 19-11-2014.

VRIJGESTELDE BOMENKAP
Sportring | kap 2 essen die binnen twee meter 
vanaf de gevel van een gebouw staan
Sportring | kap 2 essen en 2 elzen, ihkv. dunning.

BUITENHOF

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Meldingen
Diepenbrockstraat 66 | verwijderen van 
asbesthoudende materialen | 20-11-2014
Diepenbrockstraat 76 | verwijderen van 
asbesthoudende materialen | 20-11-2014
Zagwijnpad 62 | verwijderen van asbest uit de 
woning | 20-11-2014
Debussystraat 8 | sloop van een appartement | 
21-11-2014.

VERKEERSBESLUIT
Bachsingel | instellen verplicht fietspad op het 
bruggetje tussen Bachsingel en Handellaan 
(kenmerk 1754333).

VOORHOF

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Meldingen
Poptahof Noord 446 | slopen van de gymzaal | 
17-11-2014

Poptahof Zuid 480 | verwijderen van asbest uit 
woning | 21-11-2014.

VERKEERSBESLUIT
Jacob van Lenneppad | instellen verplicht 
(brom)fietspad op het Jacob van Lenneppad 
(kenmerk 1754353).

HOF VAN DELFT / 
VOORDIJKSHOORN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
Harnaschpolder, Bouwveld 21 met toekom-
stige straatnaam Druivenmuur | plaatsen van 
een tweetal damwanden | 18-11-2014
Eliza Dorusstraat 34 | volledige verbouwing 
van woonhuis, inclusief plaatsen van dakkapel 
en dakopbouw | 19-11-2014
Meermanstraat achter 126, en buurthuis  
St. Olofslaan (en begin van Vinkenlaan) |  
kappen 4 bomen op diverse locaties wegens 
slechte gezondheid en verkeerde standplaats | 
20-11-2014.

Rectificatie
Vorige week werd onder Buitenhof onder ‘Aan-
gevraagde omgevingsvergunningen’ een aan-
vraag gepubliceerd voor een bomenkap aan de 
Provincialeweg / Prinses Beatrixlaan. Deze aan-
vraag valt echter onder Hof van Delft/Voordijks-
hoorn en dient als volgt te worden gelezen:
Provincialeweg / Prinses Beatrixlaan, braak-
liggend perceel | kappen van bomen ivm. reali-
seren van onttrekkingsputten grondwater | 
11-11-2014

Meldingen
Sasboutstraat 84 | verwijderen van asbesthou-
dende materialen | 18-11-2014
Westeinde 23 | verwijderen van asbest uit de 
woning | 18-11-2014
Paulus Buijsstraat 167 | verwijderen van asbest 
uit de woning | 18-11-2014
Hoogenhouckstraat 2 | verwijderen van asbest 
uit de woning | 20-11-2014
Hugo de Grootstraat 69 | vervangen van een 
asbest dak op de schuur in de achtertuin | 
22-11-2014.

Verleend regulier
Bastinglaan 27 | uitbreiden van de woning aan 
zij- en achtergevel | 19-11-2014.

VRIJGESTELDE BOMENKAP
Jacob Gilleshof | kap 1 gleditsia, ihkv. dunning.

AANWIJZING ONDERGRONDSE 
CONTAINERS 
Op 26 november 2014 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Delft de volgende 
locatie aangewezen voor het plaatsen vier onder-
grondse afvalcontainers voor huishoudelijk afval: 
Hugo de Grootplein, tegenover huisnummer 11.

Inzage 
U kunt de in kaart gebrachte locatie inzien  
van woensdag 26 november 2014 tot en met 
woensdag 7 januari 2015 op werkdagen van 
8.00 tot 16.00 uur bij de Publieksbalie aan de 
Staalweg 1.

Bezwaar maken
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u 
binnen 6 weken na dagtekening een bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit 
besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u 
lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

WIPPOLDER

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verleend regulier
Kluyverweg 4 | graven en dempen van een 
watergang | 17-11-2014
Maerten Trompstraat 3 | bouwen van een  
atelier in de achtertuin | 21-11-2014.

Melding
Laan van Braat 22 | nieuwe brandmeldinstalla-
tie voor de bestaande woonzorglocatie van 
Stichting Philadelphia Zorg | 29-10-2014.

