
Wat (ver)bindt Delft? 
Verslag stadsgesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt 26 oktober 2016
Door: Robin Waterreus

Opening
Nelly de Ridder verwelkomt de nieuwe burgemeester bij TOP in het Prinsenkwartier. TOP richt zich op drie 
waarden, die voor Delft van belang zijn: techniek, innovatie en creativiteit.  
Bert Slagmolen introduceert als moderator het programma en de sprekers van de avond. Het stadsgesprek dient 
om inzicht te krijgen in wat Delft verbindt. 
Het gesprek start met 4 pitches: 

•   Hans Reijnen over positie Delft in de regio
•   Gé Kleijweg over samenwerken in de binnenstad
•   Erik van Hunnik over ontwikkeling TU Noord
•   Kees Huisman over ontwikkeling Buitenhof

Daarop volgt reactie Marja van Bijsterveldt en het gesprek met elkaar.
Zie ook presentatie

Delft: van centrumgemeente naar stad in een stedelijk netwerk,  
Hans Reijnen, Observator van binnen en van buiten
De streekverzorgende functie nam af. De streekverzorgende functie was van oudsher gericht op het Westland en 
Oostland. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, de Kamer van Koophandel, kantongerecht, het belastingkantoor en 
soortgelijke faciliteiten zaten allemaal in Delft, maar zijn allemaal afgenomen. Deze afname komt door 
schaalvergroting, marktwerking en de groei van voorzieningen in omliggende gemeenten. Wat in Delft bleef was 
o.a. onderwijs (maar minder regionaal), het Reinier de Graaf ziekenhuis en GGZ Delfland. Ondertussen groeide 
(deels bovenregionaal) het technologische complex en de vestiging van HBO’s. De regiofunctie van winkels in de 
binnenstad werd hierdoor ook minder, ook door de groei van voorzieningen in omliggende gemeenten. Rijswijk 
met de ontwikkeling van de Boogaard (1964) was dé bedreiging voor Delft. Het antwoord van Delft hierop was het 
Plan City Zuid (jaren ‘60), met als referentie voor het Plan de Lijnbaan in Rotterdam. Dit Plan is er niet gekomen, 
maar het heeft er toe geleid dat In de Veste in 1976 is geopend. Dit was kleiner, maar paste wel in de 
grachtenstructuur van de binnenstad Delft. 
De laatste jaren zijn nieuwe kansen ontstaan en de waardering voor de historische binnenstad is belangrijker 
geworden. Er zijn nieuwe verbindingen via het OV-netwerk (o.a. tram naar Ypenburg/Leidschenveen). Van en 
naar Delft wordt veel gependeld tussen Den Haag en Rotterdam. Vanaf 1964 ontstond regiovorming rondom 
Rijnmond (1964), s-’Gravenhage (1973) en het Westland (1967). Delft hield zichzelf lang afzijdig want zij 
beschouwde zichzelf als ‘grote stad’. Hierdoor had Delft echter ook minder contacten. Rond 1970 was het gewest 
Delfland kansloos. 
Twintig jaar later kwam een discussie over regiovorming met focus op grootstedelijke problematiek (van G4). Na 
vier jaar nota’s koos de Tweede Kamer voor de stadsprovincie. Delft sloot in 1993 aan bij stadsgewest 
Haaglanden. Delft kwam zodoende voor het eerst aan een brede regionale tafel en moest wennen aan het 
samenwerken met andere gemeenten in de omgeving. In 1997 schrapt de Tweede Kamer de stadsprovincie 
weer. Den Haag werd gecompenseerd, maar Delft niet. Er kwam een fusiegolf in de regio (van 16 naar 9 
gemeenten). Het Westland was ineens een grotere gemeente geworden dan Delft. Dit wijzigde de verhoudingen. 
Vervolgens ontstond de metropoolregio. In de Investeringsagenda van de gemeente stond: “TIC Delft vormt het 
hart van de regio en is proeftuin voor talloze innovaties.” De vraag is echter of Delft echt gelegen is in het hart van 
de regio, of tussen twee polen (Den Haag en Rotterdam). Innovatie is hot en gewild en daar wordt om gestreden. 
Zie Leiden, dat de Campus Den Haag bezorgd ziet groeien.
Wat is wijsheid? Ken je positie in het netwerk: wat heb je te bieden, wat heb je nodig? Focus op wat partijen bindt, 
met begrip voor wat partijen scheidt.

