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HET VERHAAL
VAN DE STAD

Voor de Omgevingsvisie is onder de bewoners van Delft een onderzoek
uitgevoerd naar de beleving van en wensen ten aanzien van hun leefomgeving. Door middel van een enquête, straatinterviews en groepsgesprekken
zijn in totaal 4.400 bewoners bevraagd over negen thema’s: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid. Deze eindrapportage betreft een integrale
analyse van de drie typen opgehaalde data: gesloten vragen, open vragen
en groepsgesprekken.

Beelden
Uit het onderzoek is een aantal beelden naar voren gekomen die laten zien
waar de stad Delft in de ogen van bewoners voor staat of zou moeten staan.
Allereerst is er het beeld van Delft als stad waarin het prettig wonen is. In een
fijne woonbuurt is voor iedereen plek en nodigt de straat uit tot verplaatsen,
verblijven en ontmoeten. De buurt bevat voldoende ontmoetingsplekken,
speel- en sportvoorzieningen. Winkels voor dagelijkse behoeften en primaire
gezondheidsvoorzieningen zoals de huisarts en apotheek zijn in korte tijd te
bereiken. De gewenste woonbuurt beschikt over openbare ruimte die groen
is: dit is aantrekkelijk, nodigt uit tot beweging en is goed voor de (mentale)
gezondheid en duurzaamheid. Openbare ruimte moet daarnaast toegankelijk
zijn, goed onderhoud wordt daarbij door de stad zeer belangrijk gevonden. Bij
de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met
alle groepen in de stad waaronder ouderen en mensen met een (visuele) beperking. Tot slot is openbare ruimte overzichtelijk opgebouwd en goed verlicht,
zodat bewoners een oogje in het zeil kunnen houden en de buurt veilig blijft.
Een tweede beeld betreft Delft als karaktervolle stad. De bewoners van de stad
zijn trots op het karakter dat getypeerd wordt door zowel historie als innovatie. De historische gebouwen in de stad worden gekoesterd om de esthetische,
educatieve en toeristische waarde die ze vertegenwoordigen. Bewoners zien
graag dat deze goed onderhouden worden en dat het uiterlijk gewaarborgd
blijft, ook als renovatie of verduurzaming nodig is. De innovatiekant van Delft
ziet men vooral graag tot uitdrukking komen als het gaat om werken in de
stad; bedrijven die actief zijn in technologie en duurzaamheid zijn welkom. In
woonbuurten is echter alleen plaats voor kleinschalige kantoren. Grotere kantoren en bedrijven die zich bezighouden met productie en daardoor vormen
van overlast met zich meebrengen, ziet men liever aan de randen van de stad
of op bedrijventerreinen.
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Delft als bereikbare stad is het derde beeld dat opkomt. Voor een stad die een
goed woon- en werkklimaat nastreeft, is bereikbaarheid cruciaal. Daarom
moeten fietsvoorzieningen (zowel de paden als de stallingsmogelijkheden)
optimaal zijn, trottoirs ruimschoots aanwezig zijn en dient een fijnmazig
OV-netwerk door de stad te lopen. Om de veiligheid te waarborgen, moeten
de verschillende verkeersstromen die de stad kent zoveel mogelijk gescheiden
zijn. De auto is in de stad te gast en komt bij voorkeur niet te veel in het centrum. In buurten is voor auto’s wel plek, maar dienen niet het straatbeeld te
overheersen. Parkeerplaatsen onder de grond, geïntegreerd in woningen of op
centrale plaatsen in de wijk, behoren tot de opties om dit mogelijk te maken.
Als het aan de bewoners ligt is Delft ook een sociale en verbonden stad. Men is
op zoek naar verbinding en komt graag in contact met de verschillende groepen die de stad kent. Gemengde wijken waarin plek is voor allerlei groepen
kennen een groot draagvlak. Wel moet ontmoeting mogelijk gemaakt worden
om deze wijken tot een succes te maken. Bewoners hebben behoefte aan
ontmoetingsplekken in de buurt in de vorm van bankjes op straat en voorzieningen zoals een buurthuis en speelvoorzieningen.
Het laatste beeld betreft Delft als participatiestad. Delftenaren tonen een grote
bereidheid om mee te denken over hun buurt of de stad als geheel. Men wordt
graag in een vroeg stadium betrokken bij ingrijpende veranderingen aan de
straat, de openbare ruimte van de stad of historische gebouwen. Ook tonen
bewoners de wil om mee te helpen aan het verbeteren van hun woonomgeving, het in stand houden van voorzieningen, het verduurzamen van de stad
en het organiseren van activiteiten die ontmoeting mogelijk maken. Daarbij
wordt echter in het algemeen de eerste aanzet verwacht van de gemeente.

Uitdagingen
De wensbeelden voor de stad zijn nu geschetst. Naast behoeftes van bewoners
spelen er echter ook beperkingen. Het belangrijkste spanningsveld voor Delft
komt voort uit de vraag naar ruimte als gevolg van de (regionale) opgaves
die zijn gesteld (15.000 woningen en 10.000 banen erbij) en de wijze waarop
bewoners willen wonen. Bewoners van Delft willen vooral groene, ruim opgezette buurten. Bijbouwen mag niet ten koste gaan van de natuur rondom de
stad. Maar het verdichten van buurten kent niet veel voorstanders, men vindt
dat Delft al vol genoeg is. Voor hoogbouw – een efficiënte oplossing voor de
verstedelijkingsopgave – is weinig draagvlak. Toch zien bewoners het woningtekort, vooral voor starters, als groot maatschappelijk probleem.
In gesprek met de stad Delft
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Het maken van keuzes binnen de stad is een lastige uitdaging doordat er
verschillende claims op de (openbare) ruimte zijn. Bereikbaarheid is een
veelgenoemde voorwaarde voor zowel een prettige woonstad, een succesvolle werkstad als met het oog op de toegankelijkheid van voorzieningen.
Maar goede bereikbaarheid betekent niet voor alle bewoners hetzelfde. Zo
geeft een deel de voorkeur aan verplaatsing per fiets, een ander deel reist
het liefst met het openbaar vervoer, voor de ander is de auto onmisbaar en
weer een ander deel gaat vooral te voet naar zijn of haar bestemming. Voor al
deze vervoersmodaliteiten is er een vraag naar meer ruimte. Men wil bredere
voetgangerspaden, meer fietspaden, een uitgebreid OV-netwerk en, in sommige gevallen, meer parkeervoorzieningen. Verkeersstromen zouden ook nog
duidelijk gescheiden moeten zijn, mengvormen zoals shared spaces zijn niet
populair. Aangezien de ruimte al beperkt is, is het ingewikkeld voor al deze
weggebruikers de gewenste verbeteringen te kunnen bieden. Zeker wanneer
deze wijzigingen verdere verharding van de openbare ruimte zouden opleveren, wat haaks staat op de wens van bewoners om verharding te beperken en
meer groen in de stad aan te brengen.
Een algemeen spanningsveld dat naar voren komt betreft het individuele versus het collectieve belang, Mijn Omgeving versus Ons Delft. Voor de stad heeft
men bepaalde wensen (woningen, groen, autoluw), maar die staan als geheel
soms op gespannen voet met de eigen behoeftes en beperkingen.

Foto: Ronald Speijer
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Op weg naar de Omgevingsvisie
Het gesprek met de stad heeft de voornaamste behoeftes van de bewoners van
Delft geïnventariseerd, uitmondend in een aantal beelden over de stad. In de
Omgevingsvisie zullen deze beelden geconfronteerd worden met de noties van
schaarste, urgentie en belangen van andere partijen dan bewoners. Hieruit
volgt een prioritering van behoeftes. De daaruit voortvloeiende keuzes zullen
goed onderbouwd en helder worden gecommuniceerd naar de bewoners.
Daarbij worden aannames in het beleid expliciet gemaakt en zaken die gaan
schuren concreet benoemd.
Delft zal met creatieve oplossingen moeten komen om zowel haar opgaves te
realiseren als haar bewoners tevreden te houden. Die oplossingen zijn volgens
bewoners te vinden in transformatie van leegstaande gebouwen, het aanleggen van snippergroen, het bouwen van flexibele microappartementen, het
combineren van de functies werk en wonen in bepaalde gebieden en functiemenging binnen gebouwen. Voor keuzes ten aanzien van de inrichting van de
openbare ruimte zal men ook de aandacht moeten verleggen naar het combineren van verschillende functies, zoals groen, spelen en verduurzaming. Elk
plekje in de stad dient goed benut te worden en de uitdaging is om combinaties te vinden die elkaar versterken. De oplossingen dienen zowel het individuele als het collectieve belang te dienen. Soms zal dat niet mogelijk zijn en dan
is het zaak om de keuzes voor de stad – Ons Delft – goed uit te leggen.
De uitdaging wat betreft het vervolgproces ligt ten eerste in het vinden van een
goede balans tussen de sociale en de ruimtelijke opgave voor de stad en deze
met elkaar te verbinden. Ten tweede is het aan te bevelen om de beelden over
de stad periodiek op te halen. De stem van Delftenaren is in dit eerste gesprek
met de stad serieus genomen. Maar hoe verandert hun kijk gedurende de
komende jaren waarin de Omgevingsvisie geïmplementeerd gaat worden? Tot
slot is het – in lijn met het voorgaande – van belang nu te starten met kennisoverdracht en activatie van de opgehaalde kennis, in de vorm van seminars,
workshops en rondetafelgesprekken. Zowel bewoners als medewerkers van
de gemeente kunnen op deze manier geïnformeerd en geactiveerd worden,
zodat het gesprek met de stad een continu proces wordt. Daarbij zouden stedelijke partners zoals de TU Delft betrokken kunnen worden.

In gesprek met de stad Delft
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1.
INLEIDING

Foto: Ronald Speijer
In gesprek met de stad Delft
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Steeds meer mensen wonen in de stad. Door deze verstedelijking neemt de druk op de openbare ruimte toe. De
sterk toegenomen populariteit van de stad als woonmilieu stelt steden voor een enorme bouw- en transformatieopgave. Alle steden in Nederland gaan de komende
jaren binnen de stadsgrenzen woningen bijbouwen,
zodat steden voller worden. Tegelijkertijd zijn stedelingen
steeds meer belang gaan hechten aan de kwaliteit van de
openbare ruimte en willen zij graag groen wonen. Natuur
in de stad is dan ook een veel besproken onderwerp binnen (internationaal) onderzoek, beleid en planning.
Door dubbele vergrijzing wonen steeds meer ouderen
met een steeds hogere leeftijd in de stad. Ook voor ouderen is de aantrekkingskracht van stad als woonmilieu
toegenomen: steeds meer ouderen trekken vanuit de
randgebieden naar de stad, dicht bij voorzieningen. Omdat ouderen steeds vaker en langer zelfstandig wonen, is
er veel aandacht voor de vraag hoe de stad kan bijdragen
aan een thuis voor alle leeftijden (“steden van 8 tot 80”).
De binnenstad is bij uitstek de plek waar consumptie en
recreatie plaatsvindt. Daarbij ligt de nadruk steeds meer
op vertier – horeca, evenementen en festivals – en minder
op winkelen, het gevolg van online winkels. Bezoekers en
bewoners hechten daarbij groot belang aan authenticiteit,
de echtheid van een stad – de stad heeft een karakter, een
eigen identiteit. De gebouwde omgeving en de inrichting
van de openbare ruimte benadrukken die identiteit, onder
meer door de geschiedenis van een stad een plek te geven.
Een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker.
De nadruk ligt daarbij op preventie. Daarom is er meer
belangstelling voor de vraag hoe (de inrichting van) een
stad uitnodigt tot gezond gedrag en hoe groen bijdraagt
aan de gezondheid en welzijn van bewoners. De gevolgen
van klimaatverandering worden ook in de stad steeds
zichtbaarder en voelbaarder. Verduurzaming en vergroening van steden zijn dan ook belangrijke opgaves. Op het
gebied van mobiliteit zal veel veranderen. Het (elektrisch)
fietsgebruik zal verder toenemen, evenals het gebruik van
het openbaar vervoer. Stadscentra en wijken zijn steeds
vaker autoluw.
Heterogeniteit is een wezenlijk kenmerk van de stad. Er
wonen bewoners van allerlei pluimage. Als gevolg van
mondialisering en immigratie zal de diversiteit van de
stad nog verder toenemen. Dat maakt het samenleven
niet altijd even makkelijk, een uitdaging die al sinds het
ontstaan van de stad de aandacht heeft. Tegelijkertijd
spelen de trends van individualisering en digitalisering,
waardoor er minder contact is tussen verschillende
groepen en we ons in de openbare ruimte terugtrekken
in onze eigen digitale wereld. Ondanks, of misschien juist
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1.1 Schema onderzoeksproces
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wel dankzij deze trends, is er een groeiende behoefte aan
verbinding tussen groepen in de stad en in de eigen buurt.
Want om ons veilig en thuis te voelen, is het belangrijk
dat we elkaar enigszins kunnen plaatsen, herkennen
en kennen, ondanks de verschillen. Een enige vorm van
binding is nodig bij zelforganisatie. Er wordt in de context van de participatiesamenleving steeds meer van de
burger zelf verwacht met betrekking tot bijvoorbeeld het
in stand houden van voorzieningen en het onderhoud van
de openbare ruimte.
Kortom: er spelen tal van maatschappelijke trends die
steden, en dus ook Delft, voor een aantal opgaves stelt.
Veerkrachtige steden bereiden zich daar op voor, bijvoorbeeld in een toekomstvisie van de stad waarin de ontwikkelingen en opgaves worden uitgewerkt. Om gemeenten
in dit proces te ondersteunen is een nieuwe wet aangenomen: de Omgevingswet.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Die wet verplicht alle gemeenten om een integrale toekomstvisie (de
Omgevingsvisie) voor de inrichting van de leefomgeving
te maken. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken
en onze vrije tijd doorbrengen. Denk bijvoorbeeld aan de
inrichting van de openbare ruimte zoals straten, parken
en pleinen, uitbreidingsplannen voor woningbouw en
de ontwikkeling van verkeersnetwerken voor fietsers en
openbaar vervoer.
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Proces
Voorafgaand aan de vaststelling van de Omgevingsvisie
organiseert de gemeente een participatietraject waarin
bewoners en bezoekers van de stad hun mening kunnen
geven over verschillende onderwerpen. Delft maakt de
Omgevingsvisie in twee fasen. In de eerste fase zijn de
feiten en cijfers van het Delft van nu verzameld en is vastgelegd wat de kaders zijn. Dat wil zeggen welke thema’s
belangrijk zijn voor de Omgevingsvisie en welke

ontwikkelingen en opgaven daarbinnen op hoofdlijnen
vast liggen. De thema’s zijn: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid,
historie, gezondheid en veiligheid. De tweede fase betreft
een gesprek met de stad: wat vinden bewoners?

Onderzoeksaanpak
Veldacademie is gevraagd het gesprek met de stad te
voeren en heeft dat op drie manieren gedaan:
• Een (online-)enquête met 74 gesloten vragen en vier
open vragen.
• Straatinterviews in buurten met zeventien open vragen en de vragen van de enquête.
• Groepsgesprekken met specifieke doelgroepen en
verdiepende thema’s.

Foto: Veldacademie
In gesprek met de stad Delft

Deze onderzoekstrajecten leveren drie databronnen op: (1)
gesloten vragen (2) open vragen en (3) groepsgesprekken,
die afzonderlijk zijn geanalyseerd en waarover is gerapporteerd in deelrapportages. Voor de voorliggende eindrapportage zijn de resultaten van die deelonderzoeken door
middel van een integrale analyse samengebracht, aangevuld met de resultaten van de co-creatiesessies met jongeren door het bureau Youngworks. Wanneer in dit rapport
expliciet verwezen wordt naar jongeren, is de betreffende
data afkomstig uit dit Youngworks-traject. De afzonderlijke
methoden hebben elk hun voordelen en beperkingen, respectievelijk (1) een groot bereik qua respondenten, maar
sommige groepen zijn onderbelicht en er is weinig verdieping qua vragen doordat er geen optie is door te vragen;
(2) bereik van diverse groepen, meer verdieping mogelijk
dan bij gesloten vragen maar nog in beperkte mate; (3) een
laag bereik maar wel gericht op bijzondere en/of onderbelichte doelgroepen, en aanmerkelijke verdieping qua
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thema doordat doorgevraagd kan worden en het gesprek
niet beperkt is tot een vragenlijst. De integrale analyse onderzoekt de thema’s vanuit deze verschillende perspectieven om zo tot afgewogen en genuanceerde eindconclusies
te komen, waarin zo goed mogelijk verschillende Delftse
bewonersgroepen zijn vertegenwoordigd en het verhaal
achter de meningen is gepresenteerd.

Enquête

1.2 Respons naar thema gesloten vragen
Thema

Aantal

Percentage

Wonen

2.348

75%

Werken

1.801

58%

Voorzieningen

1.976

63%

Openbare ruimte

2.042

65%

Samen leven

1.678

54%

Op basis van de negen thema’s (wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid,
historie, gezondheid en veiligheid) is een vragenlijst ontwikkeld. Daarvoor is eerst input opgehaald bij de thema‑
eigenaren. Zij konden ook voorstellen doen voor specifieke vragen. De gemeente heeft de conceptversie van de
vragenlijst gecontroleerd, aangevuld en geprogrammeerd.
De data is op vier verschillende manieren opgehaald:
via het Delft Internet Panel (DIP), via een gestratificeerde
steekproef, via de website van de Omgevingsvisie en via
de straatinterviews. Respondenten mochten zelf kiezen
over welke thema’s zij vragen wilden beantwoorden, wat
heeft geresulteerd in de volgende respons (zie tabel 1.2).

Duurzaamheid

1.760

56%

Historie

1.586

51%

Gezondheid

1.763

56%

Veiligheid

1.886

60%

Totaal*

3.124

Voor meer informatie over de dataverzameling en de
respons verwijzen we naar het hoofdstuk Werkwijze. De
beschreven resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de
ongewogen data. Een aantal groepen is hierin ondervertegenwoordigd, namelijk: (oudere) jongeren (tot 35 jaar),
mensen met een migratieachtergrond en laagopgeleiden.
Een groot deel van de vragen uit de enquête zijn zogeheten multi-respons vragen, wat betekent dat respondenten
meerdere antwoorden (in de meeste gevallen maximaal
drie) konden aankruisen. Hierdoor tellen de percentages
van deze vragen niet op tot 100. In de analyse is voor alle
vragen gekeken naar verschillen naar geslacht, leeftijd,
huishoudens met en zonder kinderen, opleidingsniveau,
werkenden en niet-werkenden, en de wijk waar men
woont (herleid van de postcode). Alleen verschillen die
statistisch significant zijn (d.w.z. verschillen die niet op
toeval berusten), worden besproken.

1.3 Respons naar thema bij open vragen tijdens straatinterviews

Open vragen
De open vragen dienen vooral ter verdieping van de gesloten vragen die in de enquête gesteld zijn. In totaal zijn er
door 2.861 respondenten bruikbare antwoorden gegeven
op de open vragen, waaronder door 1.210 respondenten
tijdens de straatinterviews. Voor meer informatie over de
dataverzameling, respons en dataverwerking verwijzen
we naar het hoofdstuk Werkwijze. De deelnemers aan
de straatinterviews hadden vrije keuze wat betreft de
onderwerpen waarover zij vragen wilden beantwoorden.
In tabel 1.3 is de responsverdeling weergegeven.
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* Het totaal aantal respondenten is kleiner dan de som van het aantal respondenten per thema, omdat respondenten vragen over meerdere thema's
konden beantwoorden.

Thema

Aantal

Percentage

Wonen

372

31%

Werken

117

10%

Voorzieningen

124

10%

Openbare ruimte

182

16%

Samen leven

149

12%

Duurzaamheid

110

9%

Historie

100

8%

Gezondheid

99

8%

Veiligheid

241

20%

Totaal*

1.210

* Het totaal aantal respondenten is kleiner dan de som van het aantal respondenten per thema, omdat respondenten vragen over meerdere thema's
konden beantwoorden.
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1.4 Overzicht doelgroepgerichte en thematische groepsgesprekken
Groepsgesprek

Doelgroep

Onderwerpen

1

Bewoners met een visuele beperking

Openbare ruimte en mobiliteit; Wonen;
Voorzieningen; Samen leven

2

Internationale studenten en kenniswerkers

Werken; Wonen; Samen leven; Voorzieningen

3

Bewoners met een migratieachtergrond

Openbare ruimte; Voorzieningen; Gezondheid;
Samen leven

4

Ouderen (80+)

Wonen; Openbare ruimte en veiligheid;
Voorzieningen en gezondheid

Thema
5, 6, 7

De straat van de toekomst

Functie van de straat en voorbeelden straatbeelden

8

De randen van de stad

Woningen; Bedrijven; Parkeren

9

Gemengde wijken

Menging bevolkingsgroepen; Menging functies

Groepsgesprekken
Het doel van het uitvoeren van groepsgesprekken is
tweeërlei. Ten eerste biedt het de mogelijkheid groepen te
bereiken die in het onderzoek tot dusver ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen in een aantal thematische bijeenkomsten de uitkomsten van de enquête en de
straatinterviews verder uitgediept worden. Uiteindelijk zijn
er vier doelgroepgerichte groepsgesprekken gehouden, namelijk met bewoners met een visuele beperking, met internationale studenten en kenniswerkers, met bewoners met
een migratieachtergrond, en met ouderen (80-plussers).
Van de eerste en laatste groep werd verwacht dat zij ook
specifieke wensen en behoeften hebben ten aanzien
van de openbare ruimte. Bij elke doelgroep zijn thema’s
gekozen die voor deze groep van belang werden geacht,
waarbij deelnemers van groepsgesprekken altijd de
mogelijkheid hebben om aan te geven of ze iets hebben
gemist in het gesprek.
Drie thematische groepsgesprekken zijn gehouden om
meer verdieping te krijgen in onderwerpen van de enquête en de straatinterviews. Het doel van het groepsgesprek
De straat van de toekomst was het in kaart brengen wat
volgens bewoners de kernwaardes zijn van de directe
woonomgeving, specifiek de straten en stoepen, en het
uitdiepen van voorkeuren en wensen ten aanzien van
onder meer groen, parkeren en ontmoeten. Hierbij is ter
inspiratie een uitkomst van de enquête gebruikt over de
functie van de straat. Verder zijn foto’s van bestaande straten in Delft in het gesprek gebruikt. Het groepsgesprek De
randen van de stad is gebruikt om de keuzes ten aanzien
van plekken voor werken en wonen verder te bespreken.
Uit de enquête bleek dat bewoners voor verschillende
functies mogelijkheden zien in de ruimte aan de randen
In gesprek met de stad Delft

van de stad, maar ook hier is ruimte beperkt en dat stelt
de stad voor dilemma’s. Welke prioritering hebben bewoners? Het doel van het groepsgesprek Gemengde wijken,
tot slot, was het bespreken van kansen en belemmeringen
met betrekking tot gemengd wonen, zowel als het gaat
om verschillende bewonersgroepen als om functiemenging. Uit de enquête bleek dat er een groot draagvlak is
voor gemengd wonen van groepen, maar hoe werkt het in
de praktijk? En hoe denken bewoners over rust en reuring
in hun wijk?

Leeswijzer
In de hierna volgende hoofdstukken worden de thema’s
wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen
leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid
behandeld. Elk hoofdstuk start met de door de gemeente
opgestelde kaders uit de Omgevingsvisie. Voor de inhoud
is geput uit de drie beschreven databronnen. Citaten van
bewoners worden gebruikt om de uitkomsten te illustreren en indien aanwezig worden daarbij de persoonskenmerken genoteerd (de afkorting m.k. houdt in dat het om
een huishouden met thuiswonende kinderen gaat, z.k.
staat voor een huishouden zonder thuiswonende kinderen). Tot slot worden per hoofdstuk de conclusies voor de
Omgevingsvisie opgesomd, weergegeven in een kader.
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2.
WONEN

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft zet in op evenwichtige en leefbare woonwijken. In 2040 onderscheidt
Delft zich met diverse woonmilieus en een divers aanbod van woningen, zowel
sociaal, het middensegment als de bovenkant van de markt. De stad is prettig
om te wonen, voor Delftenaren en voor nieuwkomers.
•
•
•

Regionale opgave voor Delft: 15.000 extra woningen
‘Vitale’ woonwijken
Kwaliteitsverbetering sociale woningbouw

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Delft staat voor een verstedelijkingsopgave en gaat in de komende jaren duizenden nieuwe woningen bouwen.
Omdat Delft niet veel mogelijkheden heeft om uit te breiden, komen de extra woningen vooral binnen de huidige
gemeentegrenzen. Dat betekent dat de stad gaat verdichten. Waar moeten die woningen komen? Wat is de goede
afweging tussen wonen en groen? Moet Delft inzetten op het verdichten van bestaande wijken of zou een deel
van het groen aan de randen van de stad opgeofferd moeten worden? Net als in veel andere steden is de druk op
de woningmarkt groot. Wat voor soort woningen moeten er gebouwd worden en voor welke groepen?

Woonwensen
Woonbuurt

In de antwoorden op de open vraag naar hoe een ideale
woonbuurt er uit ziet, komen drie duidelijke aspecten
naar voren, namelijk: groen, bereikbaarheid en sfeer. De
buurt is bij voorkeur ruim opgezet en is er veel openbaar
groen aanwezig, een eigenschap die nagenoeg iedere
respondent naar voren brengt in hun opsomming van

“Meer groen tussen de woningen en niet
alleen geclusterd in parkjes etc.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 26 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Groene open ruimtes voor divers gebruik.
Ruimte geeft rust en balans”
Bewoner van Tanthof, man, 43 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Een groene buurt waarbij gedacht wordt
aan de toekomst van onze planeet”.
Bewoner van Voorhof, vrouw, 25 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

wensen (“veel groen” is het vaakst gegeven antwoord). In
de meeste gevallen specificeert men niet verder in welke
vorm dit groen dan aanwezig zou moeten zijn. Bij de
bewoners die dit wel doen komen onder meer de volgende voorbeelden naar voren: parken, bomen, buurt(moes)
tuinen, perkjes en groene daken. Een deel spreekt daarbij
uit dat het groen goed onderhouden moet worden. Groen
in de wijk nodigt uit tot verblijven, biedt mogelijkheden
voor kinderen om te spelen, heeft een positief effect op
de (fysieke en mentale) gezondheid en wordt gerelateerd
aan duurzaamheid.
“Een buurt die uitnodigt om in te wandelen,
waar iets is te zien, te doen. Dat kan een speelplaatsje zijn voor kinderen, een gedeelde moestuin, bankjes en dergelijke. Groen waar je kunt
lopen.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 31 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Ook jongeren hechten veel waarde aan een groene omgeving en zouden graag meer bomen, planten en bloemenperkjes in de stad en hun buurt zien.
“Je moet ernaar op zoek. Groen kan voor mij
ook heel futuristisch zijn, bijvoorbeeld groene
daken of groene (verticale) muren. Dat vind ik
ook bij Delft passen.”
Deelnemer co-creatiesessie Youngworks
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2.1 Als er meer woningen in een buurt gebouwd moeten worden, is er per woning minder ruimte beschikbaar. Welke soort buitenruimte heeft uw voorkeur?
5%
Weet niet / geen mening
12%
Een grote gedeelde
tuin

44%
Een kleine privé-tuin

40%
Openbaar groen
in de buurt

Er zal bij een toenemende verstedelijking gemiddeld
genomen minder buitenruimte per woning beschikbaar
zijn. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat er meer
ingezet wordt op gedeeld groen zoals parkjes en gedeelde
tuinen, en minder op privé-groen. Middels de enquête
is gevraagd welke soort buitenruimte de voorkeur heeft.
Het grootste deel van de bewoners heeft het liefst een
kleine privé-tuin (44%) en een bijna net zo groot deel
heeft de voorkeur voor openbaar groen in de buurt (40%).
Een voorkeur voor een gedeelde tuin zien we vooral bij
gezinnen met kinderen, hoger opgeleiden, en in de wijken
Binnenstad en Hof van Delft. Openbaar groen in de buurt
wordt vaker gekozen door mannen, ouderen, huishoudens zonder kinderen, bewoners met een laag en middelbaar opleidingsniveau, niet-werkenden, en in de wijken
Voorhof, Wippolder en Buitenhof.
In het groepsgesprek De randen van de stad wordt de
optie van gedeeld groen besproken. Volgens sommigen is
het onnodig dat iedereen zijn eigen groen in de vorm van
een tuin heeft. New York wordt als voorbeeld genomen,
ook daar hebben veel bewoners geen eigen groen maar
is er wel het Central Park. Delft heeft eveneens “fantastische” centrale groenvoorzieningen, het Delftse Hout en
Midden-Delfland. Het geschetste beeld van New York valt
echter niet bij iedereen in de smaak. Bewoners zien groen
liever ingebed in de buurten. Groen zorgt voor de leefbaarheid in de wijk, men zou daar niet zonder willen.