VERKEERSBESLUIT
Delfgauwseweg | instellen verplicht (brom)
fietspad op de doorsteek van de Delfgauwseweg 
naar de Poortweg (kenmerk 1754341).

TANTHOF

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aangevraagd
Begin van Vinkenlaan (en Meermanstraat 
achter 126 en buurthuis St. Olofslaan) |  
kappen 4 bomen op diverse locaties wegens 
slechte gezondheid en verkeerde standplaats | 
20-11-2014.

VRIJGESTELDE BOMENKAP
Otterlaan 4 | kap 1 meidoorn; de boom is dood
Guevarastraat 2 | kap 1 corylus; de boom is dood.
Cubalaan 47 | kap 1 corylus; de boom is dood. 

VERKEERSBESLUITEN
Boliviastraat | instellen verplicht fietspad op 
het gedeelte van de Boliviastraat tussen Bolivia-
straat 25 en de Sandinoweg (kenmerk 1754335)
De Mirandastraat | instellen verplicht fietspad 
op de De Mirandastraat tussen de Sandinoweg 
en de Caracasstraat (kenmerk 1754334)
Waterhoenstraat | instellen verplicht (brom)
fietspad tussen Waterhoenstraat 14 en de Koe-
kamp (kenmerk 1754367)
Ghanastraat | instellen verplicht (brom)fietspad 
tussen Ghanastraat 14 en Syriësingel (kenmerk 
1754348)
Meerkoetpad | instellen verplicht (brom)fiets-
pad op het Meerkoetpad (kenmerk 1754361).

Toelichting / leeswijzer

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Een aangevraagde omgevingsvergunning waar-
voor de uitgebreide procedure geldt (zes maan-
den), ligt zes weken ter inzage bij de Stadswin-
kel. In die periode kan iedereen reageren op de 
ontwerpbeschikking met een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze. Wie geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze 
naar voren te brengen over de ontwerpbeschik-
king, kan daarna tegen de definitieve beschik-
king niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank 
Den Haag.
Bij de afhandeling van aanvragen om een 
omgevingsvergunning waarvoor de reguliere 
procedure geldt (acht weken) wordt geen ont-
werpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes 
weken na de vergunningverlening bezwaar 
worden gemaakt. 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de 
gemeente, kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na het ver-
lenen van de vrijstelling en/of vergunning een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 
ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in behande-
ling genomen door de Adviescommissie voor 
bezwaarschriften.
Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN
Als u het met een besluit niet eens bent, kunt u 
binnen 6 weken na dagtekening een bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit 
besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u 
lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

VRIJGESTELDE BOMENKAP
Een omgevingsvergunning voor een bomen-
kap is in een aantal gevallen niet vereist. Voor 
de kap van deze houtopstanden is geen omge-
vingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet 
mogelijk.

FORMELE PUBLICATIE
De formele publicatie van algemeen verbinden-
de voorschriften (verordeningen) en kennis-
gevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad 
op www.officielebekendmakingen.nl. Verkeers-
besluiten worden formeel gepubliceerd in de 
Staatscourant, die u eveneens vindt op www.
officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/
bekendmakingen vindt u directe links naar deze 
bekendmakingen van de gemeente Delft.
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 Als elke euro telt

Cultuur – ook als 
elke euro telt
Als wethouder van Cultuur én 
als Delftenaar vind ik het van 
belang dat je, zeker in een crea-
tieve stad als Delft, op jonge 
leeftijd kennis maakt met cul-
tuur. Want cultuur helpt je om 
je creatieve vermogen en talen-
ten te prikkelen en te ontwikke-
len – om het beste uit jezelf te 
halen.
Nu zegt u misschien: ‘Dat kan 
allemaal wel, maar er wordt 
volop bezuinigd in Delft, ook op 
cultuur. Is cultuur – het beste uit 
jezelf halen – voor de jeugd dan 
nog wel betaalbaar?’ Een be-
grijpelijke vraag. Het antwoord 
op deze vraag is trouwens een 
dubbel ja! 