Samenvattend
• Delft is van een centrumgemeente van het agrarische West- en Oostland, een stad in een stedelijk 

netwerk geworden: de Metropoolregio.  
• Delft ligt geografisch in het hart van de Metropoolregio, maar feitelijk tussen twee sterke polen: 

Rotterdam en Den Haag.
• Delft moet zijn positie in het netwerk kennen, en focussen op wat partijen bindt, met begrip voor wat hen 

scheidt.

http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2016/10/Presentatie-stadsgesprek-met-de-burgemeester-26-oktober-2016.pdf
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SAMEN zijn we DELFT! Gé Kleijweg, Delftenaar en ondernemer Stads-koffyhuis e.a.
Doordat ik veel contact had en veel heb gebenchmarkt in discussiegroepen met collega ondernemers kon ik 
delen in kennis en wijsheid om mij heen. Daarnaast was er via de Kamer van Koophandel nog een waardevol 
netwerk waarin ik met allemaal verschillende ondernemers zat. Alle soorten onderwerpen kwamen aan bod en 
iedere ondernemer had zijn eigen manier voor het kijken naar uitdagingen. Kennis vergaren en kennis delen is 
belangrijk voor ontwikkeling en succes.
Daarnaast moet je je realiseren dat je moet blijven nadenken over alle facetten waar je in het bedrijf mee te 
maken krijgt. Als namelijk het ene proces niet goed gaat dan heb je daar in het volgende proces ook last van. Met 
die bril van ondernemerschap kijk ik ook naar de stad Delft. Als je als stad bepaalde dingen niet goed geregeld 
hebt, zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, marketing, verdeling functies en klimaat/uitstraling van de stad, dan heb 
je daar last van.

Ik kon bijdragen aan het leggen van een verbinding doordat ik mocht meewerken aan een stukje software, waarbij 
we mensen van detailhandel/horeca/parkeergarages/etc. gingen uitdagen om iedere dag hun activiteiten te delen. 
Activiteiten waren bijvoorbeeld de omzet, het aantal geboekte overnachtingen, het aantal bezoekers, etc. Het idee 
hierachter was dat als we dat konden meten en monitoren, en iedere partij bewust konden maken van ieders rol, 
dat de verdeling van functionaliteiten binnen de stad inzichtelijk maakt, en dat je het belang van de goede 
samenhang daarin kunt aantonen. Op die manier kun je ook ervaringen en kennis uitwisselen. Door de monitor 
kun je terugkijken naar behaalde resultaten, maar je kunt ook vooruit gaan kijken. De monitor is niet alleen een 
benchmark van bedrijven, maar ook van de overheid. Het kan bijvoorbeeld ook cultuuraspecten laten zien. Als het 
Prinsenkwartier iets organiseert dan zie je dat terug op de monitor in de andere faciliteiten van de stad (bijv. 
horeca). 
Het belang voor Delft is om een goede aanvulling van faciliteiten op elkaar te hebben. Als je daar een duidelijk 
beeld van hebt kun je daar dus ook speciale arrangementen op afstemmen. Het Vermeer-jaar is daar een mooi 
voorbeeld van. Dat heeft geleidt tot eenheid in de stad en publiciteit die eromheen zat, wat Delft toch ook op de 
kaart zette. Delft is voor mij van Tanthof en de Delftse Hout tot en met de binnenstad, mijn kern is de binnenstad. 
Eenheid in de stad is ook iets van de laatste jaren. Hiervoor keek de ondernemer vrijwel alleen naar zijn eigen 
straat, maar de laatste jaren is mede door het ondernemersfonds en de oprichting van het BOB meer 
samenwerking en visie gekomen. Vanuit praktijkervaring zeg ik dat het heel erg leuk is om met verschillende 
bloedgroepen(ondernemers, ambtenaren) aan dezelfde tafel te zitten en over de praktijk te praten. Vooral vanuit 
de straat en de werkvloer, de ontwikkeling van onderaf. Samen zijn we Delft!