In gesprek met de stad Delft

Een tweede belangrijk onderdeel van de ideale buurt is
de bereikbaarheid ervan. Bewoners willen hun woningen
goed kunnen bereiken, en wel op verschillende wijzen.
Zo zijn er veel voorstanders van een goed OV-netwerk;
zij zien graag dat het openbaar vervoer in hun buurt
frequent rijdt en op korte afstand van hun woning is.
Evenzeer leeft er een sterke voorkeur voor fietsverkeer,
waarvoor een goede infrastructuur aanwezig moet zijn
in de vorm van voldoende en goed onderhouden fietspaden en genoeg mogelijkheden om fietsen te stallen. De
algemene tendens is dat men autoverkeer graag af ziet
nemen. Niettemin moeten er goede parkeergelegenheden
zijn, die de respondenten graag zien aan de randen van
de wijk of gecentraliseerd op een specifieke plek. Ook
ondergrondse parkeergarages worden genoemd als optie.
Parkeren voor de eigen deur op eigen terrein kan ook, zolang de auto’s het straatbeeld maar niet teveel aantasten.
In het hoofdstuk Openbare ruimte wordt verder ingegaan
op de ideeën over vervoersmiddelen in de buurt en stad.
Jongeren geven aan het liefst zo centraal mogelijk te
wonen, met winkels en andere voorzieningen op loopafstand. Maar de meesten denken reëel en weten dat
de kans groter is dat zij iets buiten het centrum vinden.
Gezien de compactheid van Delft is dat geen probleem.
Als de woning buiten het centrum ligt, dan vinden de
jongeren het wel extra belangrijk dat hun buurt en woning goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Voor
de doelgroep visueel beperkten is de bereikbaarheid
doorslaggevend in hun woonkeuze: ze wonen graag in
de buurt van voorzieningen zoals de supermarkt en het
openbaar vervoer. Dat geldt ook voor de groep ouderen
(80-plussers), vooral als zij slecht ter been zijn en afhankelijk van een rollator.
“Mijn woonsituatie is heel fijn, ik heb vlakbij
de winkels bij de Hoven. Als ik oversteek van de
Herculesweg, de trambaan over, dan ben ik zo
bij de Hoven en heb ik alle winkels bij de hand
en dat is ideaal voor mij. Want ik loop met een
rollator en ik kom niet in een tram ofzo, dat lukt
me niet.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

Tot slot is voor verschillende groepen de sfeer in de wijk
erg belangrijk. In de antwoorden op de open vragen laten
respondenten weten een buurt te willen waarin men betrokken is en waar saamhorigheid is. Hierdoor zou de buurt
ook veilig zijn en gezellig. Hoe dit bereikt moet worden is
een discussiepunt. Waar een deel van de respondenten de
voorkeur geeft aan levendigheid, bijvoorbeeld tot stand
gebracht door functiemenging in gebouwen, evenementen
en de aanwezigheid van ondernemingen, geeft een groot
deel juist de voorkeur aan rust en kalmte. Ook de samenstelling van buurt heeft invloed op de sfeer in de wijk.
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“Mensen die betrokken zijn met elkaar. Om
voor elkaar te zorgen en hulp te bieden.
Vredig samenleven.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 75 jaar,
alleenstaand z.k., laag opgeleid - straatinterview

“Met een variatie aan woningen en bewoners
die samen voldoende in balans zijn voor
behoud van een plezierige woonomgeving.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 67 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

De meeste bewoners wonen het liefst in een diverse en
gemixte buurt. Respondenten doelen hier op een mix
op allerlei vlakken, zoals leeftijd, inkomen, cultuur en
levensstijl. Op de ideeën achter dit gemengd wonen wordt
verder ingegaan in het hoofdstuk Samen leven.
De doelgroep visueel beperkten woont graag rustig, aangezien het voor hen heel belangrijk is om rustig en veilig
de eerste stappen buiten de woning te kunnen zetten.
Hiermee doelen ze erop dat ze niet direct een drukke weg
of onveilig punt hoeven te passeren. Wanneer de omgeving hier niet aan voldoet, kan de drempel om naar buiten
te gaan te hoog worden en raken ze snel gevangen in de
eigen woning.
“Want ik woonde in het centrum en daar had
ik als ik buiten kwam gelijk stress. Vijf stappen
verderop, bij wijze van spreken, had ik gelijk
druk verkeer om me heen.”
Deelnemer groepsgesprek visueel beperkten

Ook jongeren geven aan dat zij het belangrijk vinden om
zich veilig te voelen in de buurt waarin ze wonen.

Woning

In de groepsgesprekken met visueel beperkten en
80-plussers alsook in de co-creatiesessie met jongeren
(woonstarters) komen wensen ten aanzien van de woning
zelf aan bod. De voorkeuren van de eerste doelgroep
lopen uiteen. Een deel van de groep geeft de voorkeur aan
een woning op de begane grond, zodat ze over een tuin
kunnen beschikken en eenvoudiger toegang hebben tot
de woning. Ze hoeven zich dan niet langs liften, galerijen
en plantenbakken van buren een weg te banen naar hun
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eigen woning. Anderen geven juist de voorkeur aan een
woning op een hogere verdieping omdat dit hen een veiliger en minder kwetsbaar gevoel geeft. Het hebben van
een buitenruimte wordt hoe dan ook erg gewaardeerd.
Een balkon of kleine tuin kan daarbij al voldoende zijn.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig genieten van het buiten
zijn. Om een woning te vinden die aan deze wensen
voldoet, heeft een deel van de deelnemers behoefte aan
een woonadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een website
waar ze extra informatie op kunnen vinden, een handleiding of een checklist waarop staat waar ze op moeten
letten als ze een woning kopen of huren. Waar enkelen
opperen dat de gemeente of de woningcorporatie deze
informatie kan verstrekken, vinden anderen dat een
organisatie zoals de Oogvereniging deze rol eerder zou
moeten vervullen.
Voor de woonstarters is het belangrijkste aspect dat
de woning betaalbaar is. Ze vinden de huurprijzen van
huurwoningen onredelijk hoog. Door de krapte op de
woningmarkt heeft de huurbaas veel macht, zo ervaren
de jongeren. De eigenaar van de woning kan bijvoorbeeld
een inkomen eisen dat vier keer de huurprijs bedraagt,
wat voor veel alleenstaande starters onhaalbaar is.
Jongeren hebben een voorkeur voor een koopwoning,
maar starters komen niet zo makkelijk in aanmerking
voor een hypotheek. Naast betaalbaarheid is ruimte een
belangrijk aspect van de woonkeuze. De woning heeft
naast een woon- en aparte slaapkamer het liefst nog een
extra kamer, bijvoorbeeld voor het ontvangen van familie
die van ver moet komen of voor een hobbykamer. Verder
heeft de gewenste woning van jongeren veel lichtinval en
het liefst ook een ‘eigen’ buiten. Want: “Buiten voelt als
een mini-vakantie, als een extra kamer.” En als dat niet
mogelijk is, dan zijn veel en grote ramen die open kunnen
belangrijk, die geven namelijk het gevoel buiten te zijn.

Langer thuis wonen

Een duidelijke trend is dat ouderen steeds langer zelfstandig wonen. In de enquête is gevraagd of men zelf
verwacht in de woning te kunnen blijven als men ouder
wordt (figuur 2.2). Ongeveer de helft (48%) denkt van wel,
waarvoor kleine (31%) dan wel grote aanpassingen nodig
zijn (17%). Bijna een kwart (24%) gaat er vanuit niet in de
eigen woning te kunnen blijven en wil dan verhuizen binnen Delft. 12% denkt niet in de eigen woning te kunnen
blijven en wil dan weg uit Delft.
De ouderen die deelnamen aan het groepsgesprek
(80-plussers) wonen op het moment van het gesprek
ondanks hun hoge leeftijd allen nog zelfstandig. Zij die in
een eengezinswoning wonen, staan voor de vraag of ze
daar wel moeten blijven. Aan de ene kant vinden ze het
niet passend dat zij in hun eentje een eengezinswoning
bewonen, waardoor deze niet bereikbaar is voor een
Veldacademie

gezin. Aan de andere kant is er onvoldoende aanbod voor
hen, zo ervaren zij, mede door het overheidsbeleid.
Voor het zelfstandig kunnen wonen is de hulp van naasten
onmisbaar. De meeste aanwezigen (bijna allemaal vrouw)
hebben geen echtgenoot meer of de man is opgenomen
in een zorgcentrum. Hun (klein)kinderen komen langs om
te koken, doen boodschappen indien nodig en bij een van
de deelnemers woont de dochter in huis.
“Ik woon in een rijtjeshuis, ook nog zelfstandig.
Toen mijn man overleed heb ik overwogen om
eruit te gaan. Maar net als ze allemaal zeggen,
je krijgt geen goede plek als je alleen bent. Of je
moet heel erg ziek zijn of weet ik veel, dan krijg
je misschien verzorging. Maar voor de rest moet
je het toch zelf doen. Dus ik ben in dit huis blijven wonen, vind ik wel fijn trouwens, maar voor
hetzelfde geld kan er een groot gezin in wonen.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

“Dat heb je gewoon, dat er geen andere mogelijkheid is. Dat is namelijk het kloterige regeringsbeleid geweest dat mensen zogenaamd
zelfstandig moeten blijven. Dat is natuurlijk op
een gegeven moment klaar. Ik ben er boos over.”

2.2 Ouderen blijven steeds langer thuis
wonen. Verwacht u in uw woning te blijven
wonen als u ouder wordt?
12%
Nee en ik wil dan uit
Delft verhuizen

31%
Ja, maar hier moeten
dan wel kleine aanpassingen gebeuren
(beugels, verhoogde
wc, etc.)

16%
Weet niet

17%
Ja, maar hier moeten
dan wel grote aanpassingen aan gebeuren
(traplift, verbouwing,
etc.)

24%
Nee en ik wil dan
verhuizen binnen
Delft

Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

Foto: Ronald Speijer
In gesprek met de stad Delft
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2.3 Wat zou voor u een reden zijn om uit
Delft te verhuizen?
36%

Als wonen in Delft duur wordt
Als ik geen geschikte woning of buurt
kan vinden (soort woning of buurt)

32%
30%

Ik wil niet uit Delft verhuizen
Wanneer ik lang moet reizen voor
mijn werk

26%

16%

Anders
Het aanbod van voorzieningen in
Delft
Wanneer ik geen werk kan vinden
in Delft
Het culturele aanbod in Delft
Weet niet/geen mening

Binnen het thema wonen is middels de enquête gevraagd
wat een eventuele reden zou zijn om Delft te verlaten (figuur 2.3). De meest genoemde reden is de betaalbaarheid
van Delft, kort gevolgd door het niet kunnen vinden van
een geschikte woning. Minder belangrijk is het aanbod
van voorzieningen, het niet kunnen vinden van werk en
het culturele aanbod.
De vraag naar een eventuele reden te verhuizen uit Delft
is vooral gesteld om inzicht te krijgen in de motieven van
zogenoemde kenniswerkers uit de stad te verhuizen. Kenniswerkers zijn in de volgende analyse gedefinieerd als
werkenden met een hoog opleidingsniveau. Deze groep
noemt de redenen te lang reizen naar werk, geen geschikte woning kunnen vinden en de sfeer in de stad vaker dan
de niet-kenniswerkers. De laatste groep zegt vooral veel
vaker niet uit Delft te willen verhuizen.

18%

De sfeer in Delft

Verhuisredenen

11%
6%
4%
2%

Waar bouwen?
2.4 Verhuisreden voor
kenniswerkers/niet-kenniswerkers
38%

Te lang reizen werk

11%
37%

Geen geschikte woning

25%
35%

Wonen te duur

34%

16%
21%

Anders

11%
21%

Wil niet uit Delft verhuizen

Aanbod voorzieningen

Geen werk in Delft

Culturele aanbod

Weet niet/geen mening

“Er moeten geen nieuwe woningen komen, het
is al druk genoeg. Vooral in het centrum moeten
geen nieuwe woningen komen, maar eigenlijk
overal niet.”

21%

Sfeer

Op de open vraag waar er nieuwe woningen gebouwd zouden moeten worden kan men moeizaam antwoord geven.
Een aanzienlijk deel van de bewoners heeft het gevoel dat
Delft nu al vol is, beperkte ruimte heeft en er weinig mogelijkheden zijn voor het bouwen van nieuwe woningen.
Zeker in het centrum is er volgens de respondenten geen
plaats om nieuwe woningen te bouwen. Gebieden die
eveneens genoemd worden als zijnde te vol zijn Poptahof
en Voorhof. Ook in het groepsgesprek De randen van de
stad geeft men aan dat Delft al behoorlijk vol is.

41%
9%
13%
5%
7%
5%
3%
1%
3%

Bewoner van Tanthof, vrouw, 52 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Niet per se en altijd willen groeien, veranderen
is goed, maar groei is bij de beperkte ruimte niet
tot het ultimo mogelijk. Delft is in de afgelopen
10 jaar dat ik hier woon al veel voller geworden.
Meer inwoners, meer toeristen, en veel meer
studenten. Als er niet voldoende ruimte is heb je
op een bepaald moment een bepaalde dichtheid bereikt die een stad niet meer aankan (…).
Alles wat dan nog bij komt is te veel en leidt tot
verslechtering van de levenskwaliteit.”

kenniswerker
niet-kenniswerker
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Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 42 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête
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2.5 “Delft moet vooral bijbouwen in bestaande buurten om het openbaar groen
aan de randen van de stad te behouden.”
6%
Zeer oneens
14%
Oneens

13%
Eens noch
oneens

44%
Eens

22%
Zeer eens

*2% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

Een aantal respondenten ziet nog mogelijkheden om bij
te bouwen rondom station Delft-Zuid, in Tanthof, in de
buurt van het ziekenhuis, in de spoorzone, rondom de
Schieoevers en aan de randen van de stad, in de richting
van Den Hoorn, Rotterdam of Pijnacker. De deelnemers
van het groepsgesprek De randen van de stad noemen
ongeveer dezelfde locaties voor verdichting: de TU campus, het IKEA-gebied, de Schieoevers, het gebied rondom
de Pijpering in Buitenhof en het gebied rondom de A13.
Zowel de respondenten die de open vragen beantwoordden als de deelnemers van het groepsgesprek zien dat
uit- en inbreiding ten koste van groen zou kunnen gaan,
ofwel aan de randen van de stad ofwel in de buurten. De
opoffering van weilanden of natuurgebieden kent behoorlijk wat tegenstanders. Bijbouwen zou nooit ten koste van
de natuur rondom de stad mogen gaan. Anderzijds kan
verdichting of inbreiding ten koste gaan van het groen in
de buurten.
In de enquête zijn over het vraagstuk van verdichting twee
stellingen voorgelegd. De eerste stelling is: “Delft moet
vooral bijbouwen in bestaande buurten om het openbaar
groen aan de randen van de stad te behouden”. Een ruime
meerderheid (66%) van de bewoners is het eens met deze
stelling (waarvan 44% eens en 22% zeer eens).
De tweede stelling luidt: “Delft moet vooral eengezinswoningen bouwen, ook al worden buurten daardoor voller
(is er minder openbare ruimte)”. Het grootste deel (57%)
is het niet eens met deze stelling (waarvan 41% oneens en
16% zeer oneens).
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“Er is weinig ruimte in de binnenstad, woningbouw moet vooral aan de randen van
de stad. Bij de bouw van nieuwe woningen moet er groen verwerkt worden, kijk
bijvoorbeeld naar Zoetermeer daar werd dit
goed gedaan. Veel parken tussen de woningen, dat mis ik in Delft.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 61 jaar,
alleenstaand z.k., laag opgeleid - straatinterview

“Ik ben tegen het volbouwen van de grensstrook met Den Haag en Rijswijk, waar veel
natuur weggehaald is aan de provincieroute
om woningen te bouwen. Ik denk echt dat
we dat in de toekomst gaan missen. Ik heb
groen in mijn buurt, woon zelf aan een
pleintje met groen. Ze moeten niet alles
volbouwen.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 70 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - straatinterview

“Mag aan de randen bouwen maar het moet
niet ten koste gaan van het groen. Het groen
moet eigenlijk meer de wijken worden
ingebracht.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 32 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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2.6 “Delft moet vooral eengezinswoningen bouwen, ook al worden buurten
daardoor voller en is er minder openbare ruimte.”
16%
Zeer oneens

41%
Oneens

24%
Eens noch oneens

14%
Eens

2%
Zeer
eens

*3% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

2.7 “Mijn buurt is te dicht bebouwd.”
6%
Zeer oneens
39%
Oneens

28%
Eens noch oneens

Op het moment ervaart iets meer dan een kwart van de
bewoners dat hun buurt te dicht bebouwd is (figuur 2.7).
Voor hen geldt dat zij minder vaak een voorkeur hebben
voor verdichten (bijbouwen in bestaande buurten) ten
opzichte van het behoud van het openbaar groen dan
bewoners die minder dichtheid in de eigen buurt ervaren (resp. 25% eens met de stelling tegenover 17%). Ook
staan ze negatiever tegenover het bouwen van eengezinswoningen dan de andere groep (resp. 64% oneens
tegenover 56%).

Type woningen
Uit de antwoorden op de open vragen blijkt een voorkeur
voor gemengd wonen, wat inhoudt dat er allerlei verschillende typen woningen moeten zijn. Men heeft het liefst
een combinatie van eengezinswoningen met appartementencomplexen, en in beperkte mate hoogbouw. Ook
naar prijsklassen zien de meeste respondenten graag een
goede mix van woningen in de stad. Er is zowel behoefte
aan goedkope als duurdere woningen, en deze zouden
volgens de respondenten prima met elkaar in dezelfde
buurt gemengd kunnen worden. Hetzelfde gaat op voor
huur- en koopwoningen. Ook jongeren zien potentie in
een mix van koop- en huurwoningen.
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21%
Eens

6%
Zeer eens

Middels de enquête is gevraagd welke soort woningen
Delft vooral zou moeten bouwen. Bijna een kwart van de
bewoners (24%) vindt dat Delft vooral bestaande voorraad
dient aan te passen zodat daarin gewoond kan worden,
zoals het transformeren van kantoorpanden en winkels.
Ook in de antwoorden op de open vragen geven veel respondenten aan dat leegstaande gebouwen die voorheen
gebruikt werden als kantoren of winkels en industriële
panden omgevormd zouden moeten worden tot woningen. Het transformeren van bestaande bouw wordt in de
enquête vaker gekozen door vrouwen, midden en hoger
opgeleiden, in de wijken Binnenstad, Vrijenban, Hof van
Delft en Tanthof en minder vaak door (oudere) jongeren.
“Het omvormen van gebouwen is ook goed, dat
worden de leukste woningen.”
Bewoner van Wippolder, man, 26 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Er moet beter gebruik gemaakt worden van
wat er is. Gebruik ook de lege panden in het
centrum.”
Bewoner van Vrijenban, man, 58 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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2.8 Welke soort woningen moet Delft
vooral meer bouwen?
7%
Vrijstaande woningen /
twee-onder-een-kapwoningen

12%
Hoogbouw
(meer dan 4
verdiepingen)

Tiny houses / micro appartementen
(30m2)
Collectieve woonvormen
(zoals woongroepen)

19%

Weet niet / geen mening

19%

14%
Anders

17%

Wonen in combinatie met werk

13%

Tijdelijke woonvormen
(zoals een woonhotel)

12%
6%

24%
Kantoren, scholen
winkel of verzorgingstehuizen ombouwen
tot woningen

Hoogbouw is in de enquête niet heel vaak gekozen, men
heeft eerder voorkeur voor rijtjeswoningen (figuur 2.8).
Mannen, (oudere) jongeren, bewoners met een middelbaar opleidingsniveau, niet-werkenden en bewoners uit
de wijk Voorhof kiezen vaker voor de optie hoogbouw dan
de andere groepen. In de straatinterviews en de groepsgesprekken was hoogbouw een thema van discussie. Met
het oog op de opgave voor Delft is het volgens een deel
van de respondenten nodig om hoogbouw te overwegen, aangezien het een efficiënte en goede oplossing om
meer bewoners kwijt te kunnen op een kleiner gebied. De
bespaarde ruimte zou vervolgens weer gebruikt kunnen
worden voor het gewenste groen in de buurt. Vrijwel even
sterk zijn echter de tegengeluiden voor hoogbouw, die
voornamelijk opleveren dat hoogbouw te kolossaal is
en niet in het straatbeeld past of dat hoogbouw door het
afstandelijke karakter sociaal gedrag niet stimuleert.
“Woningen moeten in omgeving centrum komen, aan de rand van de binnenstad. Men moet
daarbij de hoogte in, zodat er meer mensen op
een kleine plek wonen.”
Bewoner van Tanthof, 20 jaar, woont bij ouder(s), middelbaar
opgeleid - straatinterview
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28%

Geen / ik mis niets

Anders

13%
Portiekwoningen
(maximaal 4
verdiepingen)

37%

Wonen in combinatie met zorg
24%
Rijtjeswoningen

8%
Weet niet / geen mening

2.9 Welke bijzondere woonvormen mist u
op dit moment in Delft?

“Als je een grote woningbouw ambitie hebt, is
het ook onvermijdelijk dat je de hoogte ingaat.”
Deelnemer groepsgesprek De randen van de stad

“Veel groen en bebouwing samen. Dit betekent
dat we in de hoogte moeten bouwen met aandacht voor omgeving.”
Bewoner van Tanthof, man, 52 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

Middels de enquête is verder gevraagd welke bijzondere
woonvormen bewoners missen (figuur 2.9). Zij noemen
vooral wonen in combinatie met zorg, een behoefte die
ook naar voren komt uit de antwoorden op de open
vragen. Daarnaast missen respondenten op dit moment
microappartementen in Delft.
Het zijn met name ouderen (>65 jaar) en de groep tussen de 35 en 65 jaar die wonen in combinatie met zorg
noemen. Microappartementen worden vaker gekozen
door (oudere) jongeren en hoger opgeleiden, en door
bewoners van de Binnenstad, Wippolder en Hof van Delft.
Collectieve woonvormen worden vaker genoemd door
huishoudens zonder kinderen, door hoger opgeleiden,
door niet-werkenden, en door bewoners van Hof van Delft

25

en Binnenstad. Mannen zeggen vaker de combinatie wonen en werk te missen, net als de bewoners van Hof van
Delft, Binnenstad en Buitenhof. Tijdelijke woonvormen
worden, tot slot, vaker gekozen door huishoudens zonder
kinderen en niet-werkenden.
In de enquête is ook gevraagd voor welke groepen er nu
te weinig woningen zijn in Delft. De meest genoemde
groep is starters (figuur 2.10). Daarna volgen mensen met
een laag inkomen, ouderen, mensen met een midden
inkomen en studenten. Verschillen in antwoorden tussen
groepen komen overeen met de eigen positie, dat wil zeggen (oudere) jongeren kiezen vaker voor starters, ouderen
vaker voor ouderen enzovoorts.
Ook in de antwoorden op de open vragen stellen bewoners dat er op dit moment vooral woningen ontbreken
voor starters, wat samenhangt met de betaalbaarheid van
woningen. Jongeren blijken veel frustraties hebben over
het zoekproces naar een woning in Delft als starter. De
deelnemers zeggen dat het als starter erg moeilijk is om
een woning te vinden, omdat veel woningen gereserveerd
zijn voor studenten en het aanbod van betaalbare huuren koopwoningen erg laag is.
Ook ontbreken er volgens de respondenten woningen
voor ouderen, een groep die specifieke woonwensen
heeft. Voor ouderen zouden er woningen op de begane
grond beschikbaar moeten zijn. In bestaande woningen
zijn specifieke aanpassingen in de woning nodig. Ook
vaak genoemd zijn levensloopbestendige woningen. De
doelgroepen starters en ouderen zouden volgens respondenten ook tegelijk bediend kunnen worden door
gebouwen te construeren met op de begane grond plaats
voor ouderen en op de overige etages voor starters.

2.10 Voor welke groepen bewoners zijn
er volgens u nu te weinig woningen in Delft?
67%

Starters
33%

Mensen met een laag inkomen
Ouderen

29%

Mensen met een midden inkomen

29%

Studenten

28%
14%

Gezinnen
Mensen met een beperking

9%

Weet niet / geen mening

9%

Mensen met een hoog inkomen

8%

Anders
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3%

“Wat mij verbaast is die discussie dat we
altijd een label op een soort woning moeten
plakken. Dit is een ouderenwoning, dit een
jongerenwoning. In tien jaar is het anders,
daarom, als we over 15.000 woningen praten moeten we over flexibele woonvormen
praten. Woonvormen die ook veranderen
met de wijk. Dat kan, dat is het niet, maar
dat is niet gebruikelijk in Nederland.”
Deelnemer groepsgesprek De randen van de stad

“Er komen steeds meer alleenwonende
mensen in alle leeftijdscategorieën. Hierop
moet flexibel voor gebouwd worden, zodat
indien wenselijk kleinere eenheden groter
gemaakt kunnen worden en anders om.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 62 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid – enquête

In de antwoorden op de open vragen en het groepsgesprek De randen van de stad wordt gesteld dat er meer
aandacht moet komen voor flexibele woonvormen.
Zoals blijkt uit figuur 2.10 missen weinig respondenten aanbod voor mensen met een hoog inkomen. Toch
ervaren kenniswerkers ondanks hun grotere financiële
mogelijkheden problemen bij het zoeken van woningen,
blijkt in het groepsgesprek. Ze vinden dat het prijsniveau
van huur- en koopwoningen in Delft hoog ligt, ook in
vergelijking met steden in de nabijheid zoals Rotterdam.
De toewijzing van woningen voelt voor hen vaak als een
loterij, gezien het grote aantal concurrerende geïnteresseerden. Hun kansen worden daarbij nog eens verkleind
doordat vrijwel alle verhuurders verwachten dat ze bij
bezichtigingen aanwezig zijn, wat voor hen vaak onmogelijk is. Ook het type woningen is voor hen te beperkt.
Met het oog op (toekomstige) gezinsuitbreiding zoeken
zij vaak woningen met een iets groter grondoppervlak. De
beschikbare woningen in Delft vinden zij echter vaak klein
of hebben negatieve elementen zoals smalle trappen, wat
zij niet geschikt vinden voor kinderen.
“In general I would say that we face to same
experiences as students. The prices are very
high, you have to search for months, you have
to be very lucky and the possibilities are fairly
limited. You need to do a lot of compromising.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers
Veldacademie

“Studenten naar de rand van de stad verplaatsen op een campus. Dat maakt de stad
weer leefbaar en kunnen studenten hun
ding doen, zonder de buurt tot last te zijn”
Bewoner van Hof van Delft, man, 41 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Wat mij betreft heeft de ideale woonbuurt
een heel beperkt percentage woningen voor
studenten (max 5%).”

2.11 De Technische Universiteit Delft is de
grootste onderwijsinstelling in de stad. Delft
telt daarnaast ook enkele hogescholen. Hoe
kijkt u aan tegen de aanwezigheid van
studenten?