Ja, we moeten bezuinigen, daar 
hoef ik niet omheen te draaien. 
Ook op cultuur inderdaad. Maar 
niet op cultuureducatie en cul-
tuurdeelname voor de Delftse 
jeugd.
En ja, want ik realiseer me dat 
ook veel Delftenaren moeten 
bezuinigen. En daarom zijn er 
regelingen om cultuur voor de 
jeugd betaalbaar te houden.

Nu zijn er mensen die mis-
schien zeggen: ‘Dat kan alle-
maal wel, maar als ik m’n zoon-
tje bij De VAK wil laten leren 
drummen, kost mij dat € 401. 
Daar kan ik om precies te zijn 
nul euro van betalen met mijn 
minimuminkomen. Wat hebt u 
dáár op te zeggen, wethouder 
van Cultuur?’ Nou, als u een 
minimuminkomen hebt, dan 
hoeft die drumcursus van meer 
dan 35 lessen bij De VAK u ook 
precies nul euro te kosten! Die 
cursus kan het Jeugdcultuur-
fonds dan voor u betalen. Want 
via het Jeugdcultuurfonds kun-
nen mensen met een mini-
muminkomen jaarlijks hun 
kind voor € 450 laten meedoen 
aan culturele activiteiten.

Hoe werkt het Jeugdcultuur-
fonds? Dat kunt u op deze pa-
gina lezen. Kindercoach Myra 
Hillebrink is bijvoorbeeld één 
van de professionals die graag 
bemiddelt om kinderen via  
het Jeugdcultuurfonds te laten 
meedoen aan cultuur – om  
kinderen in staat te stellen het 
beste uit zichzelf te halen. 
Kortom: cultuur blijft bereik-
baar voor jongeren, ook als elke 
euro telt. Dat kan allemaal wel 
– dat kan allemaal wél in Delft.

Ferrie Förster
Wethouder van (onder meer) Cultuur

Kinderen laten meedoen. Dat is 
waar Myra Hillebrink zich voor  
inzet – als kinder- en jeugdcoach 
van Het Luisterrijk én als interme-
diair van het Jeugdcultuurfonds en 
het Jeugdsportfonds. ‘Ik wil ontwik-
kelingsmogelijkheden voor kinde-
ren volop benutten – en dat is heel 
breed’. 

“Als kindercoach richt ik me op kin-
deren die sociaal-emotionele pro-
blemen hebben, en vooral op kinde-
ren die anders leren. Het schoolse 
leren is vooral op horen gericht. Dat 
werkt niet voor iedereen. Sommige 
kinderen leren door te kijken of door 
te voelen, door te bewegen – door 
hun lijf te laten meedenken. Door 
letterlijk stap voor stap, of huppeltje 
voor huppeltje te leren rekenen en 
lezen – en ze vinden het nog leuk 
ook. Heerlijk om ze dan bezig te zien 
in opperste concentratie, puntje van 
de tong uit de mond. Het is voor hun 
zelfvertrouwen belangrijk dat ze 
kunnen ontdekken waar hun talen-
ten liggen.”

Samen Sporten
“De ontwikkeling van kinderen ligt 
mij na aan het hart. En bewegen is 
ontwikkelen, daarmee stimuleer je 
de hersenen. Daarom ben ik zo’n  
3 jaar geleden met een collega-kin-
dertherapeut het project Samen 
Sporten begonnen, voor kinderen en 
jongeren met én zonder beperking. 
Als duo werken ze dan aan een spor-
tieve mijlpaal – de finish halen bij de 
Golden Tenloop bijvoorbeeld.” 

Apetrots
“Voor de eerste twee keer moesten 
we de boer op om deelnemers met 
een beperking en maatjes hiervoor te 
interesseren, maar dat hoeft niet 
meer. Ze komen nu naar ons toe en 
vragen zelf: ‘Hee Myra, wanneer 
kunnen we weer samen sporten?’ 
Waarom? Omdat ze er door Samen 
Sporten achter zijn gekomen dat ze 
meer kunnen dan ze hadden gedacht 
– of dan hun ouders hadden gedacht. 