Samenvattend
• In netwerken kennis delen is belangrijk voor ontwikkeling en succes
• Processen moeten goed op elkaar aansluiten, anders krijg je daar last van
• Functionaliteiten moeten aanvullingen op elkaar zijn
• Een platte organisatie zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel 

�

TU noord: groene verbinder, Erik van Hunnik, Voorzitter bewonersvereniging TU noord
Het TU-noord gebied is een groen gebied met veel diversiteit. Door de bewonersvereniging zijn mooie 
ontwikkelingen in het gebied bereikt. Waar wij in de wijk veel mee te maken hebben zijn studenten. In onze wijk 
zijn veel studentenwoningen en er worden gebouwen omgebouwd tot studentenwoningen. Voor de wijk houdt dit 
in dat een soort monocultuur ontstaat. Wij zouden de studenten ook graag in de stad houden en wij hebben ook 
niets tegen studentenwoningen, maar waarom moet het zo monotoon zijn?
De fietspaden en uitvalswegen in het TU-noord gebied zijn een probleem waar wij iets mee moeten doen. De 
doorstroom en verbinding zijn slecht, terwijl in de wijk veel verkeer is. Er zijn problemen met de brug die aan de 
ene kant de stromen blokkeert als hij open staat, maar aan de andere kant ook de wijken met elkaar verbindt. De 
bewonersvereniging zou graag inspraak hebben bij de plannen voor die brug.

Als ik voor één dag burgemeester van Delft zou zijn dan ga ik naast de Woonvisie een Werkvisie zetten, gericht op het 
ecosysteem van Delft en de TU, een gebied waar innovatie kan gedijen. Voorbeeld: YES!Delft is een fantastische 
samenwerking van TNO, TU en de gemeente, daar komen veel kansrijke bedrijven uit. Die willen graag in Delft blijven is 
gebleken, en het is heel belangrijk om bij de transformatie van Delft te kijken hoe je die kansrijke bedrijven in Delft houdt. 
Zodat de veelbelovende afgestudeerde student die in Delft wil blijven werken ook in Delft kan blijven werken en je dus ook 
de innovatie in Delft houdt.

Als ik voor één dag gemeentesecretaris zou zijn dan zou ik graag de organisatie willen ontschotten. Ik ben iemand 
van een platte organisatie en dat je de verantwoordelijkheid op de werkvloer hebt. In het voorbeeld van het jaar van 
Vermeer was er veel ambtelijke rompslomp rondom de banieren. De ambtelijke bureaucratie werkt beperkend en ik 
zou graag willen dat( ik dan) ambtenaren meer verantwoordelijkheid zouden mogen nemen.



Wat wij ook graag zien is de verbinding. Als je plannen hebt, betrek de betreffende partijen er dan bij in co-creatie 
en neem ze mee in de ontwikkeling van die plannen. Dat is een beetje wat wij op dit moment missen. Het is een 
uitdaging om die samenwerking op te zoeken, maar de samenwerking is wel erg belangrijk. Een voorbeeld is het 
plan Groen Blauw Delft Zuid Oost. Daar komen veel gebouwen leeg waar iets mee gaat gebeuren. Als 
stakeholders worden wij daar nu in betrokken en dat is hartstikke goed. 
In onze buurt hebben we ontzettend veel kennis en kunde. Mijn advies aan de gemeente is: maak daar gebruik 
van. Ga die kennis halen. Zodra wij die kennis gaan brengen is het te laat, want dan zitten we al in de 
procedures. Dus haal de kennis aan de voorkant.

Samenvattend
• De Belangenvereniging TU Noord is net als alle andere belangenverenigingen een 

vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de leefomgeving. 
• Een belangenvereniging bindt bewoners en verbindt de wijk met stakeholders, zoals gemeente, 

projectontwikkelaar of in ons geval de TU. 
• De uitdaging van de wijk Wippolder is de frictie tussen belangen van de bewoners, TU, de vele 

studenten als passanten, de monocultuur die ontstaat door de massale studentenwoningen en het 
verkeer dat zich door de wijk wurmt. 