Zij dragen bij aan de economie van
Delft
Zij zorgen voor krapte op de woningmarkt

53%
33%
22%

Anders
Zij zorgen voor overlast

Bewoner van Wippolder, man, 68 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid – enquête

64%

Zij zorgen voor levendigheid

Weet niet/geen mening

8%
2%

“Ik geef de voorkeur aan een mix van
studenten, gezinnen, alleenstaanden en
jongere ouderen.”
Bewoner van Buitenhof, man, 48 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

Studenten
De meningen over het huisvesten van studenten lopen
zeer uiteen. Men is het er over eens dat deze groep hoort
bij de stad Delft en dat er op dit moment niet voldoende
woningen voor hen zijn, maar waar ze in de stad zouden
moeten wonen, is onderwerp van discussie. Zo vindt een
deel van de respondenten dat ook studenten thuishoren
in gemengde woonwijken. Maar een andere en grotere groep vindt juist dat zij mede door hun afwijkende
levensstijl een eigen plek in de stad moeten krijgen. Veel
bewoners zijn tegen de toenemende ‘verkamering’ en
zien studenten liever niet in de binnenstad en historische
gebouwen wonen. Regelmatig wordt dan ook voorgesteld
dat er voor de studenten meer moderne wooncomplexen
gebouwd moeten worden, op en rondom de campus van
de TU Delft, of aan de randen voor de stad. Ook in het
groepsgesprek De randen van de stad wordt geopperd dat
vooral het TU-grondgebied gebruikt zou moeten worden
voor extra studentenwoningen.
In de enquête is gevraagd hoe bewoners tegen de aanwezigheid van studenten aankijken (figuur 2.11). Het grootste deel vindt dat studenten zorgen voor levendigheid in
de stad. Een derde van de respondenten is van mening
dat studenten zorgen voor krapte op de woningmarkt
en tien procent zegt dat ze zorgen voor overlast. In het
laatste geval wordt (in de anders-categorie) vaak de ‘verkamering’ en daarmee verband houdende geluidsoverlast
en onleefbaarheid genoemd.
In gesprek met de stad Delft

Jongeren en studenten hebben vaak last van de negatieve
reputatie die studenten hebben bij het vinden van een
woning.
“Waar wij moeite mee hebben, is dat we vaak
afgewezen worden omdat we ‘studenten’ zijn.
Als student word je weggezet als ‘dat zal wel lawaai zijn’. Dat vind ik jammer, want samen met
mijn vriend ben ik rustiger dan een gezin met
twee kinderen.”
Deelnemer co-creatiesessie Youngworks

Voor internationale studenten is het vinden van een
woning problematisch. Ze geven aan voor veel woningen
niet in aanmerking te komen omdat ze de status ‘student’
hebben. Daar bovenop zijn er voor het grootste deel van
de studentenwoningen lange wachtlijsten, in sommige
gevallen van meer dan vijf jaar, waardoor internationale
studenten kansloos zijn bij de toewijzing van deze woningen. Hierdoor is hun keuze beperkt en worden zij gedwongen om uiteindelijk te kiezen voor prijzige woningen,
die bovendien niet van hoge kwaliteit zijn en met veel
anderen gedeeld moeten worden.
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“I think in the first weeks there were people living in tents in the
sport center cause they couldn't manage to find a place. Which
in my opinion was really humiliating.”
Deelnemer groepsgesprek internationale studenten en kenniswerkers

“Five people are sharing one apartment. Some rooms are big,
some very small. Some were not even meant to be a bedroom.”
Deelnemer groepsgesprek internationale studenten en kenniswerkers

De deelnemers van het groepsgesprek zijn van mening
dat als men internationale studenten wil aantrekken, er
woningen moeten zijn met een acceptabele huurprijs.
Alternatief is dat zij financieel gesteund worden door de
lokale overheid. Een student deelt een voorbeeld van
haar thuisland waar huiseigenaren subsidies ontvangen
als ze hun woning aan studenten verhuren. Huiseigenaren
in Delft lijken te profiteren van het beperkte aanbod door
hun prijzen enorm op te drijven. Waar er aan de aanbodkant van studentenwoningen op dit moment dus nog veel
te verbeteren is, zien de deelnemers ook problemen aan
de vraagkant. Zij observeren dat de TU Delft simpelweg te
veel internationale studenten aantrekt, zonder dat daar
capaciteit voor is in de stad. Er lijken op het moment wel
meer studentenwoningen gebouwd te worden in Delft,
onder meer aan de randen van de stad, maar dit proces
loopt achter op het toenemende studentenaantal aan
de universiteit.

Om het gat te dichten tussen vraag en aanbod zou de
gemeente volgens de deelnemers meer in contact moeten
treden met de TU Delft. De TU en de gemeente zouden
gezamenlijk jaarlijks in kaart moeten brengen hoeveel
studenten er verwacht worden en welk aanbod daar voor
nodig is in de stad. Uiteindelijk is het de stad die al deze
studenten moet huisvesten en dus zou de universiteit pas
studenten moeten accepteren nadat gecontroleerd is of
de stad dit aan kan. Om excessen zoals tentenkampen in
gymzalen te voorkomen, zouden studentenhostels kunnen worden gebouwd, waar studenten dan in ieder geval
in de beginperiode van hun tijd in Delft kunnen verblijven.
Waar Delft als werkstad niet optimaal is voor deze groep
(zie verder hoofdstuk Werken), zijn ze wel te spreken over
Delft als studentenstad. De mogelijkheden en faciliteiten,
onder meer op de campus, stellen de studenten in staat
om zich volledig op hun studie te richten.

“I think there is a slight delay that is happening,
because I see a lot of new buildings being constructed. But before the buildings were opened,
they just increased the student intake.”

“I think it is a student city and it should stay
like that, it provides everything you need as a
student at least. I don’t know from the worker
point of view.”

Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers

Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers

“Er worden te veel studenten toegelaten door
de universiteit, maar er wordt geen accommodatie geregeld. Alle partijen (universiteit, gemeente en werkgevers) moeten samenwerken
om dit op te lossen).”
Bewoner van Wippolder, man, 27 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid – straatinterview
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Conclusies Omgevingsvisie
•

De ideale woonbuurt is groen en ruim opgezet, goed bereikbaar met zowel de
fiets, het openbaar vervoer en de auto, en heeft een prettige sfeer. Parkeerplekken
voor auto’s moeten zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Men heeft een
voorkeur voor een kleine privé-tuin en openbaar groen in de buurt (en minder
voor een gedeelde tuin).

•

Bijbouwen van nieuwe woningen zou vooral aan de randen van de stad moeten
gebeuren of op een paar specifieke locaties in de stad waar de dichtheid nog niet
heel hoog is. Bij voorkeur gaat dit niet ten koste van het groen rondom de stad.
Indien een keuze moet worden gemaakt, is een groot deel van de bewoners voor
het verdichten van bestaande wijken in plaats van het opofferen van groen. Meer
dan de helft van de bewoners ziet liever niet dat er ingezet wordt op het bouwen
van eengezinswoningen als dat betekent dat buurten voller worden.

•

De woningvoorraad moet zoveel mogelijk doelgroepen huisvesten. Bewoners
hebben behoefte aan gemengd wonen waardoor er woningen moeten zijn in alle
prijsklassen en een mix tussen koop en huur. Ook wat betreft het type woningen
ziet men graag variatie, zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen
zijn welkom. Hoogbouw heeft niet direct de voorkeur maar is wel een optie gezien
de beperkte ruimte. Een geschikt alternatief voor bijbouwen is het omvormen van
leegstaande gebouwen zoals kantoren, winkels en industriële panden. Verder is er
behoefte aan wonen in combinatie met zorg en aan microappartementen. Speciale aandacht zou uit moeten gaan naar woningen voor ouderen en starters.

•

Studenten zijn eveneens een groep waarvoor meer huisvesting moet komen maar
de vraag is of zij onderdeel moeten zijn van gemengde buurten. Er moet nagedacht worden over alternatieven waarin deze groep niet langer in woonwijken
gehuisvest is maar bijvoorbeeld rondom de campus van de TU Delft. Jongeren en
studenten hebben vaak last van de negatieve reputatie die studenten hebben bij
het vinden van een woning.

In gesprek met de stad Delft
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3.
WERKEN

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft wil zich versterken als hightech capital in Europa. Dat betekent een stad
waarin veelsoortige bedrijven een sterk economisch ‘ecosysteem’ vormen,
goed bereikbaar en aantrekkelijk voor personeel, van alle opleidingsniveaus.
•
•
•
•

Aantrekkelijk economisch ecosysteem
Toename kennisbedrijven
Ruimte bieden voor doorgroei
10.000 nieuwe banen

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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De opgave voor Delft qua werken is de aanwas van 10.000 banen tot 2040 en een toename van het aantal kennisbedrijven. Hiervoor is een aantrekkelijk economisch ecosysteem nodig evenals ruimte voor een doorgroei
van startende bedrijven (startups). Delft heeft veel startende en innovatieve bedrijven, maar als deze bedrijven
groeien hebben ze ruimte nodig en die is er vaak niet. Gevolg is dat deze bedrijven de stad en zelfs de regio verlaten. Ruimte geven om een economie te laten groeien betekent ook bedrijven fysieke ruimte bieden, van zelfstandig werkenden in de buurt tot bedrijven die goederen produceren.

Karakter stad
Voordat gekeken wordt naar de mogelijkheden om Delft
als werkstad te verbeteren, is eerst van belang in kaart te
brengen in hoeverre de bewoners van de stad het eigenlijk belangrijk vinden dat Delft een werkstad is. Gevraagd
naar het gewenste karakter van Delft in de toekomst
plaatsen de respondenten van de enquête (figuur 3.1)
woonstad duidelijk op de eerste plaats. Hoe tot een stad
te komen waar het prettig wonen is, is reeds beschreven
in het hoofdstuk Wonen. Delft als werkstad is de vierde
keus, na cultuurstad en winkelstad. Vrouwen en ouderen
kiezen vaker voor woonstad, mannen en (oudere) jongeren vaker voor werkstad.

Ook in de straatacties is de voorkeur voor het karakter van
de stad bevraagd. De meeste respondenten maken geen
keuze als zij hier niet toe gedwongen worden. Zij geven
vooral de voorkeur aan een mix van een woonstad en
werkstad. De voorstanders van Delft als woonstad vinden
onder meer dat aantrekkelijkheid van het wonen voorop
moet staan en dat werken ook prima in de regio kan. In
woonwijken is in hun ogen geen plek voor bedrijven. De
stad is bovendien al vol genoeg, meer bedrijvigheid is niet
wenselijk. De bewoners die Delft graag tot werkstad zien
ontwikkelen denken dat de stad zo tijdelijke bewoners en
kenniswerkers beter kan behouden. Er zouden dan meer
banen voor de verschillende groepen in de stad zijn en
ook kan er zo een maakklimaat ontstaan.

3.1 Als u kijkt naar de toekomst, tot wat voor
soort stad moet Delft zich dan vooral
ontwikkelen?

“Delft is nu meer een woonstad, en dat is goed
zoals het is. De gemeente moet doorgaan met de
ontwikkeling van een campus om van Delft ook
echt een educatiestad te maken. Op de campus
moet dan vooral plek komen voor bedrijven
en bijbehorende faciliteiten en in het centrum
moet er vooral gewoond worden.”

79%

Woonstad
53%

Cultuurstad
40%

Studentenstad

30%

Werkstad

28%

Toerismestad

19%

Winkelstad
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Bewoner van Wippolder, vrouw, 23 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

Anders

3%

Weet niet / geen mening

2%
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“Een woonstad, dat is het al en zo voelt het
karakter aan. Werken kan in de regio en
andere grote steden.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 17 jaar, woont bij
ouder(s), middelbaar opgeleid - straatinterview

“Bij voorkeur is Delft een stad waar het fijn
werken is, maar met behoud van woonstad
met veel gezelligheid en ruimte voor groen.”

3.2 Wie moet er volgens u het voortouw
nemen om in Delft een aantrekkelijk
werkklimaat te creëren?
4%
Universiteiten en andere
onderwijsinstellingen
4%
Het Rijk

3%
De burgers

9%
Het bedrijfsleven

Bewoner van Wippolder, man, 71 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - portaal

“Delft moet geen werkstad worden, het is
wel prima zoals het nu is. Buiten het centrum is er nog wel plek voor bedrijven.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 23 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

Zoals duidelijk wordt uit de antwoorden op de open
vragen vinden veel bewoners een gemixt karakter aansprekend. De uitdaging ligt volgens hen in het vormen
van zowel een goed leef- als werkklimaat, zodat werk en
wonen in balans zijn en goed met elkaar geïntegreerd
zijn. In sommige gevallen denkt men dit te bereiken door
letterlijk woon- en werkfuncties aan elkaar te koppelen,
bijvoorbeeld door woningen zo in te richten dat werken
aan huis mogelijk is. Of door gebouwen met meerdere
verdiepingen te verdelen in een deel met woonfuncties
en een deel met werkfuncties die dan voornamelijk op de
plinten zouden zitten. Op dergelijke functiemenging in de
buurten wordt later in dit hoofdstuk nog uitgebreid ingegaan. Niet iedereen doelt hier echter op bij het nastreven
van een gemixt karakter. Een deel van de bewoners voelt
meer voor het toekennen van woon- of werkfuncties aan
specifieke gebieden van de stad, waardoor de stad als geheel wel een gemixt karakter heeft maar buurten zelf niet.

Werkklimaat
Dat Delft voor het merendeel respondenten vooral een
woonstad zou moeten zijn, neemt niet weg dat het creëren van een gezond werkklimaat van belang is voor de
stad. In de enquête is gevraagd wie daarvoor het voortouw dient te nemen. Hier zou vooral de gemeente voor
moeten zorgen in de ogen van de bewoners. Ook kan een
regionale samenwerking, bijvoorbeeld binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een belangrijke bijdrage
In gesprek met de stad Delft

19%
Regionale samenwerking, zoals de
Metropoolregio
Rotterdam Den Haag

62%
De gemeente

leveren (figuur 3.2). Voor het bedrijfsleven, het Rijk, onderwijsinstellingen en burgers zien bewoners de regierol
minder weggelegd.
Om te zorgen dat bedrijven zich graag in de stad vestigen
is een aantrekkelijk vestigingsklimaat nodig, zo laten
respondenten weten naar aanleiding van de open vragen.
Naast goede bereikbaarheid, waarop later uitgebreid
ingegaan wordt, zijn belangrijke onderdelen hiervan een
flexibele regelgeving voor ondernemers, een eenvoudig
vergunningensysteem, goed onderwijs (op alle niveaus)
en een fijn woonmilieu voor werknemers. Dat laatste
zou bestaan uit een groene en ruim opgezette omgeving,
een fijne sfeer, een inspirerend vrijetijdsaanbod, goede
voorzieningen en een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod. Om werknemers aan te trekken en te behouden
zijn woningen nodig in diverse segmenten, van betaalbare
woningen voor starters tot luxere woningen voor hoogopgeleiden en meer verdienende (kennis )werknemers.
“Voor een goed werkklimaat moet men de
lasten voor bedrijven in de hand houden, de
bureaucratie verminderen, snellere doorstroom
van aanvragen, goede en snelle bereikbaarheid
van bedrijven zowel binnen als buiten de stad.”
Bewoner van Wippolder, man, 75 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - portaal
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“De Delftse ambtenarij zou heel wat flexibeler moeten worden om ondernemers te helpen in plaats van tegen te werken vanuit machtspositie en met
behulp van regels.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 66 jaar, paar m.k., hoog opgeleid - portaal

“Veel factoren bepalen het werkklimaat, en op elk daarvan kunnen verschillende partijen bijdragen: vestiging, onderwijs, ruimte, bereikbaarheid.”
Bewoner van Wippolder, man, 61 jaar, paar z.k., hoog opgeleid - portaal

Over de huisvesting van de bedrijven zelf hebben respondenten diverse voorstellen. Zo kunnen leegstaande
panden omgevormd worden tot kantoorruimtes. Startups
zouden samen in een verzamelgebouw gehuisvest kunnen worden op inspirerende locaties in de stad, eventueel
in woonwijken. Ook zou er behoefte zijn aan laagdrempelige en betaalbare werkplekken voor zelfstandigen, mogelijk in de vorm van tijdelijke en flexibele werkruimtes.
Voor deze werkplekken zou ook ruimte gemaakt kunnen
worden in al aanwezige openbare gebouwen, waarmee
het moderne werken gefaciliteerd zou worden. Ook de
bedrijventerreinen waarop de grotere ondernemingen
gevestigd zijn kunnen aantrekkelijker gemaakt worden,
bijvoorbeeld door deze te moderniseren, door meer
groen op de terreinen te plaatsen en door voorzieningen
voor de werknemers op deze terreinen te openen.
“Kijk of je leegstaande gebouwen kan benutten
om daar werkgelegenheid te creëren.”
Bewoner van Buitenhof, man, 71 jaar, alleenstaand z.k.,
laag opgeleid - enquête
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Over de sectoren die in Delft gestimuleerd zouden moeten
worden is men zowel in de enquête (figuur 3.3) als in de
open vragen duidelijk, namelijk: hoogwaardige techniek,
innovatie en duurzaamheid. Respondenten hebben het
naar aanleiding van de open vragen veelvuldig over
het uitbreiden van de samenwerking tussen de TU, de
gemeente en het bedrijfsleven om groei in deze sectoren
te bereiken. Zo kan de maakindustrie, die vaak in het verlengde ligt van alle aanwezige kennis op de TU, tot bloei
komen. Dat zou er ook voor kunnen zorgen dat studenten
langer in de stad blijven wonen omdat hun opleiding dan
beter aansluit op de arbeidskansen in de stad. Delft kan
tevens samenwerkingsverbanden zoeken met andere
kenniscentra en gemeenten in de regio om de status van
kennisstad te verstevigen. Uiteindelijk zou het doel moeten zijn dat in Delft veel ruimte is voor kleine en startende
ondernemingen die zich onder meer richten op innovatie
en duurzaamheid. Deze bedrijven moeten ook de kans
en ruimte krijgen om te groeien, zo profiteert Delft van de
nieuwste ontwikkelingen.

“Goede bedrijfsruimte is belangrijk - gebruik
de industriegebieden langs de Schieoever en de
campus waar 3M en Exact zitten.”

“Zorg dat er goed gebruik gemaakt wordt van
de sterke punten van de stad Delft, waarbij
duurzaamheid en technologie voorop staan. In
combinatie met de TU Delft zou dit geen probleem mogen zijn.”

Bewoner van Wippolder, man, 50 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

Bewoner van Vrijenban, man, 38 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Delft heeft het imago van innovatieve techniekstad. Daardoor willen veel nieuwe, innovatieve bedrijven zich in Delft vestigen. Voor hen
moet goede ruimte beschikbaar zijn waar ze
zich kunnen vestigen.”

“Creëer een nauwe verbinding tussen onderwijs
en werk, gelegenheid geven om de stad en Delft
ook als proeftuin in te zetten op het gebied van
technologie, duurzaamheid (m.n. energietransitie), voedsel en (stedelijke) natuur.”

Bewoner van Hof van Delft, man, 24 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Bewoner van Wippolder, man, 72 jaar, alleenstaand z.k,
hoog opgeleid - enquête
Veldacademie

“Men moet een goed imago creëren voor de stad
zodat het wordt gezien als DE plek voor innovatie, technologie en ondernemerschap.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 28 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Stimuleer bedrijven die zich op duurzaamheid
richten: maak van Delft, samen met de TU, de
duurzaamheidsstad van Nederland.”
Bewoner van Tanthof, man, 56 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Niet iedereen vindt echter dat Delft zich volledig op de
genoemde sectoren moet richten. Ook voor andere sectoren moet plek zijn en werkgelegenheid moet er voor alle
groepen zijn. Daarom moet het type bedrijven dat kansen
krijgt afgestemd worden op de huidige bevolkingssamenstelling van de stad en het opleidingsniveau en de achtergrond daarvan. Een goede aansluiting tussen de lokale arbeidsmarkt en de bewoners heeft ook positieve gevolgen
voor de nog te bespreken bereikbaarheid. Wanneer veel
mensen vanuit Delft zelf daar ook kunnen werken, zal het
OV en de fiets sneller afdoende zijn als vervoersmiddel en
kan het aantal auto’s in de stad worden teruggebracht.
Een dergelijke beperking van woon-werkverkeer zou ook
met het oog op duurzaamheid goed zijn.
Een van de bewonersgroepen waarmee een groepsgesprek is gehouden, is die van internationale studenten. Zij
blijven op dit moment nog zelden in de stad actief na hun
studie. De aanwezige gespreksleden dragen daarvoor als
voornaamste reden aan dat de werkgelegenheid niet goed
aansluit op de opleidingen die op de TU Delft aangeboden worden. De meeste van de deelnemende studenten
voorspellen dan ook dat ze buiten Delft werk zullen gaan
zoeken. Met hun studies verwachten ze eerder werk te
vinden in andere Nederlandse steden zoals Eindhoven of
Rotterdam, of in het buitenland. Een factor die dit gevoel
versterkt is het kleinschalige karakter van veel bedrijven in
Delft. Naar hun idee zijn er in Delft vooral veel kleine startups actief en het werken daarvoor heeft niet direct hun interesse. De in het groepsgesprek aanwezige internationale
kenniswerkers vullen daarop aan dat de arbeidsmarkt in
Delft weinig toegankelijk is. De voornaamste reden hiervoor is dat zij de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn
en er volgens hen weinig internationale ondernemingen
in Delft actief zijn. Weinig bedrijven zouden bereid zijn tot
het aannemen van internationale werknemers. Wervingsprocedures zijn vrijwel altijd in het Nederlands en een
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is bijna
altijd een eis.
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3.3 Bedrijven hebben fyieke ruimte nodig om
te kunnen groeien. Voor welke van de onderstaande sectoren moet in Delft ruimte gemaakt worden?
Technologie

50%

Duurzaamheid

50%
28%

ICT

26%

Gezondheidszorg

22%

(Maak) industrie

20%

Overheid en onderwijs
Vrije tijd en toerisme

17%

Detailhandel

16%
10%

Landbouw en voedsel
Weet niet / geen mening

9%

Horeca

5%

Financiële en zakelijke
dienstverlening

4%

Anders

1%

Vanuit de deelnemers is er duidelijk de wens dat het
bedrijfsleven in Delft opener wordt richting internationale
bewoners , zodat in de toekomst (afstuderende) internationals wel behouden kunnen worden voor de stad.

“Cause there is a lot of international students finishing Delft university every year.
And maybe if the offers would be really nice
and tempting, they would consider to stay.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
kenniswerkers en studenten

“Everything is in Dutch and they actually
even put it as a hard requirement that you
need to be fluent in Dutch. So this is highly
limiting actually to get a job here.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
kenniswerkers en studenten

35

Bereikbare werkstad
In de enquête is gevraagd waar men werkt. Van de
respondenten die werken doet 41 procent dit in Delft, 33
procent in de regio en 27 procent daarbuiten. Dit houdt
in dat zowel de bereikbaarheid van bedrijven binnen de
stad als de vervoersmogelijkheden naar buiten de stad in
orde moeten zijn. Bereikbaarheid van werk is dan ook een
van de meest prominente thema’s die respondenten in de
antwoorden op de open vragen aandragen. Voor henzelf
vinden ze het belangrijk dat er richting en rondom bedrijven goede fietspaden, voldoende OV-verbindingen en
voldoende parkeerplekken zijn. Maar ook voor de stad als
geheel is bereikbaarheid cruciaal als men daar een goed
werkklimaat wil creëren. Voor de kleinschalige werkgelegenheid in buurten zouden er met name goede en veelvuldig aanwezige fietspaden en fietsenstallingen moeten
zijn. Specifieke ideeën zijn onder meer het aanleggen van
fietsroutes vanaf het station naar werkgebieden en fietssnelwegen om verplaatsing eenvoudiger te maken. Een
fijnmazig OV-netwerk met frequente verbindingen zou
moeten zorgen voor een betere verplaatsing voor werknemers van station of woonwijk naar het werk. Er is ook
een vraag naar P&R mogelijkheden aan de randen van de
stad, met shuttles die werknemers van buiten de stad de
wijken in kunnen brengen, zonder dat dit gepaard gaat
met een grote toename van het verkeer.
Gevraagd naar hoe men naar het werk gaat, is het meest
genoemde vervoermiddel onder de respondenten in de
enquête de fiets (60%, waarvan 5% elektrische fiets), gevolgd door de auto (41%) en het openbaar vervoer (29%).
Voor bewoners die met de auto en met name die met het
openbaar vervoer reizen, ligt de acceptabel reistijd een
stuk hoger dan voor degenen die met de brommer/scooter of fiets gaan of lopen (figuur 3.4). De meeste bewoners
vinden een reistijd langer dan een uur niet acceptabel,
behalve degenen die met het openbaar vervoer reizen;
negen procent van deze groep vindt langer dan een uur
nog acceptabel .
Hoewel (nog) maar weinig bewoners aangeven met de
elektrische fiets te reizen, lijkt deze potentie te hebben
voor het woon-werkverkeer: van degenen die hiermee reizen vindt bijna 40 procent een reistijd tussen een half uur
en driekwartier acceptabel. Hiermee zijn diverse gemeenten, waaronder Rotterdam, goed bereikbaar.
Mogelijkerwijs is reizen naar de werkplek in de toekomst
steeds minder aan de orde doordat werknemers op verschillende plekken kunnen werken, waaronder thuis en in
de buurt. De bewoners is in de enquête gevraagd waar zij
bij voorkeur zouden willen werken (figuur 3.5). Het grootste deel (61%) antwoordt daarop toch ‘bij mijn werkgever’.
Ook het thuiswerken (21%) en werken op flexplekken in
de buurt (11%) spreekt een deel van de bewoners aan.
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3.4 Welke reistijd van deur tot deur
(enkele reis) vindt u acceptabel om naar
uw werk te gaan?
16-30 minuten

0-15 minuten

31-45 minuten

46-60 minuten

+60 minuten

Lopend

Fiets

Elektrische fiets

Auto

Openbaar vervoer

Brommer/scooter

0%

25%

50%

75%

100%

“Delft ligt wel ongunstig qua verbindingen.
Alleen met Den Haag en Rotterdam is de
openbare vervoersverbinding goed. Het
openbare vervoer lijkt ook achter te lopen.
Vaak worden er eerst woningen gebouwd,
en later pas wegen of openbare vervoersverbinding. Dat moet andersom.”
Bezoeker van Delft, man, 63 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Een fijne werkstad heeft goede bereikbaarheid, laat vooral mensen uit de stad zelf in
de stad werken; zij kunnen makkelijk met de
fiets of het OV komen.”
Bewonder van Wippolder, man, 48 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Zorg in ieder geval voor voldoende mogelijkheden om bedrijven goed te kunnen
bereiken, zowel voor personeel als aan en
afvoer van goederen.”
Bewoner van Wippolder, man, 70 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête
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3.5 In de toekomst kunnen we op meer verschillende plekken werken. Als dit ook voor
u geldt, waar zou u dan voornamelijk willen
werken?
6%
Openbare gebouwen in de stad

2%
In een koffiezaak of café

11%
Flexibele werkplekken in de
buurt

61%
Bij mijn werkgever

3.6 In Delft zijn door ruimtegebrek de mogelijkheden om uit te breiden beperkt. Onder
welke voorwaarden zou u accepteren dat er
in uw buurt ook bedrijven aanwezig zijn?
Als dit in combinatie is met meer
groen
Als er meer bescherming is voor de
overlast (zoals geluidsscherm)
Als het niet ten koste gaat van de
veiligheid
Als het niet ten koste gaat van de
bereikbaarheid
Als er ook meer lokale werklegenheid komt
Als dit in combinatie is met nieuwe
dagelijkse voorzieningen
Anders
Weet niet / geen mening

50%
49%
40%
36%
29%
29%
7%
4%

21%
Thuis

Functiemenging in buurten
Zoals eerder genoemd zijn veel bewoners voor een stad
met een gemengd karakter, waarbij het woonkarakter wel
het belangrijkst gevonden wordt. De vraag is in hoeverre
dat gemengde karakter ook in hun woonbuurt zelf aanwezig moet zijn. Daarom is bewoners gevraagd onder welke
voorwaarden zij de aanwezigheid van bedrijven in hun
buurt zouden accepteren. Vooral een toename van groen
en bescherming tegen overlast zijn voor hen vereisten,
ook willen ze niet dat het ten koste gaat van de veiligheid
en bereikbaarheid (figuur 3.6).
Uit de straatinterviews en het groepsgesprek Gemengde wijken blijkt dat respondenten best ruimte zien voor
bepaalde vormen van bedrijvigheid in hun wijk. Zo zijn
winkels, horeca, onderwijsinstellingen en kleinschalige
bedrijven (waaronder startups) welkom. Over kantoren
leeft het idee dat deze rustig zijn, dus dat levert geen
problemen op als deze zich zouden vestigen in de buurt.
Kanttekening is dat parkeren bij het kantoor potentieel
wel problematisch is als het een bedrijf is met veel werknemers en bezoekers die met de auto komen. Kansen zijn
er ook, als men zoekt naar wat bedrijf en bewoner voor elkaar kunnen beteken. Zo zouden bewoners misschien gebruik kunnen maken van de faciliteiten van een kantoor.
Ook hoopt men dat ondernemers die zich in woonwijken
vestigen binding hebben of krijgen met de stad en wijk en
zorgen voor lokale werkgelegenheid. Voor een deel van de
respondenten brengen ondernemingen in de wijk tevens
een welkome vorm van levendigheid, zij verwachten dat
een wijk door de aanwezigheid van bedrijven sfeervoller
wordt en minder dode momenten kent gedurende de dag.
In gesprek met de stad Delft

In een van de groepsgesprekken (Randen van de stad)
wordt als aanvulling hierop genoemd dat kleine bedrijvigheid in een wijk de sociale controle en sociale cohesie kan
vergroten.