Staan er apetrotse ouders langs de fi-
nish: ‘Dat mijn zoon de Golden Ten-
loop kan lopen, geweldig!’ En je 
moest eens weten wat het met de 
kinderen doet. Die worden zelfred-
zamer, krijgen een positiever beeld 
van zichzelf. Een jonge deelneemster 
van 9 jaar zei aan het begin van een 
training tegen haar ouders: ‘Nu mo-
gen jullie wel weggaan hoor, net als 
alle andere mama’s en papa’s.’”

Mogelijkheid om mee te doen
“Bewegen is voor kinderen heel be-
langrijk. Cultuur ook trouwens. Uit 
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als 
je muziek maakt, je daar heel veel 
hersenwerk voor nodig hebt. Daar-

om heb ik mij aangemeld als inter-
mediair voor het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds. Deze fond-
sen bieden kinderen de mogelijkheid 
om mee te doen aan sport en cultuur, 
ook als hun ouders daar niet genoeg 
geld voor hebben. De gemeente  
levert een bijdrage aan deze fondsen 
– dat is niet overal zo. Daarom kun-
nen kinderen in Delft een sport-
vergoeding krijgen van maximaal  
€ 225 per jaar en een vergoeding 
voor cultuurdeelname van maxi-
maal € 450 per jaar.” 

Willen dan ook kunnen!
 “Ouders of sport- en cultuurinstellin-
gen kunnen niet zélf een aanvraag 

indienen. Dat kan alleen door profes-
sionals die zich voor kinderen inzet-
ten. En dat doe ik graag. Inmiddels 
heb ik kinderen als intermediair al lid 
mogen maken van voetbalverenigin-
gen, en paardrijles, gitaar- en drum-
les voor ze kunnen regelen. Dit onder 
het motto: ‘Ik beweeg, dus ik doe 
mee.’ Ik vind dat deze mogelijkheid 
voor de kinderen om zich te ontwik-
kelen en mee te doen, volop benut 
moet worden – als ze willen, dan ook 
kúnnen. Daar zet ik me graag belan-
geloos voor in.”

Meer informatie op www.het-luisterrijk.nl, 
www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcul-
tuurfonds.nl.

Jeugdfondsen brengen kinderen in beweging

‘Ik beweeg, dus ik doe mee’
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Op deze pagina vindt u alles wat Delft in 
huis heeft voor Delftenaren met een laag 
inkomen. Een greep uit het aanbod op het 
gebied van sport, spel, cultuur en vakan-
tie vindt u hieronder.

•  De Speelgoeduitleen 
www.speeloke.nl

Wie wíl meedoen aan de samenleving, moet ook kúnnen meedoen. Ook Delfte naren die 

weinig te besteden hebben – en vooral: kinderen van Delftenaren met een minimum-

inkomen. Dat vinden veel Delftse bedrijven, instellingen en particulieren. Samen hebben 

zij een Pact tegen Armoede gesloten. Ook de gemeente heeft een aantal tegemoet-

komingen om van wíllen meedoen kúnnen meedoen te maken. 

Wat hebben het Pact tegen Armoede en de gemeente Delftenaren te bieden? Dat kunt u 

de komende weken lezen in de Stadskrant Delft. Deze week: sport, spel, cultuur en  

vakantie. Kijk ook op www.delft.nl/alselkeeurotelt. 
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heeft al een pas vanaf € 5 en u bespaart er 
vele tientallen euro’s mee. Voor inwonende 
kinderen van 3 t/m 18 jaar is de Delftpas 
gratis. Diverse Delftse sportverenigingen 
bieden zowel jeugdleden als volwassenen 
een aantrekkelijke Delftpaskorting op de 
jaarcontributie. Daarmee wordt sporten 
nog plezieriger!

www.delft.nl/alselkeeurotelt
•  De Vakantiebank 

www.devakantiebankdelft.nl
•  De Delftse Vakantie Activiteiten 

www.dvadelft.nl
•  HiepHiepHoera 

http://hiep-hoera.webs.com
•  De Delftpas, www.delft.nl/delftpas. Van-

wege de kosten hoeft u het niet te laten; u 

Pact tegen armoede
Als elke euro telt is een initiatief van het 
Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. Zo’n 75 Delftse bedrijven en instel-
lingen hebben gezamenlijk dit Pact tegen 
Armoede gesloten. 
Kijk op www.delft.nl/alselkeeurotelt voor 
meer informatie. 