• Houd de lijn vast die de afgelopen jaren is ingezet: meer contacten en overleg met de stakeholders 
onderling en faciliteer co-creatie voor nieuwe ontwikkeling. 

• De belangenvereniging is een grote bron van kennis, benut die.
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Samen leren voor de toekomst, ook in de Buitenhof, Kees Huisman, Projectcoördinator Basisschool De 
Horizon
De Buitenhof heeft te maken met financiële armoede, sociale armoede en taalarmoede. Er leven veel mensen in 
een sociaal isolement. Ouders kennen de taal niet, waardoor kinderen in een taalarme omgeving moeten 
opgroeien. De overheid treedt steeds meer op de achtergrond. Ouders moeten zelf achter overheidsregelingen 
gaan, maar dat is lastig als je de taal niet machtig bent. Ook is er steeds meer digitalisering en weten ouders niet 
hoe ze daar mee om moeten gaan. Er zijn ook gezinnen die verdergaande ondersteuning nodig hebben, opvoed- 
en psychische ondersteuning (bijvoorbeeld wanneer de ouders een oorlogstrauma hebben). Ook heeft onderzoek 
uitgewezen dat 30-40 procent van de kinderen geen ontbijt heeft gehad als ze op school komen. 
Dit zijn dus allemaal problemen die zich bij ons op school voordoen en als je bij ons komt werken weet je dat je 
daarmee aan de slag moet gaan. Dat is zwaar werk en vergt bevlogen collega’s. We zetten nu een community 
school op, waarbij de school een soort vindplaats voor de wijk is waar je ook met andere problemen kunt komen. 
Daar worden speciaal opgeleide mensen op ingezet, zodat de leerkracht zijn aandacht aan de schooltaken kan 
geven. Dit noemt men ontzorgen van de school. Aangezien vele kinderen bij ons al met een achterstand starten 
van ongeveer 2 jaar is de tijd die bij ons naar schooltaken (zoals lezen, rekenen en taal) gaat meer dan 
gemiddeld. Dat wij meer tijd moeten besteden aan lezen/rekenen/taal gaat ten koste van andere programma’s. 
Wij krijgen geen extra geld zodat kansarme kinderen kunnen sporten, kunst en cultuur activiteiten naschools 
krijgen aangeboden. De brede school is afgeschaft door de gemeente Delft, hierdoor krijgen onze kinderen geen 
leertijdverlenging. Wij willen kinderen een naschools aanbod aanbieden waar sport, muziek, cultuur en techniek 
centraal staan.

Wij proberen nu vanaf de geboorte van een kind in te steken op de ontwikkeling. De school weet vaak als eerste 
de nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Ik heb regelmatig contact met beheerders van Woonbron, wij willen als 
school namelijk ook voorkomen dat leerlingen op straat komen of dat dossiers naar de deurwaarder gaan. We 
komen ook achter de voordeur. We zorgen dat bewoners zin hebben in het leven zodat zij er ook voor zorgen dat 
hun kinderen op school komen, en via de kinderen bereiken we weer de ouders. Marja van Bijsterveldt heeft ons 
bezocht. Ze vond het een prettige kennismaking en vond ons een school met een pittige opdracht. Wij willen 
ouders en gezinnen ondersteunen, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien. Het samen leren voor de toekomst, hoe 
kun je de verbindingen leggen? Ik kijk dan naar de studentenflats achter ons. Daar zit heel wat kennis. In een 
vrijwilligersproject enkele jaren geleden zetten hoogopgeleide buurtbewoners zich in om bijscholing te geven. Niet 
alleen de TU houdt Delft draaiende, maar ook de groep bewoners uit de probleemwijken is waar de stad Delft op 
drijft. Samen kunnen we meerdere jaren investeren en samen zeggen: ‘Kijk eens, dat hebben we met elkaar 
bereikt.’ 