“Als bedrijven gerelateerd zijn aan wonen en
lokale producten zoals Nederlandse appeltaart zijn ze welkom in de buurt.”
Bewoner van Voorhof, man, 30 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Horeca in de buurt is acceptabel, mits niet
tot laat open i.v.m. geluidsoverlast. Onderwijs en dienstverlening is ook welkom, mits
het wat toevoegt aan de buurt en het lokale
werkgelegenheid oplevert. Iets uit de creatieve sector lijkt mij wel wat.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 24 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“Winkels zijn welkom. Kantoren niet, die
moeten in grote steden op bedrijventerreinen staan. De maakindustrie liever niet in
woonbuurten. Als die er wel komt moet het
er mooi uit zien en niet tot laat actief zijn.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 17 jaar, woont bij
ouder(s), middelbaar opgeleid - straatinterview
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Bewoners vinden ook belangrijk (figuur 3.6) dat bedrijven niet zorgen voor overlast in de vorm van lawaai of
luchtvervuiling. Hierop aansluitend ziet men niet graag
veel vrachtwagens de wijk inkomen. Zeker niet als er in
een wijk geen goede aan- en afvoerwegen aanwezig zijn.
Kortom, de leefbaarheid van wijken zou niet negatief beïnvloed moeten worden door de komst van bedrijven.
Ten aanzien van mogelijke maakindustrie in de wijken
zijn bewoners eensgezind: deze zien ze bij voorkeur niet
in hun buurt verschijnen. Zeker niet in bestaande wijken
die niet ingericht zijn op deze functie. De maakindustrie is
echter een belangrijk speerpunt voor de Delftse economie. Het zijn nu vooral de startups in deze sector die door
gebrek aan ruimte Delft verlaten. Daarom is in de enquête
gevraagd waar de maakindustrie dan wel moet komen
(figuur 3.7). Het meest genoemd is dat de benodigde
bedrijfsruimte moet komen op bestaande bedrijventerreinen, aan de randen van de stad en op de campus van de
TU Delft. Ook vindt een deel dat dit moet gebeuren langs
drukke wegen.
Grote kantoren en, met name, vervuilende maakindustrie
zien de meeste bewoners dus liever in andere gebieden
van de stad dan in de woonbuurten; zoals aan de randen,
op bedrijventerreinen, rondom de Schieoevers, in de omgeving van Delft-Zuid of rondom de campus van de TU.
Vooral op het TU-gebied zouden kansen liggen. De TU
Delft heeft veel grond en dat biedt voldoende ruimte voor
studenten én bedrijven. De stad moet op dit moment
12.000 internationale studenten, en in totaal 23.000 studenten, opvangen. Daar mag wel iets tegenover staan, zo
is de heersende opvatting tijdens het groepsgesprek over
de randen van de stad. De gemeente zou nog intensiever
het gesprek met de TU Delft aan moeten gaan voor het
beter benutten van de ruimte. De TU Delft zou op deze
wijze ook meteen actief bijdragen aan wat volgens de
bewoners haar meerwaarde is voor de stad. In de enquête hebben bewoners aangegeven dat het bieden van
werkgelegenheid (21%) en aantrekken van startups (18%)
naast het vergoten van het aanzien van Delft als innovatiestad (45%) de belangrijkste meerwaarde is van de
onderwijsinstellingen in de stad.

3.7 Om beginnende bedrijven in de maakindustrie te kunnen laten doorgroeien in Delft
is meer bedrijfsruimte nodig. Waar moet
deze bedrijfsruimte volgens u vooral komen?
87%

Op bestaande bedrijventerreinen
55%

Aan de randen van de stad

50%

Op de TU Delft Campus
38%

Langs drukke wegen
In de woonbuurten

4%

In de binnenstad

3%

Weet niet / geen mening

2%

Anders

2%

“Achter de TU kunnen ze uitbreiden, daar zit nu nog niks
en kan een bedrijventerrein
worden gebouwd.”
Bezoeker van Delft, vrouw, 21 jaar,
woont bij ouder(s), middelbaar
opgeleid - straatinterview

“Zorg voor meer concentratie
van nieuwe ondernemingen en
maakindustrie in ondernemersparken. Al dan niet in combinatie met de TU Campus.”
Bewoner van Tanthof, man, 66 jaar,
paar z.k., hoog opgeleid - enquête
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Conclusies Omgevingsvisie
•

De meeste bewoners vinden dat Delft zich vooral tot woonstad moet ontwikkelen als zij een keuze moeten maken. Maar bij voorkeur is Delft een stad met een
gemixt karakter, zowel voor werken als wonen moet ruimte zijn. Dit kan op twee
wijzen bereikt worden: door gebouwen multifunctioneel in te zetten met een
werk- en een woondeel of door duidelijke functies te koppelen aan specifieke
gebieden, waarbij de laatste optie de voorkeur geniet.

•

Bewoners zien graag bedrijven verschijnen die actief zijn in de technologie en
duurzaamheid. Bedrijven hebben daarvoor fysieke ruimte nodig. Voor startende
ondernemingen zijn verzamelgebouwen geschikt, waar mogelijk op aantrekkelijke locaties in de stad. Bedrijventerreinen kunnen aantrekkelijker gemaakt worden
door het toevoegen van groen en voorzieningen. Voor een goed werkklimaat is
ook een goed woonmilieu onontbeerlijk, bestaade uit een groene en ruime omgeving, een uitgebreid voorzieningenaanbod en een gevarieerde woningvoorraad.

•

Uitstekende bereikbaarheid is cruciaal voor een stad die een interessant werkklimaat nastreeft. Daarom moeten fietsvoorzieningen optimaal zijn, moet er
een fijnmazig OV-netwerk aanwezig zijn en moet goed nagedacht worden over
ontsluiting en parkeerplekken met oog op het autoverkeer.

•

Een aantal vormen van werk is welkom in woonwijken: winkels, horeca, onderwijsinstellingen en kleinschalige kantoren. Voorwaarden daarvoor zijn dat ze
niet voor overlast zorgen, ruimtelijk passen binnen de wijk en hun aanwezigheid
gecompenseerd wordt door meer groen. Weinig bewoners zien echter plek voor
de maakindustrie in woonbuurten. Grote bedrijven en maakindustrie zijn bij voorkeur gevestigd op daarvoor aangewezen bedrijventerreinen en/of aan de randen
van de stad.

In gesprek met de stad Delft
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4.
VOORZIENINGEN

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft heeft hoogwaardige, moderne en toegankelijke voorzieningen nodig voor
zorg, onderwijs, welzijn en sport. Het gaat om voorzieningen die toekomstvast
zijn en bij de tijd – voor inwoners van alle leeftijden en met alle leefstijlen.
•
•
•

Voorzieningen laagdrempelig (voor iedereen)
Zorg – en welzijnsvoorzieningen kleinschaliger
Multifunctionele voorzieningen

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Als gevolg van een toename van het aantal inwoners en de beperkte beschikbare ruimte in de stad ziet de gemeente de druk op de voorzieningen toenemen. Daarbij is onder meer de opgave dat een deel van de buurt- en
wijkwinkelcentra niet goed functioneert. Het idee is om in de toekomst een aantal sterke clusters te maken
binnen de wijken. Eventueel zullen daarbij kleinere centra worden opgeheven of samengevoegd, afhankelijk van
wat de stad nodig heeft. Wat zijn in Delft de behoeftes als het gaat om voorzieningen? Hoe blijven voorzieningen
toegankelijk voor iedereen? En is functiemenging een reële oplossing voor de ervaren druk op voorzieningen?

Behoefte aan voorzieningen
Bewoners werd in de enquête gevraagd welke
voorzieningen men dicht in de buurt wilt. Hierbij
werd gevraagd 7 soorten voorzieningen te rangschikken naar prioriteit. In figuur 4.1 is weergegeven welke voorziening men op de eerste plek zet.
In de volgende subparagrafen worden de verschillende voorzieningen besproken, aangevuld
met uitkomsten van de open vragen en groepsgesprekken.

Het allerbelangrijkst vinden bewoners dat er winkels voor
de dagelijkse boodschappen in de buurt zijn, zo blijkt uit
figuur 4.1. In de open vragen is deze vraag ook gesteld
(voor ‘de stad van de toekomst’). Ook voor de stad van de
toekomst vinden bewoners voorzieningen belangrijk die
voorzien in de dagelijkse behoeften, in het bijzonder winkels waar zij hun dagelijkse boodschappen kunnen doen
zoals supermarkten, drogisterijen en speciaalzaken zoals
een slagerij of kaasboer.

4.1 Welke voorziening heeft u het liefst
dicht in de buurt?

In de enquête (figuur 4.2) geeft het grootste deel aan bij
voorkeur winkelcentra in de buurt te willen voor dagelijkse
boodschappen (64%), voor niet-dagelijkse artikelen doen
zij bij voorkeur winkels in de binnenstad aan (45%) en voor
grote artikelen grote winkelcentra in de regio (49%).

Winkels voor dagelijkse
boodschappen

51%
24%

Basisschool en kinderopvang

17%

Gezondheidscentrum
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Winkels

Sportvoorzieningen

5%

Culturele voorzieningen

5%

Buurthuis

4%

Horeca

4%

Opvallend is het lage aandeel dat een voorkeur heeft voor
online winkelen, wat deels met de selectiviteit van het bestand te maken heeft. Ouderen (oververtegenwoordigd in
de enquête) kopen hun spullen namelijk minder vaak online. Maar ook in de straatinterviews hebben respondenten het niet vaak over mogelijkheden tot online winkelen
en de invloed die dat zou kunnen hebben op de vraag
naar winkelvoorzieningen op buurtniveau. Daarentegen
geven zij wel aan waarde te hechten aan buurtcentra en
hopen ze dat deze behouden blijven. Naast ouderen zijn
het opvallend ook vaak (oudere) jongeren (tot 35 jaar) die
een voorkeur hebben voor winkelcentra in de buurt.
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4.2 Mensen kopen hun spullen steeds vaker
online. Waar doet u bij voorkeur uw
aankopen?
Winkelcentra in de buurt

Een aantal grote winkelcentra in Delft

Veel kleine winkels verspreid over de stad

Grote winkelcentra in de regio

Vooral winkels in de binnenstad

Online

Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

dagelijkse boodschappen

niet-dagelijkse artikelen

grote artikelen

0%

25%

“Meneer Meijer, rotsvast is ie daar, en die is
heel belangrijk voor de wijk. En de frituur,
de snackbar, is ook van belang. Onlangs
is de Chinees gesloten, dat was ook een
belangrijke.”

50%

75%

100%

“Kleinschalige winkelvoorzieningen voor de
dagelijkse boodschappen heb ik graag in de
buurt.”

“Het winkelcentrum heeft moeite om te
blijven bestaan, we hebben met bewoners
geprobeerd om daarvoor in te staan. Het
winkelcentrum zie ik ook als ontmoetingspunt in de wijk. En op een gegeven moment
zei de gemeente dat is niet aan ons, het winkelcentrum is niet iets waar de gemeente
zich hard voor moet maken. Nou, daar denk
ik anders over.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

Bewoner van Tanthof, man, 63 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Ik vind het fijn om een paar winkels op loopafstand te hebben (o.a. supermarkt, soort van
HEMA, bloemenwinkel).”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 52 jaar,
paar m.k., hoog opgeleid - enquête

“Het is heel belangrijk wijkcentra te behouden,
verschrikkelijk dat die verdwijnen.”
Bewoner van Buitenhof, man, 74 jaar,
alleenstaand z.k., laag opgeleid – straatinterview

“Winkels zijn er genoeg, ik winkel niet online
dus dat vind ik ook belangrijk. Voor dagelijkse
artikelen blijf ik graag in de wijk, voor de rest ga
ik de stad in.”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 42 jaar,
paar z.k., hoog opgeleid – straatinterview

Dat geldt ook voor vrouwen, voor niet-werkenden, en bewoners van Voorhof, Buitenhof en Voordijkshoorn. Hoger
opgeleiden hebben juist een minder sterke voorkeur voor
winkelcentra in de buurt.

In gesprek met de stad Delft

Winkels in de buurt zijn niet alleen belangrijk voor het
gemak, bleek uit het groepsgesprek Gemengde wijken,
maar ook voor het ontmoeten van buurtbewoners. Met
veel gevoel wordt gesproken over de winkeltjes die er
nog zijn in de buurt, maar in de meeste gevallen onder
druk staan. En met enige nostalgie verhaalt men over de
kleine winkeltjes en bakkers die, vaak door opening van
winkelcentrum, zijn verdwenen uit de buurt. Dat geldt
zeker ook voor ouderen, zo bleek in het groepsgesprek
met 80-plussers. Zoals verder besproken in het hoofdstuk
Samen leven betekent een bezoek aan het winkelcentrum
voor hen het onderhouden van contacten.
Voor dagelijkse boodschappen zijn lokale winkelcentra dus belangrijk. Voor niet-dagelijkse artikelen, zoals
kleding, zegt bijna de helft van de respondenten (figuur
4.2) vooral naar de winkels in de binnenstad te gaan. Voor
veel jongeren is kleding een belangrijk onderdeel van hun
identiteit. Het aanbod van kledingmerken dat momenteel
gevestigd is in de binnenstad, sluit echter niet goed aan
op de behoefte van jongeren: “Voor echt leuke kledingmerken ga ik nu naar een andere grote stad.”en “Er zijn nu
teveel dezelfde soort winkels en weinig bekende merken.”
Jongeren vinden dat het winkelaanbod beter gemixt kan
worden en als belangrijke aanvulling daarop geven een
aantal mbo-studenten aan, dat als het om een gemixt
aanbod gaat, zij ook graag meer op multicultureel gebied
willen. Ook de bewoners met een migratieachtergrond
geven tijdens het groepsgesprek aan dat zij voor het winkelen, onder andere voor het kopen van kleding, uitwijken
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Gezondheid
“So if you are really seeking opportunities to
enjoy yourself or to do proper shopping, not
within Delft.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers

“I need to go out of Delft for what I need.
Library, swimming pool, shopping.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers

“Het aanbod van kledingwinkels is niet
genoeg in Delft”.
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 22 jaar, middelbaar
opgeleid - straatinterview

naar de Haagse markt, Rotterdam of Leidschendam. Ook
de internationale studenten en kenniswerkers (groepsgesprek) zoeken hun heil vaak ergens anders als het gaat om
winkelen.

Onderwijs

Een basisschool en kinderopvang zijn ook voorzieningen
die men graag in de buurt wilt hebben (figuur 4.1). Niet
verassend zijn het vaker huishoudens met kinderen die
hiervoor kiezen. Ook in de open vragen laten bewoners
weten dat het voor hen belangrijk is dat basisonderwijs
in de nabije woonomgeving te vinden is. Over andere
onderwijsvoorzieningen zoals het voortgezet onderwijs
en universiteiten wordt verder niet uitgeweid in relatie tot
de buurt.
Gerelateerd aan onderwijsvoorzieningen, laten jongeren
weten behoefte te hebben aan meer studie- en leerwerkplekken in de stad. De huidige plekken waar deze jongeren dit doen zijn vaak te druk en schaars. Er is behoefte
aan speciale studie- en stilteruimtes: “Thuis word ik snel
afgeleid, een andere omgeving dwingt me om echt te
gaan leren.”

Op de derde plek staat het gezondheidscentrum, vaker
gekozen door ouderen, lager opgeleiden, niet-werkenden
en bewoners van Tanthof en Voorhof. Die behoefte komt
ook naar voren in het focusgesprek met 80-plussers. De
deelnemers benadrukken het belang van een gezondheidscentrum waar verschillende voorzieningen aanwezig
zijn, zoals de huisarts, fysiotherapie en gym. In de antwoorden van de open vragen wordt de aanwezigheid van
ouderenzorg op lokaal niveau vaak genoemd. Gezondheidsvoorzieningen zoals een ziekenhuis kunnen zich prima op grotere afstand bevinden, aldus de respondenten.

Sport

Slechts vijf procent van de bewoners geeft prioriteit aan
sportvoorzieningen in de buurt (figuur 4.1), vaker gekozen door (oudere) jongeren en bewoners van de wijken
Voorhof en Buitenhof. Toch zijn sportvoorzieningen in
de buurt voor veel respondenten belangrijk, zo blijkt uit
de open vragen. Bewoners hebben bijvoorbeeld behoefte aan een goed en snel bereikbaar sportcentrum. Ook
sportveldjes in de buitenlucht waarop gevoetbald of
gebasketbald kan, worden gewaardeerd (zie verder het
hoofdstuk Openbare ruimte).
Een buitenzwembad wordt op dit moment door velen
gemist, zo blijkt uit de open vragen. Ook het aanbod aan
binnenzwembaden is op dit moment niet naar tevredenheid. Die behoefte komt ook naar voren onder jongeren:
zij vragen om een zwembad, buitenzwembad of waterpark. Studenten zouden graag een zwembad (wedstrijdbad) op de campus zien. Ook de internationale studenten
(groepsgesprek) willen graag een zwembad in de stad of
een fitnesscentrum waarin een zwembad is opgenomen.
Verder is deze groep positief over de sportvoorzieningen
in de stad. Specifiek de sportfaciliteiten op de campus
worden door de studenten gewaardeerd, evenals diverse
fitnesscentra in de stad.
In het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond komt naar voren dat sportvoorzieningen die
alleen toegankelijk zijn voor vrouwen worden gemist.
“Als moslims vinden wij het belangrijk om een
plek te hebben voor vrouwen, voor fitness, voor
zwemmen. We hebben niks hier in Delft.”
Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond

In de enquête is gevraagd welke sportvoorzieningen
bewoners op dit moment missen. Gemist wordt vooral
een overdekte sportvoorziening zoals een zwembad. Ook
sporttoestellen in de openbare ruimte en kleinere sportvoorzieningen zoals een voetbalkooi worden genoemd.
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4.3 Welke sportvoorzieningen mist u in
uw buurt?
Ik mis geen sportvoorziening in mijn
buurt
Overdekte sportvoorziening, zoals
zwembad, sporthal, e.d.
Sporttoestellen in de openbare
ruimte
Kleinere sportvoorzieningen, zoals
voetbalkooi, basketbalveldje

12%

Niet van toepassing, ik sport niet

11%

46%
19%
17%

Onoverdekte sportvoorzieningen,
zoals voetbalveld

6%

Anders

6%

Weet niet / geen mening

5%

Bijna de helft zegt geen sportvoorzieningen te missen.
Uitgesplist naar wijk zien we dat een overdekte sportvoorziening iets vaker gemist wordt in de wijken Voorhof,
Vrijenban, Tanthof en Wippolder. Sporttoestellen in de
openbare ruimte worden vooral gemist door bewoners
van Tanthof.

Cultuur, horeca en uitgaan

In de enquête geven bewoners minder prioriteit aan
culturele voorzieningen, een buurthuis en een café in de
buurt (figuur 4.1). Dat komt overeen met de antwoorden
op de open vragen: de meeste respondenten vinden het
niet erg als het cultureel aanbod gecentreerd is in het centrum en dus wat verder weg is. Zij stellen dat Delft klein
genoeg is om deze voorzieningen alsnog eenvoudig te
kunnen bereiken. Toch zijn er ook afwijkende meningen
te vinden. Zo zijn er respondenten die graag over een bibliotheek, theater en buurthuis met cultureel programma
in de wijk zouden beschikken. Zij vinden juist dat cultuur
over de stad verspreid moet zijn zodat iedereen ermee in
aanraking kan komen en dat cultuur zo als verbindende
factor kan werken. Meerdere keren wordt benoemd dat
het cultureel aanbod in Delft als geheel niet voldoende
is of dat het op zijn minst niet goed genoeg gepromoot
wordt.
“Meer muziek op scholen, daarnaast moeten we
meer lokaal muziek, kunst en cultuur aanbieden. Zo krijgen meer verschillende Delftenaren
cultuur mee.”
Bezoeker van Delft, man, 43 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

In gesprek met de stad Delft

“Zorg dat er in de wijken genoeg te doen
is. Cultuur moet naar de wijken gehaald
worden.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 67 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Delft is niet zo groot dus scholen en cultuurvoorzieningen hoeven niet in elke wijk,
net als gezondheidsvoorzieningen. Met de
fiets is alles bereikbaar.”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 42 jaar,
paar z.k., hoog opgeleid - straatinterview

Over de aanwezigheid van horeca in de buurt lopen de
meningen uiteen. Enkele respondenten zien horeca graag
verspreid over de stad zodat in alle buurten levendigheid
en gezelligheid ontstaat. Zij zouden de komst van enkele
buurtcafés toejuichen. Horeca is volgens deze respondenten een geschikte plek om anderen te ontmoeten. Wel
wordt aangegeven dat het belangrijk is dat horeca in de
stad qua prijsniveau en aanbod verschillende groepen
bediend. Anderen zien de horecagelegenheden in buurten
juist liever verdwijnen omdat deze voor drukte en overlast
zorgen.
Jongeren weten het huidige aanbod aan activiteiten,
evenementen en cultuuraanbod goed te benoemen. Ze
waarderen het aanbod over het algemeen, maar vinden
het nog wat beperkt en saai. Er is vooral te weinig amusement. Jongeren hebben behoefte aan een plek (overdekt)
waar ze naar toe kunnen gaan om leuke dingen te doen
met vrienden, ook als het slecht weer is. Veel jongeren,
ook onder 18 jaar, geven aan meer muziek-, foodtruck-,
en lifestylefestivals te willen. Het liefst zo dicht mogelijk in
het centrum, maar een plek buiten het centrum zoals het
Delftse Hout zien jongeren ook als een geschikte locatie. Ook meer laagdrempelige podia zouden een mooie
aanvulling zijn op het huidige aanbod. Daarbij denken
jongeren aan een poppodium of cultureel centrum. De
jongeren wensen ook een uitbreiding van het nachtelijk
uitgaansleven. Ook door de internationale studenten
en kenniswerkers (groepsgesprek) wordt Delft als een
saaie stad ervaren, mede door het voorzieningenaanbod.
Ze komen veelal uit grootstedelijke omgevingen, zoals
Londen en Delhi, en missen de energie en mogelijkheden
tot vrijetijdsbesteding die daar waren. Waar het rustige
karakter van Delft in eerste instantie vaak verfrissend is
en als positief ervaren wordt, bekruipt hen na verloop
van tijd het gevoel dat er te weinig te doen is in de stad.
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Het cultureel aanbod in Delft spreekt hen onvoldoende
aan. Zo wordt door een aantal deelnemers een concerthal
gemist. Een positief voorbeeld dat wordt genoemd is een
cultureel centrum in de binnenstad waar ze diverse lessen
en workshops kunnen volgen op het gebied van dans,
theater en muziek.
In het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond stellen de deelnemers dat zij een veilige
locatie voor evenementen missen. De organisaties waar
de aanwezigen lid van zijn (Turkse vereniging, moskee en
buurtvereniging) organiseren redelijk wat evenementen,
zoals het lentefeest en een burendag.

Toegankelijkheid
Voorzieningen moeten voor alle doelgroepen toegankelijk
zijn, zo stellen de respondenten in de open vragen. Dat
betekent dat de voorzieningen goed bereikbaar moeten
zijn en er dus goed openbaar vervoer in de stad aanwezig dient te zijn en voldoende parkeerplekken rondom
voorzieningen voor bewoners die de auto gebruiken. De
fysieke bereikbaarheid laat nu nog vaak te wensen over,
onder meer doordat straten niet goed onderhouden worden waardoor ouderen en mindervaliden voorzieningen
minder goed bereiken.

“Zorg dat het aanbod fysiek bereikbaar is.
Steeds meer wordt autoluw dus dan moet er
gefocust worden op OV verbindingen”.
Bezoeker van Delft, man, 39 jaar,
paar m.k. - straatinterview

“De winkels zijn niet allemaal bereikbaar voor
invaliden. Mensen met een beperking hebben
een probleem in Delft en de overheid doet er
weinig aan. Er zijn veel straatkuilen en het
oversteken is lastig voor invaliden.”
Bewoner van Buitenhof, man, 78 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - straatinterview

“Cultuur is de dragende pijler voor een samenleving, helaas moet dit in Delft dan nog wel
verbeteren. Toegankelijkheid van cultuur voor
ouderen is bijvoorbeeld slecht, we zouden ook
cultuur naar de ouderen toe moeten brengen.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 67 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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Zoals eerder benoemd is het voor visueel beperkten van
belang om voorzieningen zoals winkels voor de dagelijkse
behoeften en openbaar vervoer in hun nabijheid te hebben. Nabijheid is echter niet genoeg, deze voorzieningen
moeten ook toegankelijk en te bereiken zijn met duidelijke looproutes. Voorzieningen in de directe omgeving
zijn dusdanig belangrijk dat het ook de keuze voor een
woonomgeving stuurt.
“Ik zou best ergens anders willen wonen qua
woonomgeving, maar niet qua voorzieningen.
En in dit geval heb ik dus voor de voorzieningen
gekozen en dat vind ik heel belangrijk, ik woon
ook vlakbij het station.”
Deelnemer groepsgesprek bewoners met visuele beperking

Ook betaalbaarheid is een vereiste om voorzieningen voor
iedereen toegankelijk te houden. De gemeente kan hierin
steunen door subsidies te verstrekken en zo de kosten
laag te houden. Met name sportvoorzieningen zouden op
dit moment lang niet voor iedereen te betalen zijn. Het
aanbod aan voorzieningen moet daarom variatie kennen
in prijsniveau zodat iedereen een plek heeft. Middelen als
de Delftpas worden genoemd als oplossing, maar schijnen nu nog niet afdoende te werken.
“Alles is onbetaalbaar. De Delftpas biedt niet de
hulp die het zou moeten doen, de kortingen zijn
leuk, maar het blijft allemaal duur. Als minima
is er weinig te doen. Sport en cultuur zou meer
toegankelijk moeten zijn. Het is goed voor de
ontwikkeling van kinderen en tieners.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 37 jaar, alleenstaand z.k.,
middelbaar opgeleid – straatinterview

In de enquête is gevraagd wat mensen in de weg staat om
gebruik te maken van de sportvoorzieningen. De belangrijkste factor is dat het aanbod niet goed aansluit op wat
men wenst (17%). Daarnaast stelt twaalf procent van de
respondenten dat sportvoorzieningen te duur zijn. Slechte
bereikbaarheid is, in tegenstelling tot het geluid dat naar
voren komt uit de antwoorden op de open vragen, nauwelijks gekozen (3%). Een grote groep (34%) geeft aan dat ze
er wel gebruik van maken en dat niets hen in de weg staat.
Het gebruik van sportvoorzieningen is voor visueel beperkten (groepsgesprek) vaak niet eenvoudig. Allereerst
hebben zij in principe altijd iemand nodig die met hen
meegaat. Voor deze persoon dient ook entree betaald te
worden, zodat een bezoek aan een voorziening al snel een
prijzige aangelegenheid wordt. Ook zijn de voorzieningen
qua service vaak niet ingericht op de doelgroep. Zo is er
de anekdote van een deelnemer die graag zwemt maar
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die dan alleen, voor de volle prijs, in het kikkerbad mag
zwemmen of een andere deelnemer die haar geleidehond
niet tijdelijk achter kan laten bij de receptie van het zwembad. Een sportgelegenheid vereist ook bepaalde aanpassingen die het voor de doelgroep mogelijk maken er
gebruik van te maken, zoals een aangepaste kleedruimte.
Ook jongeren vragen om meer toegankelijke speel- en
sportmogelijkheden. Ook ten aanzien van andere voorzieningen, zoals evenementen en festivals, geven jongeren
aan dat een voorwaarde wat hen betreft moet zijn dat het
betaalbaar is en dat er voldoende promotie voor wordt
gemaakt zodat iedereen op de hoogte kan zijn.
Dat laatste sluit aan op een ander aspect van de toegankelijkheid van voorzieningen, namelijk de informatievoorziening. Zo hebben internationale studenten en kenniswerkers wel het idee dat er voldoende evenementen en
activiteiten in de stad zijn, maar dat zij er niet van op de
hoogte zijn. Er zou nauwelijks informatie in het Engels beschikbaar zijn waardoor ze minder activiteiten ondernemen dan ze zouden willen. Er is volgens hen dan ook nog
veel te winnen als het gaat om informatievoorziening. Op
dit moment krijgen ze hun informatie vooral via informele
kanalen, maar ze zouden graag zien dat bijvoorbeeld de
gemeente meer informatie deelt, zeker gezien de grote
internationale populatie in de stad.
“If I limit myself to just English, then I would not
find anything when it comes to culture events or
culture possibilities.”