Discussie over oproep, “adopteer een gezin”
Peter van Hemmen vraagt: Als iedere aanwezige hier het komende jaar een gezin in de Buitenhof zou adopteren 
en zou ondersteunen, zou dat helpen? Antwoord Kees Huisman: ik denk het wel, ik ga die uitdaging aan. Tilly 

Als ik voor één dag rector van de TU zou zijn, dan zou ik mij inspannen om de financiering rond te krijgen voor 
maatregelen voor een goede doorstroming van het verkeer in de (TU) wijk. Met voor de hand liggende maatregelen, zoals 
een Gelatinebrug, kan je het verkeer beter stroomlijnen en dat bevordert de bereikbaarheid van de TU en ontsluiting van 
de wijk naar de stad.



Kaisiepo vult aan: ik woon in de Poptahof en dit verhaal geldt ook voor ons. Ik zie na school veel kinderen op 
straat spelen en vanuit mijzelf denk ik dan ‘daar moeten we wat mee’. We zijn een kleurrijke groep Delftenaren 
die die kinderen helpen. Wij zijn wel een wijk met allerlei culturen en wij zijn ook trots. Kees Huisman: In de 
Poptahof heeft de Horizon ook een locatie, dat is een vergelijkbare school bevolking. 30% van de aanvragen om 
financiële ondersteuning in de gemeente Delft komt vanuit de Poptahof en 40% van de aanvragen komt uit de 
wijk Buitenhof. Hij benadrukt wel dat er ook structureel geld nodig is, bv voor naschoolse activiteiten.

Samenvattend
• De kinderen van basisschool De Horizon komen uit de aandachtsbuurten van de wijk Buitenhof
• Onze kinderen en ouders hebben meer nodig dan kwalitatief en modern onderwijs
• Daarom zoekt De Horizon actief naar partners om de om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten
• Door ontschotting budget reserveren voor de school en hun ouders. Niet projectmatig, maar meerjarige 

investeringen. 
• Daarnaast gebruik maken van de kracht in Delft: denk hierbij aan het inzetten van studenten bij het lees- 

en techniek onderwijs, vrijwilligers inzetten bij huiswerkbegeleiding, ondersteunen van gezinnen.
• Bij alle projecten/innovaties staat TAAL centraal, want TAAL is de sleutel tot groei!
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Inleiding en reactie, Marja van Bijsterveldt, Burgemeester Delft
Wat mij opvalt, is dat we met elkaar veel kracht, mogelijkheden en kansen hebben. We zouden een alliantie van 
de verbinding moeten aangaan. De sprekers van vanavond vertegenwoordigen heel mooi wat we in huis hebben 
als Delft. TOP is zo mooi omdat mensen hier met elkaar in creativiteit het debat aangaan. Het is belangrijk dat er 
in de stad een plek is waar je met elkaar in gesprek kunt gaan. Het gaat om mensen die de stad dragen en van 
de stad iets moois maken. Door ‘creating history’ kan Delft verder gebracht komen. Er ontstaan nieuwe visies en 
inzichten die gedeeld kunnen worden. Ik hoop ook vaak bij deze debatten te zijn want ik vind ze enorm 
inspirerend. Met passie en betrokkenheid kan over de stad worden gepraat. Ik ben nu halverwege mijn eerste 
honderd dagen. De afgelopen tijd heb ik ontzettend veel mensen gesproken en gezien wat een mooie creativiteit 
er in Delft is. 

Wat mij de laatste jaren is opgevallen is dat de sfeer in Delft wat terneergeslagen was. De bezuinigingen hebben 
veel partijen geraakt. Om dat jarenlang te doen, zo dicht bij de mensen in de stad zelf, dat is heftig. Delft is 
natuurlijk een stad met allure en rijke historie geweest en had eigenlijk altijd een mooie positie. Langzamerhand 
ging Delft worstelen met deze positie.  
Maar wij gaan nu weer meer delen en kijken hoe slimme coalities gemaakt zouden kunnen worden. Dat is 
volgens mij meer de kracht waar Delft vanuit kan opereren. 
Welke kant moet het nu op? Ik heb voor mijzelf een paar doelen gesteld. Bij mijn installatie waren daarom ook: 
fier, betrokken en zelfbewust de hoofdpunten.  
 
Ten eerste: Ik vind het als burgemeester belangrijk om de trots die er in de stad is, proberen verder naar boven te 
halen en als stad uit te stralen. We zijn een betrokken stad, ook in sociaal opzicht en we zijn een stad die 
zelfbewust mag zijn. Ik proef veel energie, initiatief en ondernemerschap in de stad. Het verhaal van Gé Kleijweg 
is evidence-based, je wilt weten wat actie en gevolg is. Het is ook goed om vanuit kennis te kijken naar wat we 
het beste kunnen doen, maar wel met een liefde en passie voor de stad. Die combinatie van trots en liefde voor 
de stad in combinatie met de kennis is ijzersterk. Ik denk dat we dan enorm kansrijk zijn. Straks ligt de mooie 
spoorzone er met alle verbindingen en staat er gewoon een stad die er nóg meer mag zijn en klaar is voor de 
toekomst. Toekomstgericht de krachten die er in de stad zijn benutten.

Het tweede punt: We hebben een stad hebben met meerdere gezichten. We hebben kennis, mensen die in staat 
zijn om continu te schakelen op alle nieuwe ontwikkelingen. In reactie op Kees Huisman, we hebben in onze stad 
inderdaad delen van buurten en wijken die heel kwetsbaar zijn. Ik denk dat het ons aller-plicht is en een mooie 
uitdaging om de delen met elkaar te verbinden. Het kan niet zo zijn dat het ene deel van de stad een groei 
doormaakt en dat een ander deel achterblijft. We zijn daar als stad Delft voor verantwoordelijk. We moeten 
daarbij oppassen waar we ons geld inzetten. We moeten de kwaliteiten van onze stad ten volle benutten. We 
hebben de TU met kennis, maar vooral ook met heel veel mensen. Stel nou dat je van die mensen 1% a 2% aan 
die gezinnen kunt koppelen. Dat is een geweldige eye-opener voor een student en een hele goede hulp voor 
zulke kinderen. Een kind dat een half uurtje per dag leest, ontwikkelt substantieel beter in taal. In Delft kunnen we 
kijken wat de allianties zijn. Met elkaars enthousiasme kun je bergen verzetten. Ik denk dat we met elkaar veel 

Als ik één dag de onderwijswethouden zou kunnen zijn dan zou ik door ontschotting investeren in de brede ontwikkeling 
van kinderen en hun ouders. Voor alle kinderen een rijk naschools aanbod met sport, muziek, cultuur en leesactiviteiten. 
Ouders ondersteunen in het leerproces van hun kind. Vanuit de school willen we het gebruik van de Nederlandse taal 
bevorderen door het aanbieden van taalcursussen. Ook opvoedondersteuning en ondersteuning bij armoede wordt 
aangeboden op school.



voor elkaar kunnen betekenen en het lijkt me een uitdaging om dat met elkaar aan te gaan. Dus fier, trots, 
verbinden tussen wijken, kan nieuw elan geven en inspirerend zijn. 
Ik wil ook nog iets zeggen over het verhaal van Erik en de samenwerking tussen de gemeente en TU noord. We 
zijn bezig met de omgevingswet. Wat ik daar heel belangrijk in vind is dat je de kracht van de mensen benut. Zorg 
dat je die kracht al heel tijdig, aan het begin van het proces, in zet. Een gemeentelijk apparaat kan in die situatie 
mooie dingen doen omdat je gebruik maakt van elkaars kracht. In het Sociaal Domein was veel betrokkenheid 
vanuit de organisaties. Dat vind ik een mooi voorbeeld waarop je het ook bij dit soort ruimtelijke projecten zou 
moeten doen. Zorg dat je kwaliteit benut.

Ten derde: zelfbewust naar de regio. Als reactie op Hans Reijnen, de regionale positie van Delft is niet slecht. Ik 
denk dat Delft ontzettend veel te bieden heeft. Wat ons bindt als regio is dat we veel te bieden hebben om onze 
positie in de regio te behouden. De jongeren die hier hun start-up hebben gehad en innovatieve bedrijven moeten 
we inderdaad hier zien te houden. Ik geloof in zoeken naar de verbinding, en dat je het elkaar moet gunnen. Als 
Delft moeten we een verhaal neerzetten waarbij anderen een belang hebben. Je moet je dus verplaatsen in het 
belang van die ander, zodat wij iets kunnen bieden in het belang van de regio. 