In de enquête is gevraagd of men bereid is bij te
dragen aan het in stand houden van voorzieningen in de buurt (figuur 4.4), 60 procent reageert
daar positief op, 26 procent zou dit willen doen
door vrijwilligerswerk zoals administratie, achttien procent met zaken zoals klusjes doen en
koken en dertien procent met financiële steun.
Bijna dertig procent van de bewoners vindt daarentegen dat het in stand houden van voorzieningen volledig de taak is van de gemeente.

4.4 Bent u bereid bij te dragen aan het
in stand houden van welzijns-, culturele en/of sportvoorzieningen in uw
buurt?
Nee, dat is volledig de taak van
de gemeente
Ja, door overig vrijwilligerswerk
(zoals administratie)
Ja, door fysiek vrijwilligerswerk
(zoals klusjes en koken)

28%
26%
18%

Nee, daar ben ik niet toe in staat

15%

Weet niet/geen mening

14%

Ja, met financiële steun

13%

Anders

10%

Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers
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4.5 Welke van onderstaande voorzieningen
zouden volgens u goed gecombineerd kunnen worden?
onderwijsvoorziening met
culturele voorziening
sportvoorziening met
gezondheids- en welzijnsvoorziening
sportvoorziening met
onderwijsvoorziening
onderwijsvoorziening met
gezondheids- en welzijnsvoorziening
culturele voorziening met
gezondheids- en welzijnsvoorziening
sportvoorziening met
culturele voorziening

27%
20%
16%
11%
8%
4%

Functiemenging
Functiemenging in de wijk is een belangrijk beleidsthema.
Dit onderwerp is vooral aan bod gekomen in het groepsgesprek De randen van de stad, De straat van de toekomst
en Gemengde wijken. De deelnemers staan positief
tegenover bepaalde vormen van functiemenging in de
wijk, zoals de combinatie van woningen en winkels. Ook
voor bepaalde typen bedrijven zou plek zijn. Deelnemers
denken over het algemeen dat kleinschalige bedrijvigheid
goed kan zijn voor de wijk. Het vergroot de sociale controle en de sociale cohesie van de buurt. Er dient wel aan
randvoorwaarden voldaan te worden. Zo moet voor voldoende parkeerplekken gezorgd worden, zodat werknemers niet de parkeerplekken van bewoners innemen. De
deelnemers zien ook mogelijkheden in de flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Er zouden plekken voor flexwerkplekken in de wijk kunnen komen die wellicht tevens een
sociale functie zouden kunnen hebben.
Bij het groepsgesprek Gemengde wijken is een aantal
voorbeelden van voorzieningen voorgelegd en gevraagd
hoe men het zou vinden als die in de buurt komen. Het
eerste voorbeeld is een café. Over het algemeen wordt
daar positief op gereageerd, hoewel men er geen overlast
van wil hebben. Over kantoren leeft het idee is dat deze
rustig zijn, dus deze kunnen zich prima vestigen in de
buurt. Wel wordt opnieuw parkeren als mogelijk probleem
aangewezen indien veel werknemers met de auto zouden
komen. Een derde besproken voorbeeld is een gebedshuis. De aanwezigen denken daarbij in eerste instantie
aan een moskee. Zo lang deze geen overlast bezorgt, heeft
men geen bezwaren tegen een dergelijke voorziening.
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Het combineren van functies in gebouwen zou een
oplossing kunnen zijn voor het gebrek aan ruimte in de
stad. Zo kan in een sportzaal overdag sport of onderwijs
plaatsvinden en in de avond een culturele activiteit.
Bewoners vinden het een goed idee als openbare gebouwen zoals sporthallen meerdere functies krijgen (55% zeer
goed, 39% goed; 4% goed noch slecht; 1% slecht; 1% zeer
slecht; 1% weet niet/geen mening). Zij denken vooral dat
onderwijs en cultuur goed zouden kunnen worden gecombineerd, evenals gezondheid/welzijn en sport (figuur 4.5).
Een voorbeeld van functiemenging wordt besproken in
het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond. Leden van de Turkse vereniging denken dat hun
gebouw beschikbaar zou kunnen worden gesteld voor
activiteiten voor de buurt. Na zeven uur ’s avonds vinden
er geen verenigingsactiviteiten plaats en het gebouw is
tot elf uur open, zodat de zalen in die tijd dus beschikbaar
zijn voor andere activiteiten.
“Mochten er andere stichtingen zijn die ruimte nodig hebben, dan kunnen we openstelling
altijd bespreken. De Somalische bevolking komt
regelmatig bij ons langs, zij gebruiken ook een
ruimte”
Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond

Veldacademie

Conclusies Omgevingsvisie
•

Het allerbelangrijkst nu en in de toekomst vinden bewoners dat er winkels voor
de dagelijkse boodschappen in de buurt zijn. Bewoners doen bij voorkeur hun
dagelijkse boodschappen in wijkcentra in de buurt, overige artikelen worden in de
binnenstad gekocht en grote artikelen in grote winkelcentra in de regio. Buurtcentra vervullen voor veel mensen een belangrijke functie en ze hopen dat deze
behouden blijven.

•

Bewoners (inclusief jongeren) zijn over het algemeen tevreden met de sportvoorzieningen, maar missen een (buiten)zwembad. Cultureel en horeca-aanbod zijn
niet noodzakelijk in iedere buurt. Dit mag meer gecentreerd in de binnenstad zijn.
Bewoners waarderen het aanbod over het algemeen, maar jongeren en internationale studenten en kenniswerkers vinden het wel wat saai. Er is behoefte aan
meer amusement, festivals en muziekpodia.

•

Toegankelijkheid van voorzieningen is grotendeels afhankelijk van de bereikbaarheid en betaalbaarheid daarvan. Ook informatievoorziening is van belang. Op alle
drie de punten is verbetering mogelijk.

•

Er wordt bij het in stand houden van voorzieningen meer van de burger verwacht.
Zestig procent geeft aan bereid te zijn mee te helpen. Een derde van de bewoners
vindt dit echter volledig de taak van de gemeente. Een oplossing voor de druk op
voorzieningen, is het combineren van functies van gebouwen. Bewoners staan
ook positief tegen bepaalde vormen van functiemenging in de wijk. Ze denken
over het algemeen dat kleine bedrijvigheid goed kan zijn voor de levendigheid.

In gesprek met de stad Delft
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5.
OPENBARE RUIMTE

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft investeert in de openbare ruimte. De inrichting gaan we verbeteren en
aanpassen, in plaats van alleen in stand houden en vervangen. De kwaliteit
van de (binnen)stad verbetert, niet alleen voor de inwoners van de stad, maar
ook voor bezoekers.
•
•
•

Aantrekkelijke leefomgeving
Verhogen kwaliteit
Optimale verbindingen

Foto: Guus Schoonewille
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De openbare ruimte is een veelomvattend begrip, dat een centrale plaats heeft in de Omgevingsvisie. Mobiliteit
valt erbinnen, net als groen, water en recreatie maar ook het gebruik van de straat. De aanstaande verdichting
en de gewenste groei van het aantal banen zal voor extra druk op de openbare ruimte zorgen, zowel op het groen
als op de vervoersinfrastructuur. Hierdoor komen bewoners voor complexe vraagstukken te staan, waarbij ze het
collectieve belang mogelijk soms voor hun eigen belang moeten plaatsen. Hoe ervaart men het bijvoorbeeld als
de eigen parkeerplek voor de deur opgegeven moet worden als de buurt daarvoor een mooie groenvoorziening in
de plaats kan krijgen?

Onderhoud
Een minstens even belangrijk aspect van de openbare
ruimte als de inrichting is het onderhoud daarvan. Er leeft
onder veel bewoners een sterk gevoel dat onderhoud in
de stad achterstallig is. Zowel het groen als de bestrating
zijn niet in een staat die tevreden stelt. Het wordt duidelijk gevoeld dat de gemeente op onderhoud de laatste
jaren bezuinigd heeft. Bij veel deelnemers van de diverse
groepsgesprekken is bekend dat de onderhoudsniveaus in
de woonwijken, tot hun onvrede, omlaag geschaald zijn.
“Onderhoud openbare ruimt die in het zicht ligt
is redelijk, dit gaat op voor de hele stad. Maar op
minder zichtbare plekken is het zeker de laatste
paar jaar verwaarloosd. Aan de achterkant van
de huizen staat het gras een meter hoog, zowel
bij groenstroken als aan sloten. Hierdoor is er
veel ongedierte. De tegels op straten liggen
schots en scheef.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 63 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

Waar het onderhoud van de openbare ruimte volgens velen vooral van invloed is op de leefbaarheid, is de impact
voor kwetsbare groepen veel groter. Een veelgehoorde
klacht is dat de bestrating vaak in slechte staat is; tegels
liggen los of zijn opengebroken. Ook zouden onder meer
boomwortels en andere begroeiing ervoor zorgen dat
straten ongelijk liggen. Dit heeft een direct gevolg voor

52

“De buurt is aan het verpauperen. Er is
slecht onderhoud en er staan altijd veel
vuilnisbakken voor de deur, het is geen gezicht. Groen is op enkele plekken ook slecht
onderhouden. De gebouwen zijn vervallen,
vooral de huurhuizen. En de straten verzakken, daar is nog nooit iets aan gedaan.”
Bewoner van Tanthof, man, 73 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“De stad moet er netter en schoner uit
komen te zien, daardoor wordt het leefbaarder. Tegenwoordig zijn stadstuinen wildtuinen geworden, dit zorgt voor veel rotzooi
en ongedierte. De stadstuinen moeten weer
onderhouden worden.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 46 jaar, paar m.k.,
middelbaar opgeleid - straatinterview

het veilig kunnen bewegen over straat, zeker voor mensen
die fysiek beperkt zijn. Met name ouderen en blinden en
slechtzienden ondervinden hier grote hinder van, voor
hen is het gevaarlijk zich op slecht onderhouden straten
te verplaatsen. Dit gaat ten koste van de mobiliteit en
zelfredzaamheid van deze groepen.
Veldacademie

“Want het is onvoorstelbaar hoe slecht, de
trottoirs met een mooi woord, de stoepen zijn
voor mensen die bijvoorbeeld met een stok, of
met een rollator lopen of met een scootmobiel
onderweg zijn.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

Bewonersparticipatie
Hoewel het onderhoud van de openbare ruimte volgens
bewoners vooral een taak is van de gemeente, zijn zij wel
bereid om zelf ook iets bij te dragen aan het verbeteren
van hun leefomgeving (figuur 5.1). Van alle zaken die
bewoners met elkaar zouden kunnen oppakken, wordt
het meedenken bij de inrichting van de straat of buurt het
meest gekozen (46%). Ook voor het nemen van maatregelen om de buurt duurzamer te maken staan (32%), het
onderhouden van groen (27%), het schoonmaken van
de straat (26%) en het opfleuren van de straat (24%) is
bereidheid.
“Stel huismeesterachtige functionarissen aan
die allerlei zaken beheren, die door buurtbewoners kunnen worden gebruikt, zoals tuingereedschap, klusgereedschap, leenauto's etc.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 61 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Het meedenken bij de inrichting van de buurt is ook in het
groepsgesprek De straat van de toekomst uitvoerig aan
bod gekomen. Vanuit de deelnemers wordt richting de
gemeente duidelijk de wens uitgesproken mee te mogen
denken over ontwikkelingen in hun straat. Het houden
van groepsgesprekken zoals in dit onderzoek is daarin
een eerste stap, maar dit zou structureel opgepakt moeten worden. Bewoners willen het gevoel hebben dat ze
invloed hebben op de inrichting van hun straat en willen
voorafgaand aan wijzingen betrokken worden. Uiteindelijk zal dit er ook voor zorgen dat het eigenaarschap
van bewoners wordt vergroot en de verwachting is dat
bewoners daardoor ook actiever zullen worden in het zelf
onderhouden van hun straat.
“Ik denk dat het heel belangrijk is om de mensen in de straat te betrekken als er een beslissing genomen wordt. Want op het moment dat
je dat doet, dan maak je de straat ook van de
mensen. En dan heb je het gevoel dat je dus wat
te zeggen hebt over je straat en dan ben je waarschijnlijk ook bereid daar zelf wat voor te doen.”

5.1 Welke van onderstaande zaken zou u met
buurtbewoners willen oppakken in relatie tot
de openbare ruimte in uw woonomgeving?
Meedenken bij inrichting straat /
buurt
Maatregelen nemen om de buurt
duurzamer te maken

46%
32%

Groen onderhouden

27%

Straat schoonmaken

26%
24%

Straat opfleuren
Maatregelen nemen om de straat /
buurt kindvriendelijker te maken

16%

Weet niet / geen mening

16%

Moestuin aanleggen
Anders

10%
7%

Een groene leefomgeving
De aanwezigheid van veel groen en in mindere mate
water is voor bewoners een absolute vereiste voor hun
leefomgeving. Dit blijkt zowel uit de antwoorden op de
open vragen als uit de verschillende groepsgesprekken.
Een groene omgeving geeft bewoners een prettig gevoel
en geniet duidelijk de voorkeur boven verharding van de
openbare ruimte. Reeds aanwezig groen moet behouden
blijven en in aanvulling daarop moeten nieuwe groenvoorzieningen aangelegd worden. Bewoners hebben
daarbij realistische verwachtingen en zien in dat er bijvoorbeeld geen grote parken aangelegd kunnen worden
in de binnenstad en dat er niet in iedere straat plek is voor
gebruiksgroen. Er zijn volgens hen echter wel mogelijkheden voor snippergroen: kleine groenstroken, bermen of
bomen die de straat leefbaarder maken.

“Als een straat een groene uitstraling heeft,
dus ook met planten, met bomen, op een
leuke manier ingericht, met zitplaatsen. Ik
denk dat dat al veel vriendelijker oogt en dat
mensen dat als veel leefbaarder ervaren.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Meer groen is ook altijd beter, zorgt voor
verkoeling en is aantrekkelijk.”
Bewoner van Tanthof, man, 65 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst
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“Groen is altijd fijn, ze zouden een stuk groen
kunnen aanleggen tussen fietspaden zodat je
een natuurlijke en veilige scheiding hebt.”
Bewoner van Buitenhof, man, 46 jaar, alleenstaand m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

5.2 Wat is voor u de belangrijkste functie van
groen en water voor de stad?

49%
51%

Positief effect op gezondheid

18%
41%

Natuurbehoud

32%
31%

Recreatie

25%
27%

Verkoeling/schaduw

18%
14%

Waterberging

Sport

Anders

Met de beperkte ruimte in de stad is het lastig voor te
stellen dat er veel nieuwe groenvoorzieningen bij zullen
komen. Misschien is een focus op kwaliteitsverbetering
van het reeds aanwezige groen daarom een voor de hand
liggender uitgangspunt. In de enquête is aan de respondenten gevraagd wat de inzet van de gemeente zou moeten zijn: nieuwe groenvoorzieningen creëren of bestaande
voorzieningen aantrekkelijker maken. Zij vinden dat de
gemeente vooral prioriteit moet geven aan het laatste:
37 procent is het eens en vijftien procent zeer eens met de
stelling dat het aantrekkelijker maken belangrijker is dan
nieuwe groenvoorzieningen (figuur 5.3). In het groepsgesprek De straat van de toekomst komt naar voren dat
de huidige groenvoorzieningen niet goed genoeg onderhouden worden. Ook komt het vaak voor dat groen, zoals
bomen, weggehaald wordt en er niks voor in de plaats
komt. In het onderzoek onder jongeren komt verder nog
naar voren dat groen in de stad op sommige plekken wat
kunstmatig aanvoelt en natuurlijker mag, zonder dat dit
een verminderd onderhoud impliceert.

54%

Het maakt de stad aantrekkelijk

Op de vraag waarvoor de bewoners de groene openbare
ruimte zelf het meest gebruiken wordt het vinden van rust
het meest genoemd (43%). Andere belangrijke functies
zijn sporten en bewegen (19%), en spelen en recreëren
(15%). De wijze van gebruik is deels gerelateerd aan de
groep waarin iemand zich bevindt, zo gebruiken vooral
ouderen het groen voor rust en (oudere) jongeren voor
sporten en bewegen. Aanvullend blijkt dat jongeren het
groen in de stad vooral zien als een plek om buiten te zijn,
te recreëren en te ontspannen.

52%
13%
7%
1%
1%
Groen
Water

Om te kunnen duiden wat de meerwaarde van groen en
water vooral is, is in de enquête gevraagd wat voor respondenten de belangrijkste functie daarvan is (figuur 5.2). Voor
zowel groen als water geldt dat het de stad aantrekkelijk
maakt (respectievelijk 54% en 49% kiezen hiervoor). Groen
zou daarnaast positieve invloed hebben op de gezondheid
(51%) en water is van belang voor waterberging (52%).

“Groen zou veel aanwezig moeten zijn, en dan
moet het laag groen zijn. Er moet ook een verrassende afwisseling zijn, zoals bij het station de
ene keer zonnebloemen zijn en de andere keer
tulpen. Daar is iedereen in de stad blij mee.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 54 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

5.3 “Het aantrekkelijker maken van bestaande groenvoorzieningen in de stad is belangrijker
dan het maken van nieuwe groenvoorzieningen.”
4%
Zeer oneens
14%
Oneens

28%
Eens noch oneens

37%
Eens

15%
Zeer eens

*2% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten
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5.4 Welke groenvoorzieningen mist u in uw
buurt?
48%

Ik mis geen groenvoorziening
Park / plantsoen

23%

Bomen en beplanting

22%
14%

Grote bloembakken

12%

Gemeenschappelijke tuin
Anders
Water
Weet niet / geen mening

8%
5%
2%

“Het groen in Delft is goed ten opzichte van andere steden, alleen moet het wel meer verzorgd
worden.”
Bezoeker van Delft, man, 24 jaar, woont met huisgenoten,
hoog opgeleid - straatinterview

Delft kent een aantal grotere groengebieden waaronder
het recreatiegebied Midden-Delfland, dat in de beleving
van de gemeente minder wordt gebruikt dan bijvoorbeeld
de Delftse Hout. Bewoners is gevraagd waarom dit zo is;
door de mensen die in het afgelopen jaar geen gebruik
hebben gemaakt van het recreatiegebied (42%) wordt als
belangrijkste reden genoemd dat het te ver weg is (15%),
een bijna net zo groot deel kent het gebied niet (13%).
Waar de bovenstaande bevindingen vooral gaan over
groenvoorzieningen in de stad als geheel, is het voor de bewoners ook van belang groen in hun buurt te hebben (zie
hoofdstuk Wonen). Op de vraag welke groenvoorzieningen
respondenten missen in hun eigen buurt (figuur 5.4), is het
meest gekozen antwoord park/plantsoen (23%) en bomen
en beplanting (22%). In figuur 5.5 is te zien in welke wijken
bepaalde groenvoorzieningen gemist worden.

5.5 Gemiste groenvoorzieningen per wijk

“Ik zou graag in de buurt wat meer bloemetjes willen zien. De tulpen die waren geplant
vlak naast het station vond ik erg mooi. De
buurt zou dit soort opfleuring best mogen
hebben, dat geeft ook een positief beeld
voor de kinderen.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 29 jaar, paar m.k.,
hoop opgeleid - straatinterview

“Ik zou graag meer groene stroken in het centrum van de stad zien. Beestenmarkt is al een
goed voorbeeld ten opzichte van de Markt.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 24 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“De straat van de toekomst is groen, het
moet een beetje zijn zoals de Spoorsingel.
Het moet een fijne plek zijn om te lopen en
fietsen en er mogen ook meer parken in de
straat van de toekomst.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 72 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - straatinterview

Ontmoeten, spelen en sporten
Uit de straatinterviews en groepsgesprekken over de straat
van de toekomst blijkt dat openbare ruimte voor een deel
van de bewoners ook een sociale functie heeft. Zij gebruiken het als plek om samen te komen met hun buren en om
anderen te ontmoeten. Mits goed ingericht kan de openbare ruimte mensen nader tot elkaar brengen. Hiervoor
zijn elementen nodig in de openbare ruimte die verblijven
stimuleren, zoals bankjes en speelvoorzieningen.
Op dit moment ervaren de bewoners, met name ouderen,
dat er maar heel weinig zitgelegenheden zijn in de openbare ruimte. Bankjes worden vaak weggehaald omdat er
vooral hangjongeren op zouden zitten. Hier zijn de bewoners het niet mee eens en zij zien graag dergelijke elementen terugkeren in de openbare ruimte. Voor ouderen zijn
bankjes zelfs onmisbaar om zo nu en dan uit te rusten.

Groenvoorziening

Vaker gemist door bewoners van

Park/plantsoen

Binnenstad, Voorhof en Wippolder

Bomen en beplanting

Binnenstad, Hof van Delft en Wippolder

Grote bloembakken

Vrijenban

Gemeenschappelijke
tuin

Binnenstad en Voorhof

“Hangplekken, hangouderen en hangjongeren.
Het wordt de buurt niet gegund om er iets neer
te zetten.”

Water

Voorhof en Hof van Delft

Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst
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Inclusief ontwerpen
Er zijn in de stad diverse groepen aanwezig die de openbare ruimte anders beleven dan andere groepen door een (fysieke) beperking. Een van deze groepen is die van de bewoners en gebruikers met een
visuele beperking. Met hen is in dit onderzoek een apart groepsgesprek gehouden. Waar voor de meeste
groepen in de stad esthetiek belangrijk is, is dit voor visueel beperkten minder het geval. Hoewel ze door
het gebruik van andere zintuigen een ruimte of gebied wel als prettig of onprettig kunnen ervaren, bestaat een mooie openbare ruimte voor hen in principe niet. De deelnemers aan het groepsgesprek met
slechtzienden en blinden stellen daarom dat veiligheid, samen met functionaliteit, voorop zou moeten
staan bij het ontwerpen van de openbare ruimte.
“Veiligheid is de basis. En daarop ga je het mooi maken.”
Deelnemer groepsgesprek mensen met visuele beperking

Een onveilig ingerichte omgeving staat in de weg van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze
doelgroep, en op dit vlak is er nog veel verbetering mogelijk. Deelnemers komen met diverse voorbeelden van onveilige situaties in de straten van Delft, zoals bruggen waarvan de vleugels ineens stoppen
wat er voor zorgt dat ze zomaar in het water kunnen en inconsequente inrichting van de openbare
ruimte met de ene keer wel waarschuwingstegels en de andere keer niet. Ook obstakels in de openbare
ruimte maken verplaatsing lastig. Hierbij is te denken aan plantenbakken, palen en prullenbakken die
midden op looproutes staan, waardoor visueel beperkten er tegenaan lopen.
Bij het ontwerpen van de openbare ruimte voor deze groep moet worden uitgegaan van het idee dat op
de grond voelbaar moet zijn hoe de structuur van die ruimte is. Hierbij is te denken aan elementen zoals
een klein oplopend randje rondom water, gidslijnen, aflopende punten voor stoepen en noppentegels als
waarschuwingen. De ontworpen looproutes moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, dat wil zeggen zoveel mogelijk in rechte lijnen lopen, zonder onnodige bochtjes en via de veiligste plekken, met name bij oversteekpunten. Een gegeven om mee te laten wegen in het ontwerpen van de openbare ruimte is het gegeven dat
visueel beperkten wel gebruik kunnen maken van hun andere zintuigen zoals gehoor, wat hulpmiddelen
als rateltikkers bij stoplichten en akoestische oriëntatiepunten als fonteinen zeer waardevol maakt.
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“Ik herinner me dat er tegenover ons huis altijd
een bankje stond en dat er regelmatig mensen,
die toen oud waren, op konden gaan zitten. En
ik zou pleiten voor meubilair onderweg zodat
mensen die dus zelfstandig zijn en nog kunnen
lopen, inderdaad ook plekjes hebben om te
gaan zitten.”
Deelnemer groepsgesprek met 80-plussers

“Meer open ruimtes waar mensen kunnen chillen, met bankjes en picknicktafels om te recreëren en te ontmoeten.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 26 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

Hoewel spelen door de meest deelnemers niet als eerste
wordt genoemd als ze denken aan hun straat, wordt dit wel
gezien als een belangrijke functie. In het groepsgesprek
met bewoners met een migratieachtergrond wordt het
zelfs gezien als de belangrijkste functie van de openbare
ruimte. Ook voor kinderen moet er plaats zijn in de openbare ruimte, een groot aantal respondenten vraagt daarom
om meer speelplekken voor deze doelgroep. Hierbij lopen
hun wensen uiteen van simpele speeltoestellen tot volledige natuurspeeltuinen. Met de laatste optie zou de wens tot
meer groen tegelijkertijd bediend worden. In ieder geval is
het belangrijk dat kinderen veilig en vrij kunnen spelen en
zijn kwalitatief hoogwaardige en goed onderhouden speelvoorzieningen onmisbaar in de ideale woonwijk. Hetzelfde
wordt gezegd over sportveldjes waarop kinderen bijvoorbeeld kunnen voetballen of basketballen.