Samenvattend
• Wat mij opvalt, is dat we met elkaar veel kracht, mogelijkheden en kansen hebben. De overheid is 

natuurlijk relevant, maar de mensen dragen uiteindelijk de stad.
• We zijn een betrokken stad, ook in sociaal opzicht en we zijn een stad die zelfbewust mag zijn.
• Ik vind het als burgemeester belangrijk om de trots die er in de stad is verder naar boven te halen en als 

stad uit te stralen.
• Het kan niet zo zijn dat het ene deel van de stad een groei en ontwikkeling doormaakt en dat een ander 

deel achterblijft. We zouden een alliantie van de verbinding moeten aangaan. 
• Ik geloof dat je het elkaar regionaal iets moet gunnen. Als Delft moeten we een verhaal neerzetten waar 

ook anderen in de regio belang bij hebben. Je moet je verplaatsen in de positie van die ander.

Discussie
Iemand uit de zaal: Ik woon in Rotterdam maar ga verhuizen naar de spoorzone. Het wordt echt prachtig. Voor 
zo’n middelgrote stad vind ik het echt een ongelofelijke mooie prestatie. Je mag daar trots op zijn. Er komen meer 
mensen naar Delft, meer hoger opgeleiden, er worden studentenwoningen gebouwd. Op de vraag hoe dit ons 
gaat helpen bij de verbinding: daarover moeten we met elkaar over in gesprek. Verbinden vraagt netwerken en 
netwerken heb je nodig om te ontmoeten.
 
Joris van Bergen stelt dat ook geleerd kan worden van anderen, bijvoorbeeld de gemeente Leiden en Universiteit 
Leiden. Kijk samen naar de plannen voor ruimtelijke ordening en zorg dat plannen samenkomen. Leiden heeft de 
kennis van de Universiteit gebruikt om te kijken waar die kennis voor de stad zou kunnen worden ingezet. In dat 
proces zou je studenten ook zelf moeten laten meedenken waar zij zich voor zouden kunnen inzetten. Zorg 
ervoor dat mensen betrokken zijn en dat mensen die niet direct betrokken kunnen worden, erbij betrokken worden 
door andere media. Gebruik bijvoorbeeld theater de Veste om dit soort zaken onder de aandacht te brengen. En 
ga als gemeenteraad ook zelf eens naar de locatie. Ga naar de Buitenhof en laat daar de bewoners zien waar je 
mee bezig bent. 
Marja van Bijsterveldt geeft hierop een reactie. Voor Delft is het ook de intentie om samen met partijen om de 
tafel te gaan. Er wordt een convenant over samenwerking tussen TU en gemeente gesloten. De uitdaging zal 
zitten in hoe je van papier naar werkelijkheid gaat. Het beeld dat ik heb is dat zowel het bestuur van de 
Universiteit als college en de ambtelijke organisatie ook echt de intentie hebben om dit met elkaar te gaan doen. 
Het bestuur woont in de stad en daardoor ben je ook al onderdeel van de stad. We willen ook van de kwaliteit van 
mensen gebruik maken. Samenwerking zit hem ook in dit soort stadsgesprekken. Er zijn veel gesprekken met 
mensen geweest, ook op diverse locaties. Ik kan mij ook voorstellen dat wij niet alleen handelen vanuit het 
stadhuis.

Afsluiting
Jan Bloemberg constateert dat het een vruchtbaar stadsgesprek is geweest. Voor dit eerste stadsgesprek met de 
burgemeester hebben we ons heel bewust gericht op wat Delft verbindt. Delft als kennisstad is tot mislukken 
gedoemd als we niet de verbinding opzoeken met de tweedeling in de stad. Zelfbewustzijn en wijsheid zijn twee 
woorden die vanavond veel gebruikt zijn. Verbinden, ontschotten en een platte organisatie zijn belangrijke 
middelen om de kracht van de stad te gebruiken. Er zit veel kracht in deze stad die benut kan worden. We gaan 
zeker kijken hoe we aan de oproep om gezinnen in de Buitenhof te ondersteunen een vervolg kunnen geven. 
TOP is van plan begin volgend jaar een stadsgesprek met de burgemeester en de voorzitter van de TU te 
organiseren.