“Ook al verdichten steden, groen en speelgelegenheid moet er zijn, voor jong en oud,
maar zeker ook voor pubers moet er ruimte
zijn om te kunnen spelen”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 66 jaar,
paar z.k., hoog opgeleid - straatinterview

“De echte kleintjes hebben speeltoestellen,
maar kinderen tussen de 8 en 15 jaar oud
hebben helemaal niks. Er zijn geen sportveldjes, helemaal niets.”
Bewoner van Buitenhof, man, 67 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - straatinterview

“We moeten elkaar als mensen zien te vinden in deze mooie stad. Maar dat kan niet
als mensen speeltoestellen weghalen waar
de kinderen mee spelen.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Speeltuinen moeten goed bijgehouden
worden, nu zijn er veel verslonst en er spelen te weinig kinderen.”
Bezoeker van Delft, vrouw, 43 jaar, paar m.k.,
laag opgeleid - straatinterview

De deelnemers aan de groepsgesprekken met bewoners
met een migratieachtergrond en De straat van de toekomst delen dezelfde mening over de speelvoorzieningen
in de stad. Speelvoorzieningen zijn door achterstallig
onderhoud meestal niet in goede staat of ze worden verwijderd waarna er niets of iets van mindere kwaliteit voor
terugkomt. Ook wordt gewezen op overlast van uitwerpselen van honden en katten en zwerfafval. Een ander probleem is dat sommige speeltuinen toegeëigend worden
door oudere ‘jongens van de straat’. Een oplossing daarvoor zou (meer) toezicht zijn. Bovenstaande problemen
rondom speelgelegenheden worden ook door jongeren
benoemd. Door hen wordt toegevoegd dat kinderen graag
speelveldjes hebben met een minder weersafhankelijke
ondergrond.
Bewegen en sporten is voor bewoners een belangrijke
activiteit om fysiek gezond te zijn en er is dan ook behoefte aan voldoende sportvoorzieningen, zowel overdekt
(zie hoofdstuk Voorzieningen) als in de openbare ruimte.
Hierbij is te denken aan sportparken, voetbal- en basketbalveldjes en sportapparaten in de buitenlucht.
“Ik gebruik de openbare ruimte graag ter
ontspanning, of om een work-out te doen met
kleinere fitness apparatuur echter dat is er ook
nog niet veel in Delft.”
Bewoner Hof van Delft, vrouw, 24 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“Er zouden meer sportfaciliteiten bij kunnen
komen, bijvoorbeeld parken om in te sporten.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 24 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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5.6 De straat waaraan u woont heeft verschillende functies, zoals spelen en parkeren. Wat
vindt u de belangrijkste functie van uw straat?
Bewoners werden gevraagd 6 functies van de straat te
rangschikken naar prioriteit. In dit figuur is weergegeven
welke functie men op de eerste plek zet.

5.7 Waar moet meer plaats voor komen in
Delft? (in de stad en in de eigen buurt)
55%

Brede fietspaden

32%
31%

Voetgangerspaden
8%
Fiets stallen

37%
Verplaatsen (van A naar B)

10%
Ontmoeten

Snelfietspaden

28%
18%
8%
17%

Weet niet/geen mening
15%
Wandelen

Trambanen

Autowegen

Busbanen
18%
Spelen

22%
Auto parkeren

Mobiliteit
Verschillende gebruikers

Verplaatsing wordt als belangrijkste functie van de straat
genoemd (figuur 5.6), op afstand gevolgd door het parkeren van de auto. Beide keuzes zijn gerelateerd aan de
mobiliteit, wat dit tot een belangrijk aandachtspunt in de
openbare ruimte.
De openbare ruimte kent verschillende gebruikers en daardoor uiteenlopende claims. De gemeente wil qua mobiliteit meer inzetten op fietsen en de stad nog verder autoluw
maken. De bewoners lijken zich daar deels in te kunnen
vinden zoals blijkt uit de enquêtevraag daarnaar (figuur
5.7). Voor de stad als geheel vindt men dat vooral meer
ruimte moet komen voor brede fietspaden (55%), voetgangerspaden (31%) en snelfietspaden (18%). Ook in de eigen
buurt zijn meer voetgangerspaden (28%) en brede fietspaden (32%), een opmerkelijk groot deel (42%) lijkt echter
geen voorkeur of wens te hebben voor hun eigen buurt.
Om bovenstaande wensen mogelijk te maken zou veel
ruimte nodig zijn, ruimte die er niet altijd is. Een oplossing
is om verschillende verkeersstromen van dezelfde ruimte
gebruik te laten maken, door middel van zogenaamde
shared space. Bewoners vinden echter dat verkeersstromen ten behoeve van de veiligheid en het gebruiksgemak
volledig gescheiden moeten zijn. Of er moet ten minste
helder onderscheid aanwezig zijn tussen verschillende
verkeersstroken. Het aantal plaatsen waarop verschillende verkeersstromen elkaar kruisen zou eveneens beperkt
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42%
6%
2%
4%
2%
3%
2%
In de stad
In mijn buurt

moeten worden. De shared space rondom de spoorzone
wordt regelmatig als voorbeeld aangedragen van een
gemengd gebied dat niet goed functioneert.
“Duidelijk markeren welk deel van de straat is
bedoeld voor welke verkeersdeelnemer; bij de
nieuw ingerichte straten zoals de Spoorzone is
dit vaak erg onduidelijk, dit leidt tot onverwachte en daardoor onveilige verkeersbewegingen.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 53 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Door meer scheiding in verschillende gebruikers aan te bieden wordt de openbare ruimte
veiliger. Onoverzichtelijke situaties vermijden
en bestaande te verbeteren. Met het project
Spoorzone nog vers in het geheugen.”
Bewoner van Wippolder, man, 63 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Het concept shared space is voor bepaalde groepen in de
stad problematisch, in het bijzonder voor bewoners met
een visuele beperking. Het is voor hen haast onmogelijk
om zich door dit gebied heen te bewegen, stellen zij in
een groepsgesprek. Slechtzienden zijn gebaat bij contrast
en opdeling van de openbare ruimte, terwijl in shared
space meestal alles dezelfde kleur heeft. Voor blinden is
verplaatsing in shared space ingewikkeld omdat er geen
Veldacademie

voelbare elementen zoals drempels in de straat zijn opgenomen. Ook voor hen is de kleur van de bestrating van
invloed. Hun blindengeleidehonden zijn getraind op het
waarnemen van contrast en herkennen rood als fietspad.
Los van deze ontwerptechnische problemen van shared
space gaat dit concept voor deze doelgroep per definitie
uit van een verkeerd startpunt, zo stellen de gespreksdeelnemers, namelijk dat medegebruikers oogcontact
met elkaar kunnen hebben.
“Shared space voor blinden bestaat niet. Het
gaat van een verkeerd principe uit wat ons
betreft, namelijk dat je met je medegebruiker
oogcontact hebt.”
Deelnemer groepsgesprek bewoners met visuele beperking

Autoluwe gebieden en parkeren

Veel bewoners zijn positief over het huidige autoluwe
centrum, zij zien dit graag in de toekomst behouden
blijven of zelfs uitgebreid worden tot een volledig autovrij gebied, zo blijkt uit antwoorden op de open vragen.
Respondenten stellen voor dat het centrum enkel met
het openbaar vervoer bereikbaar is, bijvoorbeeld met
gratis shuttlediensten vanaf de randen van de stad. Ook
wordt gesteld dat Delft dusdanig centraal in de Randstad
gelegen is dat de stad eenvoudig met het openbaar vervoer bereikbaar is. Elektrisch rijden wordt ook regelmatig
genoemd als verbetering ten opzichte van de huidige
vervoersmiddelen in de stad, hoewel dit niet direct meer
ruimte beschikbaar zou maken. De faciliteiten daarvoor
zijn op dit moment echter nog niet op orde, zo zouden
er meer laadpalen moeten komen om elektrisch rijden
te stimuleren. Bewoners zien graag dat elektrische (deel)
auto’s een vanzelfsprekendheid worden.
“De gehele binnenstad moet autovrij, elektrische auto's mogen een uitzondering hebben.”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 19 jaar,
woont bij ouder(s), middelbaar opgeleid - straatinterview

“Stimuleer het openbaar vervoer gebruik voor
een autovrije binnenstad”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 59 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Als je je als autoluwe stad aanprijst, zorg dat
ander verkeer dan de ruimte krijgt. Nu wordt de
auto toch nog op 1 geplaatst.”

Ook in woonwijken is beperking op het motorisch verkeer
gewenst. Parkeren is daar nu een grote ruimtevrager. Op
de huidige situatie hebben bewoners veel aan te merken.
Er zouden niet genoeg plekken zijn doordat veel huishoudens meerdere auto’s hebben en ook zouden veel mensen
van buitenaf in woonwijken parkeren om zo de betaalde
parkeerplekken in het centrum te mijden. Ook zijn er bestelbussen die het straatbeeld aantasten en die eigenlijk
te groot zijn voor de parkeerplekken. Een deel van deze
problemen is te verhelpen door het uitbreiden van vergunningsgebieden of door het gebruik van deelauto’s te
stimuleren. Maar om de parkeersituatie echt te verbeteren
zijn ook veranderingen aan de openbare ruimte nodig.
De meest genoemde oplossing in het groepsgesprek De
straat van de toekomst is het verwerken van de parkeerplaatsen in de woongebouwen en woningen zelf, waar
mogelijk onder het straatniveau. Kanttekening is wel dat
dit eigenlijk alleen te bewerkstelligen is bij nieuwbouw.
Alternatieve parkeeroplossingen die genoemd worden
voor auto’s zijn ondergrondse garages of centrale parkeerplekken voor de gehele buurt. Auto’s zouden in de nieuwe
situatie dan hooguit te gast (mogen) zijn in de straten, bijvoorbeeld voor laden en lossen of voor ouderenvervoer.
De ruimte die daardoor vrijkomt kan gebruikt worden
voor groen of veilige speelmogelijkheden.
Toch blijken bewoners verdeeld over de vraag of zij hun
parkeerplek voor de deur op willen geven ten behoeve
van groen wanneer zij daar een collectieve parkeervoorziening in de buurt voor terug krijgen (figuur 5.8).

“Je ziet wel nieuwbouwprojecten in sommige steden waar de parkeerplekken onder de
woningen verdiept of half verdiept worden
gerealiseerd. En dan ben je in ieder geval
het aangezicht van auto's kwijt, je gebruikt
de ruimte niet alleen voor wonen maar ook
voor parkeren en de straat kan dan een
andere inrichting krijgen.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Maak parkeren ondergronds, zodat er voldoende ruimte blijft voor openbaar groen en
buitenspeelplaatsen.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 27 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Bewoner van Voorhof, man, 56 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête
In gesprek met de stad Delft
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5.8 Wat heeft uw voorkeur: parkeerplek voor
de deur (ten koste van groen en openbare
ruimte in uw straat) of collectieve parkeervoorzieningen in de buurt (en meer ruimte en
groen in uw straat)?
13%
Geen mening

46%
Een parkeerplek voor de deur

42%
Een collectieve
parkeervoorziening

Een minderheid van 42 procent kan zich vinden in dit
idee, 46 procent ziet dit niet zitten. Het zijn vaker vrouwen, ouderen, huishoudens met kinderen en bewoners
met een lager opleidingsniveau die kiezen voor een parkeerplek voor de deur.
“Als ik groen voor de deur heb en ik zou naar het
einde van de straat moeten lopen voor de auto,
dan zou ik daar geen problemen mee hebben.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Collectieve parkeerplekken zijn een leuk idee,
maar ik denk dat mensen het niet zullen pikken.”
Bewoner Wippolder, vrouw, 70 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Fietsstad

Delft wordt door de bewoners getypeerd als een echte
fietsstad. De meeste respondenten zien fietsgebruik als
positief en zien dit graag toenemen. Zoals het nu geregeld
is zijn er over het fietsverkeer echter veel klachten. Deels
gaat dat over het gedrag van fietsers: zij zouden veel te
hard gaan, niet uitkijken en regels negeren. Vooral bakfietsen en elektrische bezorgfietsen zouden voor problemen zorgen, zeker in het centrum waar deze tot last zijn
van voetgangers.
Opvallend genoeg ervaren ook de bewonersgroepen die
zelf veelvuldig de fiets gebruiken, zoals jongeren, veel
problemen. Deze problemen hebben vooral te maken
inrichting van de openbare ruimte, deze is onvoldoende
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ingesteld op de vele fietsen, aldus de respondenten van
de open vragen. Over het algemeen hebben de fietspaden onvoldoende duidelijke belijning, wat ze onveilig en
chaotisch maakt. Met name fietsspaden met tweerichtingsverkeer ervaren zij als zeer gevaarlijk. Daarnaast
moeten fietsers en voetgangers nu te vaak gebruik maken
van dezelfde wegen. Ook zouden er in verhouding tot het
grote aantal gebruikers niet voldoende fietspaden aanwezig zijn in de stad.
Gestalde fietsen zijn voor veel deelnemers een bron van
ergernis: fietsen die neergezet zijn op de rijbaan, op stoepen en tegen allerlei elementen in de openbare ruimte.
Dit is te wijten aan een gebrek aan goede stallingsmogelijkheden, zoals fietsnietjes en fietstrommels. In sommige
gevallen gaat dit ten koste van mobiliteit, omdat er onbegaanbare stoepen ontstaan, in andere gevallen doet het
af aan het straatbeeld. Om bovenstaande problematiek te
vermijden zouden er dan ook meer goede stallingsmogelijkheden voor fietsen bij moeten komen.
“Maak fietspaden weer eenrichtingsverkeer.
Nu zijn er onoverzichtelijke toestanden op veel
plaatsen. Je komt ogen en oren tekort.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 57 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

“Delft is wel een studenten- en fietsstad, maar
de bereikbaarheid is niet goed genoeg. Er wordt
meer gedaan voor auto's dan fietsers en dat is
niet goed. Er zijn heel veel fietsers, vooral TU
studenten, en daar moeten betere verbindingen
voor komen. Er zijn te weinig fietsvoorzieningen.”
Bewoner van Wippolder, man, 52 jaar, alleenstaand z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

“Het is wel raar, we creëren wel in de stad parkeerplekken voor auto's maar we creëren heel
weinig parkeerplekken voor fietsen.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Nu staan stoepen en bruggen vol fietsen.
Er wordt nooit op gehandhaafd. Fietsen zijn
ontsierend in het straatbeeld en nemen veel
openbare ruimte in beslag.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 75 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête
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Conclusies Omgevingsvisie
•

Goed onderhoud is een voorwaarde voor een soepel gebruik van de openbare
ruimte. Onder andere ouderen worden beperkt in hun bewegingsvrijheid door
ongelijke stoepen en losliggende tegels. Het onderhoud van straten is op dit moment ondermaats, bewoners zien graag verbetering.

•

Bewoners denken graag mee over de inrichting van de straat/buurt. Bewoners
dienen actief te worden betrokken bij wijzigingen in straten zodat zij eigenaarschap en betrokkenheid bij hun straat gaan ervaren.

•

Minder verharding in en meer (goed onderhouden) groen in buurten is gewenst,
zowel in de vorm van parken als versnipperd groen zoals bomen, plantsoenen,
planten en bloembakken. Bewoners vinden dat vooral ingezet moet worden op
het aantrekkelijker maken van bestaande groenvoorzieningen in plaats van het
creëren van nieuwe.

•

Bewoners willen meer bankjes en tafels in de openbare ruimte die uitnodigen tot
verblijven en ontmoeten, evenals meer speel- en sportvoorzieningen in buurten,
zowel kleinschalig (toestellen) als in combinatie met groen (natuurspeeltuin,
sportveldjes).

•

Auto- en vrachtverkeer in zowel de binnenstad als woonwijken beperken, voor
een meer leefbare stad. Alternatieven liggen in uitbreiding van het openbaar
vervoer en elektrische vervoersmiddelen. De huidige parkeersituatie is niet naar
tevredenheid. Aangedragen oplossingen lopen uiteen van het volledig autovrij
maken van gebieden tot minder rigoureuze ingrepen zoals het integreren van
parkeerplaatsen in woningen en gebouwen, centrale parkeerplaatsen of garages
in de wijk. Er moet meer ruimte komen in de stad en buurt voor brede fietspaden
en voetgangerspaden. Verbeterde fietsvoorzieningen zijn nodig, met name als het
gaat om stallingsmogelijkheden. Duidelijke scheiding van diverse verkeersstromen gewenst, bij voorkeur geen shared spaces.

•

Voor mensen met een visuele beperking moeten functionaliteit en veiligheid voorop staan bij het ontwerp van de openbare ruimte.

In gesprek met de stad Delft

61

62

Veldacademie

6.
SAMEN LEVEN

Kaders uit Omgevingsvisie
De sociale visie van Delft gaat uit van de leefwereld van inwoners van Delft.
We richten ons op ieders eigen kracht én op het verkleinen van verschillen.
Het gaat dan om armoede, schuldenproblemen, werk, kennis, weerbaarheid
en sociale netwerken. We gaan voor een goede mix in de stad van jong en
oud, hoog- en laagopgeleid, etc. Onze sociale aanpak verbinden we met onze
aanpak op het gebied van veiligheid, ruimte en economie.
•
•
•

Leefwereld bewoners centraal
Streven naar een gemixte stad
Sociale aanpak verbinden aan aanpak in fysiek domein

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Net als veel andere steden is Delft in de laatste decennia veel diverser geworden qua bevolking. Er wonen
verschillende groepen in de stad en Delft wil graag een goede mix van jong en oud, van verschillende inkomensgroepen etc. Maar wat is een goede mix? Hoe beleven de bewoners van Delft het samenleven en hoe kan de stad
bijdragen aan verbinding?

Verbinding

“Probeer meer contact te creëren zodat er wederzijds begrip en tolerantie ontstaat.”

Behoefte aan contact

Het thema ontmoeten en verbinden leeft sterk onder de
bewoners. Het algemene beeld is dat prettig samenleven
wordt gekenmerkt door tolerantie, wederzijds respect
en bereidheid elkaar te helpen. Een stad waarin iedereen
goed geïntegreerd is. De sleutel ligt in onderling contact
van bewoners. In de antwoorden op de open vragen
laten veel respondenten weten graag meer contact te
zien tussen groepen; tussen jongeren en ouderen, armen
en rijken, laagopgeleiden en studenten, nieuwkomers en
gevestigde buurtbewoners en tussen de verschillende
etnische groepen. Een van de manieren om hiertoe te
komen is door gemengde woonwijken te vormen. Het
belang van verbinding blijkt ook uit het onderzoek onder
jongeren. Alle leeftijdsgroepen hebben behoefte aan meer
sociale cohesie, voortkomend uit hun zorg over diversiteit
en individualisering.

Bewoner uit Vrijenban, vrouw, 57 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

“Hoe meer je het vreemde leert kennen in de
vorm van een buur, hoe beter.”
Bewoner uit Wippolder, vrouw, 36 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

“Als mensen elkaar kennen zijn ze veel toleranter naar elkaar. Het is belangrijk dat er onderling contact is tussen mensen van verschillende
leeftijden, leefstijlen, inkomens.”
Bewoner uit Hof van Delft, vrouw, 47 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

6.1 “Ik wil wonen in een buurt waarin veel contact is met buren.”
1%
Zeer oneens
9%
Oneens

34%
Eens noch oneens

44%
Eens

11%
Zeer eens

*1% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten
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6.2 Doet u weleens iets samen met uw buurtgenoten, zoals samen eten, een straatfeest of
een schoonmaakactie?

7%
Geen mening

2%
Anders

40%
Ja

18%
Nee, maar
dat zou ik
graag willen

33%
Nee, en daar heb ik geen
behoefte aan

In de enquête is gevraagd in welke mate bewoners van
Delft behoefte hebben aan contact met buren (figuur 6.1).
Meer dan de helft van de bewoners wil graag in een buurt
wonen waarin veel contact is met buren. Een op de tien
geeft aan dit juist niet te willen. (Oudere) jongeren onderschrijven deze stelling iets minder vaak en huishoudens
met kinderen juist vaker.
Afwijkend is het beeld dat naar voren komt uit het groepsgesprek met internationale studenten en kenniswerkers.
Met name de eerste groep vindt interactie met buren niet
van groot belang, dit vanwege het tijdelijke karakter van
hun verblijf, en het tijdsgebrek dat zij ervaren door hun
studie. Pas als hun verblijf een meer permanente vorm
zou krijgen, zou hun wens tot contact groter worden.

Feitelijk contact

Voor veel groepen geldt dat er behoefte is aan (meer)
verbinding. In welke mate hebben bewoners nu al contact
met elkaar? In de enquête is de vraag voorgelegd of men
weleens iets samen doet met buurtbewoners (figuur 6.2),
waarop veertig procent bevestigend reageert. Daarbij
gaat het onder andere om deelname aan of organisatie
van een straatfeest/buurtfeest, een barbecue of een
borrel, het schoonmaken of onderhouden van de straat
en het maken van een praatje. Een derde stelt daar geen
behoefte aan te hebben. Dat lijkt in contrast te staan met
de antwoorden op de voorgaande stelling, maar iets
samen doen wordt wellicht anders uitgelegd dan (oppervlakkig) contact met de buren. Bijna twintig procent doet
op dit moment niets met buurtbewoners maar zou dat
wel graag willen.
(Oudere) jongeren zeggen minder vaak iets samen te
doen met buren, maar een groot deel zegt dat wel graag
te willen. Deze uitkomst resoneert met de conclusie van
Youngworks over het verschil in wens en werkelijkheid ten
aanzien van contact onder jongeren. Jongeren hebben
inclusieve normen en waarden, maar dat vertaalt nog
niet in gedrag. Huishoudens met kinderen doen vaker
iets samen met buurtgenoten, net als hoger opgeleiden,
werkenden en bewoners van de Binnenstad. Het aandeel
bewoners dat zegt iets met elkaar te doen, is het laagst in
Tanthof (25%) en Voorhof (24%).
In de enquête is ook gevraagd of bewoners hulp van buren kunnen verwachten (figuur 6.3). Een groot deel denkt
dat zij in het geval dat zij hulp of zorg nodig hebben, kunnen terugvallen op buurtgenoten (15% denkt dat zeker
wel te kunnen, 39% waarschijnlijk wel). (Oudere) jongeren
denken dat minder vaak, net als huishoudens zonder
kinderen en niet-werkenden. Bewoners van Voorhof en
Buitenhof denken vaker dat zij geen hulp kunnen krijgen
van buurtgenoten.
Uit het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond uit de wijk Buitenhof blijkt dat zij het contact met
buren als erg goed beoordelen. Ze vinden burencontact
ook erg belangrijk, mede omdat men elkaar kan helpen.

6.3 Stel, u heeft hulp of zorg nodig. Kunt u dan terugvallen op buurtgenoten?
11%
Zeker niet

25%
Waarschijnlijk niet

39%
Waarschijnlijk wel

15%
Zeker wel

*10% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten
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6.4 In de stad wonen veel verschillende
groepen bewoners. Wie zou het voortouw
moeten nemen om deze groepen met elkaar
in contact te brengen?
29%

Bewoners

22%

Organisaties en buurtverenigingen
De gemeente

18%

Dat is niet nodig

18%

Weet niet / geen mening

“Zorg ervoor dat buren elkaar kennen en
elkaar makkelijk kunnen aanspreken. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij bewoners zelf, maar de gemeente kan 'de eerste
stap' soms zeker faciliteren.”

7%

Anders

3%

Winkeliers, horeca en overige ondernemers

2%

Bewoner van Binnenstad, man, 26 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Met elkaar kunnen eten en drinken. Dat
zijn dingen die verbinden. Samen sporten
of wandelen. Samen een hobby beoefenen.
Dan kan iemand van de gemeente Delft dit
misschien organiseren. Als het eenmaal
draait en er is belangstelling dan kan de
gemeente Delft zich er los van maken zodat
de groep zelf verder kan.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 71 jaar,
alleenstaand z.k., middelbaar opgeleid - enquête

Voor internationale studenten geldt dat het contact met
andere bewoners beperkt maar positief is. Zij hebben
het gevoel dat ze ondanks de taalbarrière vriendelijk
bejegend worden en dat waarderen ze. Mensen in hun
directe woonomgeving zijn in hun ogen behulpzaam en ze
denken bij hen terecht te kunnen als dit nodig is.
“In mijn buurt zijn mensen wel bereid elkaar te
helpen maar het gros is overdag van huis om te
werken, kids zitten op school/bso en studenten
zijn wel bereid maar zodra ze in groepen wonen
zakt die bereidheid.”
Bewoner uit Wippolder, vrouw, 59 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Iedereen staat echt wel klaar voor elkaar vind
ik. Kijk, is mijn band lek, dan heb ik wel weer
een buurman die mijn band plakt. En wij weer
gewoon andersom, vice versa zeg maar.”

Voortouw

Veel respondenten geven aan geen contact te hebben,
maar dat wel te willen. Als gevraagd wordt wie het
voortouw zou moeten nemen om verschillende groepen
bewoners met elkaar in contact te brengen zien bewoners
dat vooral als hun eigen verantwoordelijkheid (29%).
Maar ook organisaties en buurtverenigingen (22%) en de
gemeente (18%) hebben hierin een belangrijke rol. Bijna
twintig procent vindt het niet nodig dat er iemand het
voortouw neemt bij het in contact brengen van groepen.
Eenzelfde beeld komt naar voren uit de antwoorden op
de open vragen. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de bewoners zelf, omdat zij een intrinsieke wil
moeten hebben in contact te komen. Dit zit al in simpele
omgangsvormen zoals groeten op straat. De gemeente
kan volgens respondenten wel een bijdrage leveren door
contact te stimuleren en faciliteren, mede door het creëren van fysieke locaties waar de mogelijkheid tot interactie ontstaat en het inzetten op gemengde wijken.

Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond
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6.5 “Het is goed voor de stad Delft als er in buurten met vooral sociale huuwoningen meer
koopwoningen worden gebouwd.”
9%
13%
Zeer oneens Oneens

23%
Eens noch oneens

39%
Eens

13%
Zeer eens

*4% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

Gemengd wonen
Het is het uitdrukkelijk streven van de gemeente om tot
een meer gemixte stad te komen. Een middel daartoe is
woningdifferentiatie. Voor de buurten in Delft met veel sociale huurwoningen betekent dit dat ingezet wordt op het
meer mengen met koopwoningen. Wat vinden bewoners
van dit beleid?
Meer dan de helft is het eens met de stelling dat het goed
voor Delft zou zijn als er in buurten met vooral sociale
huurwoningen meer koopwoningen worden gebouwd
(13% is het zeer eens en 39% eens). (Oudere) jongeren en
vooral hoger opgeleiden zijn het vaker eens met de stelling.
In de open vragen is het meest besproken onderwerp
binnen het thema Samen leven het mengen van de vele
groepen die de stad rijk is. Volgens het merendeel van de
respondenten moet diversiteit omarmd worden en een
monocultuur in een wijk vermeden worden. Meerdere
bewoners geven aan dat een wijk een gezonde mix van
verschillende mensen moet zijn. Het moet voorkomen
worden dat bepaalde groepen de overhand krijgen. In een
wijk met genoeg woningen voor alle groepen leeft men
door elkaar heen en daardoor met elkaar en ontstaan
er geen tegenstellingen. Anderen omschrijven dit zelfs
als het vermijden van gettovorming (het geconcentreerd
wonen van een specifieke culturele groep in een buurt).
Dit zou onder meer integratie tegenwerken. Wijken als
Voorhof en Buitenhof worden genoemd als gebieden
waar mensen geïsoleerd zouden wonen.
De deelnemers van het groepsgesprek die werd gehouden
in Buitenhof, zijn ontevreden over de inkomenssegregatie
en de hoge concentratie van lage inkomens in de wijk. Een
mix in buurten is goed voor de stad, zo stelt men. Doordat in de wijk vooral mensen met lage inkomens wonen,
kennen mensen persoonlijk bijvoorbeeld geen dokter of
een architect. Het idee leeft ook dat de woningcorporatie
minder goede service verleent in een wijk met veel lage
inkomens.
In gesprek met de stad Delft

“Ik zie graag een gemêleerde bevolking. Van
alles wat, ongeacht leeftijd, woonsituatie,
arbeidssituatie of herkomst.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 56 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Wat mij betreft woont jong met oud en
allochtonen met autochtonen. Maar zijn er
geen overheersende groepen.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 67 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - enquête

“Stimuleer een zeer diverse opbouw van
de buurt: arm/rijk, jong/oud, mixen van
culturen.”
Bewoner van Voorhof, man, 48 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Probeer minder verschillende groepen
bewoners te mixen. Dit geforceerd mixen is
namelijk slecht voor de sociale cohesie in de
buurt.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 40 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête
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6.6a “Ik wil wonen in een buurt met mensen met veel verschillende leefstijlen.”
6%
Zeer oneens
17%
Oneens

11%
Oneens

24%
Eens noch oneens

22%
Eens noch oneens

41%
Eens

49%
Eens

6%
Zeer oneens

11%
Zeer eens

12%
Zeer eens
*1% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

6.6b “Ik wil wonen in een buurt waarin mensen wonen uit veel verschillende groepen (zoals
ouderen, studenten, etc.).”
Ook ten aanzien van de eigen woonbuurt wil het grootste
deel van de bewoners gemengd wonen, zo blijkt uit de
enquête (figuur 6.6). Meer dan de helft is het eens met de
stelling dat zij in een buurt willen wonen met veel verschillende leefstijlen (11% zeer eens en 41% eens) en een
nog groter aandeel heeft een voorkeur voor wonen met
verschillende groepen bewoners zoals ouderen en studenten (12% is het zeer eens met de stelling en 49% eens).
De verschillende groepen bewoners laten een gelijke
voorkeur zien voor het wonen in een buurt met mensen met verschillende leefstijlen; dit lijkt dus een breed
gedragen wens te zijn. Voor het wonen met verschillende
groepen bewoners is er een verschil naar opleidingsniveau: hoger opgeleiden zijn het veel vaker eens met deze
stelling en dat geldt ook voor de bewoners van Binnenstad en Hof van Delft. Bewoners van Voordijkshoorn zijn
het minder vaak eens met de stelling (maar ook voor hen
geldt dat 53% het wel eens is).
Uit de open vragen kwamen ook tegengeluiden naar
voren over gemengd wonen. Deze betreffende respondenten vinden dat er niet teveel verschillende groepen bij
elkaar in een wijk gebracht moeten worden en geven er
de voorkeur aan als buurten vooral bestaan uit mensen
met dezelfde cultuur, leefstijl en etniciteit. De argumentatie voor het vermijden van gemengde woonbuurten loopt
uiteen van een afkeer tegen multiculturalisme tot het idee
dat geforceerd mengen geen goed doet en dat mensen
elkaar uit eigen motivatie wel opzoeken. Ook overlast
van andere groepen is een veel voorkomend argument.
Respondenten hebben last van geluidsoverlast bij feesten, vooral in relatie tot studenten. Deze zouden weinig
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rekening houden met andere buurtbewoners en enkele
respondenten stellen dan ook voor om studenten in afgelegen complexen rondom de TU te plaatsen, of om hen te
clusteren in specifieke buurten. Een groep waarover een
vergelijkbare denkwijze opgaat is die van mensen met
psychiatrische problemen. Enkele bewoners spreken zich
uit tegen het onderbrengen van psychiatrische instellingen in woonbuurten omdat dit onprettig zou zijn voor de
overige bewoners.
Ook in het groepsgesprek Gemengde wijken stellen de
deelnemers dat hoewel “het soms een klein beetje mag
schuren”, menging niet mag leiden tot te veel overlast.
Wanneer de deelnemers enkele voorbeelden van menging in de praktijk krijgen voorgelegd, blijkt het soms
lastiger enthousiast over menging te zijn als het om de
‘eigen achtertuin’ gaat. Zo reageren de meeste aanwezigen niet positief op de mogelijkheid dat er een studentenhuis in hun straat zou komen. In een ‘hoge concentratie’
geven studenten over het algemeen overlast, stellen zij.
Ze zouden vaak geen rekening met omwonenden houden
qua geluid en de stoep komt dan helemaal vol te staan
met fietsen.
“Als ik elke ochtend om 7 uur op moet staan en
ik kan 's nachts niet slapen omdat mensen geen
rekening met mij willen houden. Kijk, het is een
beetje passen en meten volgens mij”.
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

Veldacademie

“Ik zou me te pletter schrikken [bij de komst van
een studentenflat]. Zeker als het een hoge flat is.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

“Het is een uitdaging om daar een goede vorm
voor te vinden, want ik vind het wel leuk dat we
in een studentenstad wonen.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

Een ander voorbeeld is de komst van een daklozenopvang. Meerderen geven aan dat het er in dergelijke
gevallen om gaat hoe de wijk is geïnformeerd, hoe je
bewoners betrekt en of je draagvlak creëert. Als bewoners
vooraf goed worden ingelicht, zien de aanwezigen geen
probleem. Een laatste voorbeeld over het mengen van
groepen is het toewijzen van woningen aan expats. De
één stelt dat dit prima is, anderen wijzen op de mogelijke
beperkte binding met de buurt door de over het algemeen korte verblijfsduur. Het is dan ook lastiger afspraken met deze groep te maken.
In het groepsgesprek met internationale studenten kwam
gemengd wonen ook nog kort aan bod. De deelnemers
wonen op het moment van het gesprek allen in gebouwen
met andere bewonersgroepen dan studenten. Zij hebben
geen uitgesproken mening over deze menging, maar
opvallend is dat zij zeggen geluidsoverlast te ervaren van
de kinderen van hun buren. Dit terwijl de studenten er zelf
een zeer rustige leefstijl op na zouden houden vanwege
hun studiedruk. Dit is niet in lijn met het gemiddelde
beeld dat bestaat over studenten.

“Verschillende woningen worden verhuurd
voor een paar jaar, dat vind ik heel jammer.
Dat zijn mensen met wie je geen contact
hebt. Dat vind ik geen aanwinst voor de wijk.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

“Expats zijn toch vaak hogeropgeleiden, je
hebt ook wel studenten vanuit het buitenland, die studeren ook kei- en keihard. Die
heb je soms nog wel even op te voeden qua
fietsgedrag in je directe omgeving. Maar
goed dat gaat meestal wel.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

In gesprek met de stad Delft

Voorzieningen en activiteiten
Naast woningdifferentiatie kan de gemeente ontmoeting
en verbinding faciliteren door te investeren in ontmoetingsplekken. Op de vraag uit de enquête welke voorzieningen het meest geschikt zijn om contact tussen buurtbewoners te bevorderen, staat het antwoord ‘parken en
speelvoorzieningen’ bovenaan. Ook buurthuizen, verenigingen, lokale winkelcentra en openbare gebouwen zijn
volgens bewoners belangrijk.
In de antwoorden op de open vragen is een vaak genoemde voorziening het buurthuis. Respondenten zien deze
graag in stand blijven of terugkeren in de buurten. Hier
zouden mensen zowel samen kunnen komen voor kleine
contactmomenten zoals het drinken van een kop koffie,
als voor grotere evenementen zoals (religieuze) feesten.
“In buurthuizen kunnen alle feestdagen van alle
culturen gevierd worden, en het is gewoon een
plek om samen te komen.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 53 jaar, paar m.k.,
laag opgeleid - straatinterview

In het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond kwam de behoefte aan een buurthuis ook ter
sprake. De deelnemers constateren dat er niet veel buurthuizen meer zijn, deze zijn gesloten vanwege overlast,
zo denkt men. En de tijden zijn veranderd: om jongeren
naar een buurthuis te krijgen, moet je genoeg interessante activiteiten hebben, zeker om jongeren uit de digitale
wereld “te lokken”.

6.7 Welke voorzieningen zijn volgens u het
meest geschikt om contact tussen buurtbewoners te bevorderen?

54%

Parken en speelvoorzieningen
Buurthuizen

31%

Verenigingen en clubs

30%

Lokale winkelcentra

30%

Openbare gebouwen (zoals bibliotheken)

27%
19%

Horeca
Weet niet / geen mening
Anders

12%
9%
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Een buurtcentrum waar functies als winkels, horeca,
onderwijs en sport gecombineerd worden, wordt door
diverse respondenten genoemd als geschikte plek voor
contact met andere buurtbewoners. In de enquête gaf
dertig procent aan lokale winkelcentra geschikt te vinden
om contact tussen buurtbewoners te bevorderen. In het
groepsgesprek met 80-plussers vertellen zij waarom winkels belangrijk zijn voor hun sociale leven. Boodschappen
doen is voor verschillende deelnemers een uitje en het
bezoek aan het winkelcentrum betekent het onderhouden van hun contacten. Ze komen kennissen tegen en
drinken er een kopje koffie. Maar niet alleen voor ouderen
hebben winkels een belangrijke sociale functie. Zoals
besproken in het groepsgesprek Gemengde wijken zijn
bepaalde winkeltjes in de buurt ontmoetingsplekken die
men liever niet ziet verdwijnen.
“Ik ben drie keer per week hier, maar dinsdag
en donderdag ben ik echt wel in de Hoven te vinden. En het is gezellig de Hoven, want je komt
kennissen tegen. En kom op dan gaan we een
kopje koffie drinken en zo, dat vind ik prettig.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

Daarnaast zeggen de ouderen heel blij te zijn met het
ontmoetingscentrum, de locatie waar het gesprek plaatsvindt. Een aantal van hen komt daar meerdere keren per
week. Ze komen er doelbewust naar toe voor contact. Ze
doen er spelletjes, maken een praatje en sporten.
Volgens de deelnemers aan het groepsgesprek met
bewoners met een migratieachtergrond zijn verenigingen
en stichtingen belangrijk voor het in contact brengen van
buurtbewoners. Een bewoner die sinds vijf jaar in de wijk
woont, vertelt dat hij door het aansluiten bij de buurtstichting snel in contact kwam met buurtbewoners. Door
de samenwerking tussen de verschillende organisaties
leren ook verschillende groepen bewoners elkaar kennen.
“Als vereniging zijnde zoek je elkaar op of je wat
kan organiseren in de wijk. Zo ga je dan mensen
betrekken met twee verschillende verenigingen, twee verschillende achterbannen en dan
kom je bij elkaar. Zo heb je Rode Feniks, Turkse
vereniging, Surinaamse, dat is prima, aardige
drukte. ”

gezamenlijke schoonmaakacties, culturele evenementen,
straat-bbq’s, sportevenementen, burendag, zondagsmarkten, picknicks en het aanleggen van een moestuin.
Deze activiteiten, die op de betreffende buurt afgestemd
moeten worden, bedienen de wensen van diverse groepen en brengen deze groepen nader tot elkaar.
In het groepsgesprek Gemengde wijken stellen de deelnemers dat het helpt als er een aanleiding is om in contact te komen, bijvoorbeeld samen iets oppakken in de
openbare ruimte. Daar geeft één van de deelnemers een
positief voorbeeld van.
“Wat ik net zei waar die perkjes aangelegd
werden. Toen gingen koop en sociale huur zich
mengen omdat we allemaal rond een pleintje
wonen. En in die sociale huur zaten ook vluchtelingen en die vonden dat ook leuk om daar aan
mee te doen. En dan heb je opeens menging.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

De gemeente zou activiteiten die verbinding teweegbrengen financiële steun moeten bieden of ruimte voor deze
activiteiten beschikbaar moeten stellen. Hierbij valt te
denken aan pleinen, sportvelden en eerdergenoemde
voorzieningen als buurtcentra, horeca en bibliotheken.
Eveneens kan de gemeente het organiseren van activiteiten vereenvoudigen door het versoepelen van regelgeving.
Zo stimuleert de gemeente dat bewoners eigenaarschap
en verantwoordelijkheid gaan ervaren voor hun buurt.
Jongeren dichten veel betekenis toe aan de woon- en
leefomgeving voor het (prettig) samenleven van groepen
in de stad. Ze willen in de toekomst bijvoorbeeld graag
meer buurtfeesten en activiteiten, “zodat men elkaar beter kan leren kennen en meer vertrouwen,” aldus een leerling van de basisschool. Studenten denken aan plekken
in de openbare ruimte om de verschillende doelgroepen
met elkaar in contact te laten komen.

Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond

Naast voorzieningen worden activiteiten eveneens
veelvuldig benoemd als verbindingsmiddel. Voorbeelden van dergelijke activiteiten die in de antwoorden op
de open vragen worden aangedragen zijn straatfeesten,
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“Er geldt toch een beetje soort zoekt soort,
maar binnen de buurt zijn buitenactiviteiten, contact in de (voor)tuin of elkaar tegen
komen met winkelen/kinderen/hond veelal
de smeerolie.”
Bewoner van Vrijenban, man, 42 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“De gemeente kan kleine ondernemingen
en initiatieven gericht op de buurt stimuleren, openbare ruimte aanwijzen om samen
iets leuks van te maken, en (symbolische)
bedragen beschikbaar stellen voor buurt
activiteiten, zonder daar te veel eisen aan
te stellen. Goed vertrouwen zorgt voor goed
eigenaarschap.”
Bewoner van Binnenstad, man, 31 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid - enquête

“Ik denk dat het goed is als vanuit de gemeente gestimuleerd wordt om met elkaar
onze eigen buurt schoon te houden. Zo heb
je meer onderling contact en leer je elkaar
beter kennen. Kost niks.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 70 jaar,
alleenstaand z.k., middelbaar opgeleid - enquête

“Organiseer evenementen op basis van thema's waaraan iedereen kan deelnemen en
die (bijna) iedereen aanspreken (zoals eten,
muziek, of dansen).”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 47jaar,
paar m.k., hoog opgeleid - enquête

In gesprek met de stad Delft
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Conclusies Omgevingsvisie
•

Verbinding wordt als sleutel tot een prettige, inclusieve stad gezien. Onder alle
groepen leeft het gevoel dat hiertoe meer onderling contact nodig is. Veel bewoners willen in een buurt wonen waar contact is met buren. Een aanzienlijk deel
organiseert al iets met buren en denkt ook sociale steun te kunnen krijgen van
buren. Een behoorlijk deel doet niks met buurtgenoten maar wil dat wel. Hier
liggen dus kansen, want de gemeente kan contact op verschillende manieren
faciliteren, ook al is het in eerste instantie aan bewoners zelf om contact te willen
en te maken met buurtgenoten.

•

Gemengd wonen is te bereiken door onder andere het mixen van sociale huurwoningen en koopwoningen. Er is veel draagvlak voor het beleid van woningdifferentiatie dat de gemeente uitvoert en in de toekomst nog meer wil versterken. Wonen
met verschillende leefstijlen en groepen heeft voor veel bewoners de voorkeur.
Bewoners willen geen gesegregeerde woonbuurten. Hoewel de meerderheid van
de respondenten aangeeft een voorkeur voor een diverse buurt te hebben, is een
voorwaarde wel dat geen overlast wordt ervaren van andere bewoners.

•

Bewoners uit alle groepen zien graag dat de gemeente het bevorderen van
contact tussen bewoners faciliteert door het ondersteunen van activiteiten en
voorzieningen waar men elkaar kan ontmoeten, zoals een buurthuis, (culturele)
buurtcentra, pleinen, parken en speelvoorzieningen.

In gesprek met de stad Delft
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7.
DUURZAAMHEID

Kaders uit Omgevingsvisie
In 2050 maakt Delft alleen nog gebruik van energie van hernieuwbare bronnen:
zon, wind, biomassa en aardwarmte. Deze bronnen worden gebruikt voor het
verwarmen, koelen en verlichten van alle gebouwen en voor verkeer en vervoer. Op deze manier is Delft energieneutraal. Op de weg naar een energieneutrale stad heeft Delft de ambitie de energietransitie nu vorm te gaan geven.
•
•
•
•

Energieneutraal in 2050
Gasloos in 2050
Lokaal warmtenet
Klimaatadaptatie & biodiversiteit

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Voor de toekomst van Delft is duurzaamheid een belangrijk thema. Een van de hoofdonderwerpen is klimaatadaptatie: het aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en de effecten daarvan. Steden hebben in toenemende mate te maken met bijvoorbeeld hevige regenbuien en wateroverlast, hittestress en droogte. De (lokale)
overheid is actief bezig met de aanpak ervan en ook veel bewoners nemen maatregelen. Wat vinden de bewoners
dat de gemeente moet doen, wat doen of willen zij zelf en welke belemmeringen zijn er?

Inrichting openbare ruimte
Er zijn diverse aanpassingen aan de openbare ruimte
te bedenken die de stad duurzamer kunnen maken. De
betekenis van groen komt daarbij meermaals naar voren.
In het hoofdstuk Openbare ruimte wordt bevestigd dat
veel bewoners meer groen willen, hier gaat het om groen
in relatie tot duurzaamheid. In de antwoorden op de open
vragen wordt veelvuldig genoemd dat er daktuinen en
groene daken aangelegd zouden moeten worden. Deze
zorgen voor verkoeling en zouden ook meteen dienen als
geschikte afvoerplek voor regenwater. Deze functies van
groen – verkoeling en regenopvang/afvoer - worden ook
door jongeren genoemd. Zij voegen daaraan toe dat groen
en meer bomen zorgt voor een grotere CO2-opname. Ze
wijzen verder nog op het belang van groen voor de biodiversiteit en opperen bijvoorbeeld om meer bloemen in de
gevels aan te brengen, ten gunste van de bijenpopulatie.

De wens met betrekking tot natuurbehoud impliceert niet
dat openbaar groen minder onderhouden moet worden.
In de enquête onderschrijft slechts een klein deel van
de respondenten (16%) de stelling dat de gemeente het
openbaar groen minder zou moeten onderhouden zodat
de natuur haar gang kan gaan (figuur 7.1).
Tijdens het groepsgesprek De straat van de toekomst zijn
foto’s van bestaande straten in Delft besproken. Bewoners
vinden groen mooi en belangrijk voor de leefbaarheid,
maar ook in het kader van duurzaamheid wenst men
groen. Zo wordt bijvoorbeeld de ‘stenigheid’ van een specifieke straat gehekeld omdat de straat hierdoor te weinig
is ingericht met het oog op klimaatbestendigheid. Minder
verharding wordt door jongeren genoemd als één van de
concrete ideeën om tot een meer duurzame stad te komen.
In het groepsgesprek worden waterpleinen als voorbeeld
genoemd om straten meer klimaatbestendig te maken.

7.1 “De gemeente zou openbaar groen minder moeten onderhouden
zodat de natuur haar gang kan gaan.”
23%
Zeer oneens

39%
Oneens

20%
Eens noch oneens

12%
Eens

4%
Zeer eens

*2% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten
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“Ik denk dat met het nieuwe denken in straten
veel te winnen valt. Klimaatbestendige functies
zoals waterpleinen, wadi's dat zie je veel te weinig. Dat nodigt wel uit om te ontmoeten. In Rotterdam heb je ook een waterplein, als het leeg
staat kan je er spelen en als ie vol staat wordt ie
als waterberging gebruikt. Maar het is ook een
ontmoetingsruimte. Ik denk dat bij nieuwbouwprojecten dit nog te veel mist in Delft.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

Jongeren uiten hun bezorgdheid over het feit dat het
groen en de natuur in de stad onder druk komt te staan
door de toename van de stadsbevolking en bezoekers,
met onder andere vieze grachten, slecht zwemwaterkwaliteit (door blauwalg) en luchtvervuiling als gevolg. Studenten komen in dit kader onder meer met het idee om
functies te combineren, zoals daktuinen of sportvelden
die water opvangen dat later gebruikt kan worden voor
andere doeleinden.
In de enquête is specifiek gevraagd hoe wateroverlast door
hevige regenbuien kan worden voorkomen (figuur 7.2).
Bewoners zien het meeste in de oplossing waterdoorlaatbare verharding te gebruiken, het stimuleren om tegels in
tuinen te verwijderen, en toepassing van groene daken.

7.2 Door hevige regenbuien is er steeds meer
overlast van water. Daarom moet er meer
ruimte komen voor het water in de stad.
Welke van de onderstaande oplossingen
heeft uw voorkeur?
Waterdoorlaatbare tegels /
verharding gebruiken
Stimuleren om tegels in tuinen te
verwijderen

39%

Groene daken maken

38%

47%

Bewoners geven verder aan dat regenwater beter afgevoerd zou moeten worden naar bufferzones zoals
grachten, sloten, plassen en overloopgebieden. Daarbij
wordt gemeld dat het huidige onderhoud van de riolering
en afwatering momenteel niet voldoet, putten zijn vaak
verstopt met onder andere bladeren.
Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte
komt een aantal respondenten in de open vragen met het
idee om de straatverlichting aan te passen om zo energie te besparen. Deze zou enkel hoeven te werken als er
daadwerkelijk mensen aanwezig zijn en dit is te bereiken
door sensoren te plaatsen op de lantaarnpalen. Een ander
genoemd idee is het plaatsen van kleine zonnepanelen op
elke lantaarnpaal.

Duurzaam wonen
Bewoners zijn bereid tot het nemen van diverse maatregelen om duurzamer te wonen. De maatregelen die het
meest genoemd worden zijn: isolatie, zonnepanelen,
tegels in tuinen verwijderen, wateropslag (regenton),
gasloos en een groen dak (figuur 7.3). Acht procent geeft
aan geen maatregel te willen nemen.
Als overige maatregelen worden genoemd: zuinig in verbruik van energie en water, minder gebruik van de auto,
een groene tuin, groene energie inkopen, afval scheiden/
recyclen en minder vlees eten. Bewoners geven regelmatig aan dat zij niks kunnen aanpassen omdat zij in een
huurwoning of flat wonen.

7.3 Welke maatregelen wilt u zelf nemen
of neemt u al op het gebied van klimaatadaptatie?

Meer en bredere grachten, sloten en
plassen aanleggen
Groene parkeerplaatsen
(zonder stenen) maken

23%

Zonnepanelen

Waterpleinen

22%

Wateropslag (zoals regenton)

37%

Overloopgebieden in de stad
aanleggen
Ondergrondse waterberging
aanleggen
Stimuleren dat mensen een regenton
nemen

21%

Tegels in tuinen verwijderen

37%

21%

Gasloos

20%

Groen dak

29%

Waterbassins op daken

5%

Anders

Weet niet / geen mening

4%

Geen

Anders

4%

Weet niet / geen mening
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56%

Isolatie

53%

30%
24%
12%
8%
4%
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7.4 Delft streeft ernaar een energieneutrale
stad te worden. Hoe denkt u in de toekomst
energie vooral te gebruiken?

Ik probeer mijn energieverbruik zo
veel mogelijk te verminderen
Ik ga zelf energie opwekken met
bijvoorbeeld zonnecellen

46%
16%

Ik investeer in duurzame energie

12%

Ik gebruik gewoon net zoveel als ik
nodig heb

11%

Weet niet / geen mening

6%

7.5 Wat zijn voor u belemmeringen om te investeren in duurzaam wonen?

Ik mag geen veranderingen
aanbrengen in mijn woning
Dat wil of kan ik niet alleen, dat moet
samen met buren/buurtbewoners
Ik heb te weinig kennis over
mogelijke maatregelen
Geen, ik investeer in
duurzaam wonen

Ik koop energie dan collectief in

3%

Anders

Anders

3%

Ik heb geen interesse in
duurzaamheid

Maakt niet uit, energie is dan schoon
en gratis

2%

In aanvulling op maatregelen om duurzaam te wonen is
ook specifiek naar het energieverbruik gevraagd (figuur
7.4). Eén op de tien bewoners (11%) zegt geen actie te
ondernemen ten aanzien van het eigen energieverbruik.
Bijna de helft probeert het energieverbruik zo veel mogelijk te verminderen (46%), gaat zelf energie opwekken
(16%) of gaat investeren in duurzame energie (12%). Veel
respondenten geven aan dat een combinatie van maatregelen de voorkeur heeft. Vooral minder energie gebruiken,
het zelf opwekken van energie door zonnepanelen, en
aandelen in windmolens kopen worden daarbij genoemd.
De belangrijkste belemmering voor bewoners om te
investeren in duurzaam wonen (figuur 7.5) zijn de hoge
kosten (41%). Veel gekozen belemmeringen zijn ook dat
zij geen veranderingen mogen aanbrengen in de woning
(32%) of dat ze dat niet zonder hun buren kunnen doen
(23%). Ook beperkte kennis over mogelijke maatregelen
wordt genoemd (18%). Een klein deel geeft aan geen interesse te hebben in duurzaamheid (2%).
Respondenten geven aan dat bij het plaatsen van zonnepanelen en de overgang naar een gasloze woning zij
behoefte hebben aan (financiële) ondersteuning van de
gemeente en woningcorporaties. In geval van nieuwbouw
moeten woningen, ook huurwoningen, meteen energieneutraal en duurzaam zijn. De gemeente zou volgens de
respondenten aan huiseigenaren en corporaties strenge
eisen mogen opleggen.
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41%

Het is te duur

32%
23%
18%
18%
9%
2%

“Het energieverbruik moet naar beneden
door het aanschaffen van zonnepanelen te
stimuleren. Woonstichtingen mogen hier
ook initiatief in nemen door ook bij huurhuizen zonnepanelen te plaatsen. Huurders
kunnen dit vaak zelf niet betalen.”
Bezoeker van Delft, vrouw, 49 jaar, alleenstaand z.k.,
middelbaar opgeleid – straatinterview

“Er zouden op openbare gebouwen meer
zonnepanelen moeten worden gebouwd.”
Bewoner van Binnenstad, man, 19 jaar,
middelbaar opgeleid - straatinterview

“We moeten energieneutraal worden.
Misschien kunnen we restwarmte van DSM
gebruiken om de stad te verwarmen.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 37 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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7.6 Wat zou u nodig hebben om de auto vaker
te laten staan?

26%

Goedkoper OV
Betere verbindingen /
aansluitingen OV

23%

Betere / veiligere fietspaden

22%
20%

Niet van toepassing, ik heb geen auto
Frequenter rijden OV

17%

Betere doorstroom voor de fietsers

16%

Niets, ik zal de auto willen /
moeten blijven gebruiken
Betere / meer fietsparkeervoorzieningen

15%

Anders
Betere scheiding van fietsers
en voetgangers

14%
10%
7%

Carpool services

3%

Weet niet / geen mening

3%

“Ik kan zelf vaker de fiets pakken, maar het
OV moet wel beter: nu is het te druk en te
weinig rijdend.”
Bezoeker van Delft, man, 62 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Mobiliteit
In antwoorden op de open vragen geven bewoners aan
dat zij het aantal gemotoriseerde voertuigen in de stad
graag zien afnemen, terwijl een deel van de respondenten
zegt tevreden te zijn met de huidige beperkingen voor
autoverkeer in met name het centrum. Jongeren geven
aan dat minder gemotoriseerd verkeer noodzakelijk is
voor het milieu.
Om zelf bij te dragen aan de afname van het gemotoriseerd verkeer geven bewoners aan dat ze meer gebruik
willen maken van de fiets en het openbaar vervoer. De
gemeente zou dit kunnen stimuleren door in ieder geval
de binnenstad autoluw of zelfs volledig autovrij te maken.
Het gebruik van fietsen kan zij stimuleren door fietspaden
veiliger en toegankelijker te maken en door meer plek
in te ruimen voor het stallen van fietsen. Enkelen zijn
bereid tot het delen van vervoersmiddelen. De oplossingsrichtingen die jongeren aandragen in het kader van
milieubewust en duurzaam vervoer in de stad zijn de inzet
van trolleybussen, meer oplaadpunten voor elektrische
voertuigen en het stimuleren van elektrische auto’s, autodelen, carpoolen en klimaat-adaptieve parkeerplaatsen
en huurkano’s vanaf CS naar de campus. Leerlingen van
de basisschool kwamen met futuristische ideeën over de
toekomst van vervoer in Delft, zoals drones, andere vliegende vervoersmiddelen en een metro onder de grachten. In de enquête is specifiek gevraagd wat men nodig
heeft om de auto vaker te laten staan (figuur 7.6).
In gesprek met de stad Delft

De belangrijkste voorwaarden zijn goedkoper openbaar
vervoer en betere verbindingen/aansluitingen van het
openbaar vervoer. Ook belangrijk zijn goede en veilige
fietspaden, een betere doorstroom voor fietsers en meer
fietsparkeervoorzieningen.
“Alles op de fiets doen en van het ov gebruikmaken. Openbaar vervoer moet goed zijn en
fietsenstallingen moeten gratis zijn.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 50 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Autoluwe wijken zijn goed maar het is lastig
voor mensen met kinderen. Want dan moet je
ver lopen.”
Bezoeker van Delft, vrouw, 30 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Bewoners van Tanthof geven vaker dan andere bewoners
aan betere/veiligere fietspaden nodig te hebben, een betere doorstroom voor de fietsers en betere/meer fietsparkeervoorzieningen. Verder valt op dat de bewoners van de
naoorlogse wijken vaker dan bewoners van andere wijken
zeggen frequenter rijdend OV nodig te hebben.
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Circulair en delen
Circulaire economie of kringloopeconomie is een opkomend thema binnen het denken over duurzaamheid. Het
uitgangspunt is dat er geen eindige grondstofvoorraden
worden gebruikt en dat reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Deeleconomie maakt daar ook deel van uit.
In hoeverre zijn bewoners bereid om spullen te delen? Die
bereidheid (figuur 7.7) is het grootst als het gaat om kleine voorwerpen zoals boeken en gereedschap: 61 procent
zegt deze te willen delen.
In het groepsgesprek De randen van de stad wordt het
delen van groen als oplossing voor de verstedelijkingsopgave besproken. Er wordt gesteld dat steden veel meer
zouden moeten inzetten op gedeeld groen.

“En ik ben een heel groot voorstander van de
sharing economy, de deeleconomie en dat
wil ook graag vertalen naar deze problematiek. Ik denk dat in extremen iedereen een
klein balkonnetje krijgt en dat we dan met
z'n allen kunnen profiteren van een heleboel
openbaar groen. Dat vind ik een slimmere
manier dat iedereen dan maar z'n eigen tuintje en z'n eigen ding heeft. Want daar is de
maatschappij niet op gebouwd volgens mij.”
Deelnemer groepsgesprek De randen van de stad

“Deeleconomie vind ik goed, zou ik wel
meer willen doen. Gemeente kan dat wel
faciliteren, met voorzieningen. Zelf nu geen
idee van hoe/wat als student ook lastig
gezien de financiën.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 24 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“Het delen van auto's en fietsen moet gestimuleerd worden.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 19 jaar, woont bij
ouder(s), middelbaar opgeleid – straatinterview

Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat veel
bewoners bereid zijn tot het delen van diverse gebruiksartikelen zoals gereedschap en vervoersmiddelen. Zij hebben wel behoefte aan stimulering vanuit de gemeente,
bijvoorbeeld in de vorm van voorzieningen waar gedeeld
kan worden. Een specifiek voorbeeld is een ruimte in
de wijk die onder beheer staat van een buurtmeester en
waar de buurt gemeenschappelijke spullen kan opslaan
en gebruiken.
Dichter bij huis produceren past in de visie van de kringloopeconomie. Een groot deel van de bewoners (44%
eens en 13% zeer eens) is het eens met de stelling dat
Delft zou moeten inzetten om zoveel mogelijk regionaal te
produceren (figuur 7.8).
Respondenten zien het verbeteren van de wijze waarop
afval verzameld en verwerkt wordt als een belangrijke
stap in het kader van duurzaamheid. Enkelen geven aan
dat het scheiden van afval nu al goed verloopt, maar een
meerderheid loopt op dit moment tegen beperkingen
aan om goed te kunnen scheiden. Er zouden te weinig
vuilcontainers zijn en het afval te weinig opgehaald. Een
aanvullend probleem is dat de bereikbaarheid van de
containers volgens de respondenten niet optimaal is. Er
is veel behoefte aan -ondergrondse- afvalcontainers voor
verschillende materialen (zoals glas, plastic, papier) op
loopafstand. Op dit moment zijn containers vaak ver weg,
wat mensen niet motiveert om hun afval goed te scheiden. Daarnaast zien de respondenten de verschillende
typen afvalcontainers graag gecentreerd op een plek en
niet verspreid zoals nu het geval is. Afvalscheiding hoort
volgens de respondenten laagdrempelig te zijn.

7.7 We gaan steeds meer naar een deeleconomie. Wat bent u bereid te delen met anderen?
Kleine voorwerpen, zoals boeken,
gereedschap

61%
41%

Een tuin of groenstrook
Motorvoertuigen, zoals auto’s en
scooters
Digitale diensten, zoals internet en
streamingdiensten

35%
32%
22%

Fietsen, steps
Dure (huishoudelijke) apparatuur,
zoals een wasmachine
Woonruimte
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18%
8%
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7.8 “Delft zou er op in moeten zetten om zoveel mogelijk regionaal te produceren.”
3%
Zeer oneens
9%
Oneens

24%
Eens noch oneens

44%
Eens

13%
Zeer eens

*8% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

Wie is aan zet?
Volgens de bewoners is de gemeente primair verantwoordelijk voor klimaatadaptatie (65%) (figuur 7.9). Daarna
volgt het Rijk (24%). Op grote afstand volgen de burgers
(6%) en het bedrijfsleven wordt nauwelijks genoemd (1%).
In de antwoorden op de open vragen is bewustwording in
bredere zin een thema. Respondenten vinden dat bewoners actief gemotiveerd moeten worden door duidelijk te
maken waar de mogelijkheden tot verduurzaming liggen
en door de bewoners tegemoet te komen. Respondenten
merken op dat zij graag subsidie krijgen voor investeringen in duurzaam wonen.
De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven en
op deze wijze de bewoners in het proces van verduurzamen meenemen. Het plaatsen van zonnepanelen op het
gemeentehuis wordt gezien als voorbeeld van het nemen

7.9 Bij wie ligt volgens u de verantwoordelijkheid om de stad aan te passen aan het veranderend klimaat vooral?
3%
Weet niet / geen mening
6%
De burgers
24%
Het Rijk

“Het scheiden van vuilnis moet laagdrempelig gemaakt worden. Ik heb voor mijn
huis een restafval-bak. Sommige mensen
moeten hier fietsend naar toe komen. Dit
moet echt loopafstand blijven.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 39 jaar, paar m.k.,
middelbaar opgeleid – straatinterview

“Ik kan plastic scheiden. Het is echter wel
handig als hier een aparte bak voor komt in
mijn flat.”
Bewoner van Wippolder, man, 24 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - straatinterview

“Afval weggooien en scheiden. Hier heb ik
wel goede voorzieningen voor nodig, Vooral
lastig om papier weg te gooien want dat
moet ik op straat leggen, er is geen bak.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 19 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - straatinterview

1%
Het bedrijfsleven
65%
De gemeente

“Dat is nog een probleem in Delft, het huisvuil wordt in zakken aangeboden. Papier in
kartonnen dozen. Ik weet niet of je die storm
van dinsdag hebt gezien? Het papier lag
door heel de stad. Ook in de inrichting moet
hier rekening mee worden gehouden dat
je ondergrondse containers gaat krijgen op
plekken die begaanbaar zijn. Dus niet hier,
maar aan het einde van de straat.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst
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van een voortrekkersrol. Ook zou de gemeente meer
informatie kunnen delen door bijvoorbeeld adviseurs aan
te stellen, en campagnes en evenementen te organiseren.
Ook wordt er vaak een link gelegd met het onderwijs.
Bewustwording dient volgens respondenten te beginnen
bij kinderen en er zou dan ook aandacht aan duurzaamheid moeten worden besteed op scholen. Verder zou de
stad gebruik moeten maken van de kennis die aanwezig is
op de TU Delft en de universiteit meer bij de stad moeten
betrekken. Het daar aanwezige Green Village wordt een
aantal keer aangehaald als inspiratiebron.

Betere informatievoorziening over hoe afval gescheiden
dient te worden zou ook helpen. Dat geldt zeker voor de
internationale studenten en kenniswerkers die aangeven
dat het systeem lastig te begrijpen is zonder (een Engelstalige) handleiding van de gemeente.
“Maybe the municipality should provide like an
introductory, I don't know, something that says
how to manage recycle. Like for example how do
you dispose the oil used in the kitchen, we still
have it for like one year containers full of oil.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
kenniswerkers en studenten

“Het is belangrijk dat er een goede voorlichting vanuit de Gemeente Delft is over
duurzaamheid. Er moet duidelijk zijn hoe
je makkelijk duurzamer leeft en wat je als
bewoner allemaal kunt doen.”
Bewoner van Tanthof, man, 25 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid – straatinterview

“De gemeente moet subsidies en advies
geven. Meer zonnepanelen op gemeentelijk niveau en door woning corporaties. De
gemeente zou een voorbeeldhuis kunnen
inrichten om mensen te informeren op het
gebied van duurzaamheid. Ze moeten actie
ondernemen om mensen te informeren en
informatie te verspreiden.”
Bewoner van Binnenstad, man, 21 jaar,
midden hoog opgeleid - straatinterview
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“But just to know how the city works by itself,
like what kind of system is here. Because if you
want to be green, you want to recycle, you need
to include also international students that come
from different countries with different systems.
So if you don't have that information everything
is mixed up. And even if you have recycling bins
if you don't know where to put things, it is useless basically.”
Deelnemer groepsgesprek internationale
kenniswerkers en studenten

Op het energiegebruik in woningen hebben bewoners zelf
invloed. Zo zijn er al respondenten die gebruik maken van
groene energie, een slimme meter, of actief besparen op
gebruik van energie, water en licht. Zij vinden dat er nog
een slag gemaakt kan worden als het gaat over bewustwording van energiegebruik. Een negatief voorbeeld dat
een aantal keer wordt aangehaald zijn de studentenhuizen
waar veel meer energie gebruikt zou worden dan nodig.

Veldacademie

Conclusies Omgevingsvisie
•

Ten behoeve van duurzaamheid ziet men in de openbare ruimte graag veel groen.
Wateroverlast kan het beste worden aangepakt door het gebruik van waterdoorlaatbare tegels, tegels verwijderen uit tuinen en groene daken. Weinig bewoners
zijn het eens met de stelling dat de gemeente het openbaar groen minder zou
moeten onderhouden ter bevordering van de biodiversiteit.

•

Bijna alle bewoners nemen maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, of
willen die nemen. Vaakst genoemd zijn isolatie en zonnepanelen. Een belangrijke
belemmering voor het investeren in duurzaam wonen zijn hoge kosten en dat
men geen veranderingen mag aanbrengen in huurwoningen.

•

De binnenstad van Delft autoluw houden of zelfs autovrij maken. Ook in de stad
als geheel het gebruik van vervuilende motorische voertuigen beperken. Dit is te
bereiken door goede fietspaden en -stallingsmogelijkheden, en meer oplaadplekken voor elektrische voertuigen. Goedkoper openbaar vervoer is een belangrijke
voorwaarde voor het terugdringen van het autogebruik.

•

Er is draagvlak voor het delen van artikelen waarvoor een voorziening in de wijk
zou helpen. Bewoners willen meer afvalcontainers en centrale plekken voor diverse soorten afval op loopafstand in de wijk.

•

Om duurzaam te kunnen wonen hebben bewoners ondersteuning nodig in de
vorm van informatievoorziening, kennisoverdracht, financiële steun en versoepeling van regelgeving. Daarbij verwachten bewoners dat woningcorporaties en gemeente ook keuzes maken die de duurzaamheid van woningen ten goede komt.

In gesprek met de stad Delft
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8.
HISTORIE

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft moet hoog genoteerd staan op de wensenlijst van alle toeristen die
Nederland bezoeken. Zij moeten graag naar Delft komen, voor de binnenstad,
Delfts Blauw, Oranje en Vermeer. En langer blijven dan een dagje. Om de
positie te versterken, investeert Delft in meer voorzieningen en attracties, en in
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
•
•
•

Toeristen langer binden aan Delft
Historie koppelen aan innovatie
Parel van de Randstad

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Delft is een stad met een rijke historie. In Delft beleeft men de geschiedenis; in de monumentale binnenstad, in
Museum Prinsenhof en in de aardewerktraditie die eeuwen teruggaat. Delft koestert zijn rijke verleden en deelt
het graag met de vele bezoekers die hiervan willen genieten. In de Omgevingsvisie wordt de ruimtelijk relevante geschiedenis meegenomen. Drie componenten van geschiedenis komen daarbij in beeld: monumentenzorg,
archeologie en welstand. Cultuurhistorie wordt een onderdeel van de Omgevingsvisie, wat betekent dat bij elke
wijziging in ruimtelijke zin cultuurhistorie meegenomen moet worden, ook als dat in te ontwikkelen gebieden is.

Cultuurhistorie
Waarde van historie

Historie is een essentieel onderdeel van het imago van
Delft, zo laten bewoners weten bij de open vragen. De
historie maakt Delft karakteristiek, authentiek en geeft
de stad een ziel. Het maakt Delft tot een unieke stad in
Nederland en vormt volgens velen de basis van de stad,
waarop men trots mag zijn en wat behouden moet worden. Het historisch karakter wordt ook genoemd in relatie
tot het innovatieve karakter van de stad, een combinatie
die volgens hen bijzonder is.

Bewoners zien ook een belangrijke educatieve of verhalende waarde van de historie in Delft. De historische gebouwen laten zien hoe de stad ontstaan is en vormen zo
het collectief geheugen. Dit historisch besef is belangrijk
omdat het zowel volwassenen als kinderen bewust maakt
van de lessen uit het verleden en het aanwezige cultureel
erfgoed. De historische waarde in stad zou dan ook meer
benadrukt mogen worden, bijvoorbeeld door evenementen te organiseren.

“Maar historie is voor de stad zelf ook belangrijk, gezien Delft een bijzondere plaats heeft in
Nederland. Ik vind daarom ook dat dan vaak
monumentale waarde boven verduurzaming
mag bij oude panden.”

“Hiervan leren we lessen uit het verleden.
Na WOII is dit goed neergezet, men brengt
met gebouwen het bewustzijn over. In de
binnenstad moet ook historiserend gebouwd worden, dat maakt het leuk.”

Bewoner van Tanthof, man, 67 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Bezoeker van Delft, man, 52 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Historie moet blijven bestaan, ik heb minder
met moderne stijl. Jammer als historie weggaat
want ook in de toekomst moeten we weten hoe
alles is ontstaan. Historie is ook onderdeel van
het karakter van Delft, zoals monumenten. Daarvoor is de historische waarde heel belangrijk.”

“De geschiedenis van Delft mag meer uitgedragen worden naar de bewoners van Delft
en de regio. Er mogen meer evenementen
plaatsvinden rondom de historie van Delft.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 38 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - straatinterview

Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 60 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview
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Respondenten vinden de historische uitingen in de stad
mooi, het vertegenwoordigt een esthetische waarde. Deze
schoonheid brengt een positieve sfeer mee. Respondenten zien Delft als prettig om doorheen te wandelen, knus,
sfeervol, en het geeft een enkeling het gevoel terug in de
tijd te gaan. Ook in het groepsgesprek met 80-plussers
en door jongeren wordt het knusse historische karakter
aangestipt als positieve factor.
“De aantrekkingskracht, de charme, van Delft
is juist die historische binnenstad. Dat geeft
gezelligheid en sfeer. Ook om hier te werken is
dit belangrijk.”

8.1 Er zijn veel monumenten in Delft. Wat
is voor u de voornaamste meerwaarde van
monumenten in de stad?
2%
Anders
6%
Toeristische waarde
25%
Esthetische
waarde
(schoonheid)

1%
Weet niet / geen mening
67%
Historische waarde

Bewoner van Tanthof, vrouw, 70 jaar, alleenstaand z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

“Monumenten moeten bewaard blijven. Het
centrum is daardoor mooi en uniek. Esthetische
en historische waarde zijn belangrijk.”
Bewoner van Wippolder, man, 28 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Ook wordt de toeristische waarde van de historische
binnenstad genoemd. Dit toerisme zorgt voor inkomsten
voor de stad en is daarom van groot belang. Er is wel een
grens aan het gewenst aantal toeristen in de stad. De respondenten zijn in de meeste gevallen tevreden over het
huidige aantal maar zien dit liever niet verder toenemen.

“De geschiedenis van Delft is tekenend voor
de stad en wat je er van ziet moet behouden
worden. Dit is ook voor toerisme belangrijk.”

Historie zal volgens de respondenten in het Delft van de
toekomst nog een belangrijke rol moeten spelen. Zij hechten veel waarde aan het behoud en onderhoud van de
historische plekken in de stad. Hierbij denkt men vooral
aan de monumenten en overige historische plekken in de
binnenstad. De rijke geschiedenis van Delft moet men omarmen en koesteren. Het eventueel verdwijnen van monumenten in de stad zou dan ook zorgen voor een enorm
van verlies aan waarde in de stad, men moet er alles aan
doen de eigenheid van de stad te bewaren.

Bewoner van Buitenhof, vrouw, 36 jaar, paar m.k.,
opleiding onbekend - straatinterview

In de enquête is specifiek gevraagd naar de voornaamste
meerwaarde van monumenten (figuur 8.1), bewoners geven
aan dat de historische waarde het belangrijkste is (67%).

“Het trekt veel toeristen. Ik werk zelf in een
hotel in Den Haag en veel mensen daar gaan
naar het centrum van Delft. Monumenten
moeten behouden en onderhouden worden. Als ze leeg komen te staan moet er
een passende bestemming voor gevonden
worden, zolang de historische look blijft.”

“Toeristen komen voor de historie, en die
zullen echt niet meer komen als alles nieuw
is in Delft.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 19 jaar,
woont bij ouder(s), laag opgeleid - straatinterview

Bezoeker van Delft, vrouw, 28 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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8.2 Hoe belangrijk vindt u cultuurhistorische
aspecten, zoals monumenten en beschermde
stadsgezichten, voor de stad en uw buurt?

Heel erg onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel erg belangrijk

8.3 In hoeverre vindt u het belangrijk dat u
mee mag praten over eventuele ingrijpende
wijzigingen aan cultuurhistorische aspecten
in de stad en uw buurt?

Heel erg onbelangrijk

voor de stad

voor de stad

voor mijn buurt

voor mijn buurt

0%

25%

50%

75%

100%

*1% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

In de enquête is eveneens gevraagd in welke mate bewoners cultuurhistorische aspecten belangrijk vinden voor
de stad en hun buurt (figuur 8.2). Voor de eigen buurt lijkt
het belang minder groot te zijn (59% vindt dit belangrijk
of zeer belangrijk, ten opzichte van 97% voor de stad),
maar er zijn wel respondenten die aangeven dat ze kansen zien om de interesse hiervoor te stimuleren.
“Nu is historie vooral voor toeristen interessant,
leuk als dat ook meer voor de Delftenaren interessant zou worden. Dat meer verbinden met
bewoners, door bijvoorbeeld achtergronden
van de buurten beter te leren kennen hoe het
ontwikkelt is over tijd.”
Gebruiker van Delft, man, 25 jaar, woont met huisgenoten,
hoog opgeleid - straatinterview

0%

25%

Onbelangrijk

Neutraal

50%

Belangrijk

75%

Heel erg belangrijk

100%

*1% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

“Zolang de historie van Delft behouden kan
worden moet dat zeker gebeuren. Met name de
grachtenstructuur van de binnenstad moet behouden worden. Delft moet zich wel realiseren
dat het onderhouden moet worden en dat daar
dus geld voor vrij moet komen.”
Bewoner Buitenhof, vrouw, 33 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“De geschiedenis van Delft heeft een belangrijke
rol in de toekomst. Oudere gebouwen moeten zeker blijven bestaan. Overheden moeten
investeren in het onderhouden van de oude
gebouwen. Particulieren met een monumentaal
pand moeten zeker ook hun best doen om het te
onderhouden.”
Bezoeker van Delft, man 50 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Uiterlijk en onderhoud

Respondenten willen dat nieuwbouw in de stad niet ten
koste gaat van de historische gebouwen en dat er niet te
veel gemoderniseerd wordt. Monumenten moeten goed
onderhouden worden, op een dusdanige wijze dat eventuele aanpassingen niet ten koste gaan van de historisch
waarde. Met name de buitenkant, de gevels en de façaden
van gebouwen mogen van bewoners niet aangetast worden. Dit met het oog op het straatbeeld, dat de respondenten het liefst onveranderd zien. Bewoners hebben
graag inspraak bij ingrijpende wijzigingen aan historische
gebouwen (figuur 8.3).
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Verduurzaming is een belangrijke uitdaging voor het beheer van monumenten. Toepassing van nieuwe duurzame
technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen gaan niet altijd samen met de esthetische waarde
van monumenten. Een vraag is of verduurzaming van monumenten ten koste mag gaan van de esthetische waarde
ervan. Een grote meerderheid (77%) van de respondenten
vindt de monumentale waarde belangrijker en slechts
zeventien procent de verduurzaming. Uit de straatinterviews blijkt vooral dat bij verduurzaming de originele
staat van een gebouw gewaarborgd moet blijven en dat
het exterieur onaangetast blijft.
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“Qua duurzaamheid, alles hoeft niet tot 3
uur 's nachts verlicht te zijn maar het is wel
belangrijk dat het uiterlijk hetzelfde blijft.”
Bewoner van Wippolder, man, 28 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - straatinterview

“Verduurzamen van historie mag, zolang het
uiterlijk maar bewaard blijft.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 19 jaar,
woont bij ouder(s), laag opgeleid - straatinterview

“Bij verduurzaming is het trouwens wel belangrijk om te renoveren, maar de originele
staat moet worden gewaarborgd.”
Bewoner van Wippolder, man, 19 jaar, woont bij
ouder(s), middelbaar opgeleid - straatinterview

Functies

Over de functies van gebouwen heeft men een vergelijkbare mening als over het onderhoud. Over het algemeen
hebben respondenten er geen problemen mee als de
functie van monumenten verandert, mits dit niet ten koste gaat van het uiterlijk en de historische kenmerken. De
nieuwe gebruiksvormen van de gebouwen moeten tevens
passen bij het uiterlijk daarvan. Functieverandering wordt
door respondenten als een goede oplossing beschouwd
om leegstand te voorkomen. Op deze wijze blijven deze
gebouwen in ieder geval in gebruik en dus behouden.

“Ze moeten van het Agathaplein afblijven en
minder met toerisme bezig zijn. De historische waarde van dit plein is veel belangrijker en ze moeten er van afblijven.”
Bewoner van Vrijenban, man, 73 jaar, alleenstaand
z.k., opleidingsniveau onbekend - straatinterview

“Blijft te weinig in Delft aan historie, zoals
Prinsenhof, wordt bijna een pretpark.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 63 jaar,
alleenstaand z.k., laag opgeleid - straatinterview

“Het marktplein met de twee kerken, de grote begraafplaats van de Oranjes en andere
monumenten hebben grote waarde voor het
nageslacht.”
Bezoeker van Delft, vrouw, 72 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

Plekken

Respondenten noemen een aantal specifieke plekken als
het gaat om historische waarde in de stad. Het Agatha‑
plein en Prinsenhof worden regelmatig genoemd als
plekken die behouden moeten blijven en waar ontevredenheid heerst over de plannen om hier wijzigingen aan
te brengen. Ook het nieuwe station wordt enkele keren
genoemd als voorbeeld van teveel modernisering.

“Mooie, goed onderhouden monumentale
panden aan de grachten en geen door studenten
uitgewoonde panden die het monumentale en
historische karakter van de binnenstad
ontsieren.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 59 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Functie en gebruik van monumentale panden
kan anders worden, als de infrastructuur en
typische kenmerken maar behouden blijven.
Bijvoorbeeld: een kerk die dient als technologisch instituut. Die combinatie van oud en
nieuw is mooi.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 18 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview
In gesprek met de stad Delft
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8.4 In welke mate vindt u het belangrijk dat
er regels zijn over het uiterlijk van woningen
in uw buurt?
Heel erg onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel erg belangrijk

8.5 Waarover wilt u dat er regels gesteld
worden met betrekking tot het uiterlijk van
woningen?
58%

Onderhoudsstaat woningen
46%

Kleur materialen
0%

25%

50%

75%

100%

*1% Gaf aan geen mening te hebben of het niet te weten

38%

Uitbouw

36%

Schotelantennes

30%

Type materialen

28%

Dakopbouw

20%

Onderhoud (voor)tuinen

12%

Decoratie woningen
Anders
Weet niet / geen mening

4%
1%

Welstand
De laatste jaren zijn veel welstandsregels geschrapt,
waardoor veel gebieden ‘welstandsluw’ zijn. Hoe belangrijk vinden bewoners dat er regels zijn ten aanzien van het
uiterlijk van woningen? Ondanks het vigerende beleid van
afnemende regels, vindt het merendeel van de bewoners
het belangrijk (63%) dat er regels zijn voor het uiterlijk
van woningen (figuur 8.4). Ouderen vinden het vaker
belangrijk dat er regels zijn dan andere groepen, net als
hoger opgeleiden en bewoners van de Binnenstad.

In de enquête is gevraagd (figuur 8.5) over welke aspecten
van de woning men regels zou willen hebben. Bewoners
willen vooral regels voor de staat van onderhoud en de
kleur materialen van woningen.

Foto: Veldacademie
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Conclusies Omgevingsvisie
•

De stad moet historische gebouwen behouden en deze goed onderhouden omdat
ze esthetische, historische, toeristische en educatieve waarde vertegenwoordigen.
Wijzigingen aan historische gebouwen zoals verandering in gebruik, renovatie of
verduurzaming zijn acceptabel mits deze niet ten koste gaan van het uiterlijk en
de historische waarde. Wijzigingen dienen plaats te vinden achter de gevels. Een
grote meerderheid van de bewoners vindt dat verduurzaming van monumenten
niet ten koste mag gaan van de monumentale waarde. In het geval van eventuele
wijzigingen aan cultuurhistorische gebouwen in de stad willen bewoners daarover
graag meepraten.

•

Veel bewoners vinden regels ten aanzien van het uiterlijk van woningen belangrijk, vooral als het gaat om de staat van onderhoud.

In gesprek met de stad Delft
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9.
GEZONDHEID

Kaders uit Omgevingsvisie
Delft is een vitale stad, met activiteiten en voorzieningen voor iedereen op
het gebied van ondermeer cultuur, welzijn, gezondheid, sport en bewegen.
Een sterke basis werkt preventief en voorkomt zwaardere zorg. Dat vraagt
om krachtige, stabiele organisaties en voorzieningen én een faciliterende en
stimulerende overheid die ook ruimte geeft aan burgers en burgerinitiatieven.
•
•
•

Vitale mensen
Iedereen doet mee
Ouderen langer thuis

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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In Delft bestaan verschillen in gezondheidsniveau tussen de wijken, verschillen die gedeeltelijk zijn terug te
voeren op de sociaal economische situatie van bewoners. Een gezonde leefstijl heeft een belangrijke invloed op
de gezondheidssituatie van mensen. De overheid helpt kwetsbare groepen daarom om hun leefstijl te verbeteren.
Een onderwerp dat daarnaast sterk in de belangstelling staat is eenzaamheid. In alle lagen van de bevolking en
onder alle leeftijden doet dit probleem zich voor. De gemeente kan een rol van betekenis spelen bij de aanpak van
deze gezondheidsproblemen. De inrichting van de openbare ruimte is daarbij een belangrijke factor, evenals de
aantrekkelijkheid van de leefomgeving, het aanbod aan voorzieningen in de wijken en bestrijding van overlast.

Ervaren gezondheid en leefstijl
De bewoners van Delft is gevraagd hoe zij hun eigen gezondheid inschatten. Het grootste deel ervaart een goede
gezondheid (57%) of zelfs een zeer goede gezondheid
(21%), achttien procent van de respondenten antwoordt
“gaat wel” en vier procent ervaart een slechte gezondheid. Om de gezondheid op pijl te houden of zelfs te
verbeteren is een gezonde leefstijl van belang. Met name
sport en gezonde voeding worden door bewoners in de
antwoorden op de open vragen benoemd als zaken die
een positieve invloed hebben op de gezondheid. Deze
moeten door de gemeente gestimuleerd worden.
“Blijven bewegen en gezond eten is belangrijk.
Promoten is belangrijk om dit te kunnen verwezenlijken.”

9.1 Wat kan Delft doen om bewoners
gezonder te laten eten?
Het ondersteunen van lokale (biologische) boeren
Lessen in tuinieren voor schoolkinderen
Voordelen bieden aan gezonde
restaurants en winkels
Het weren van fast food restaurants
en snoepwinkels, etc.
Niets, dat is niet de taak van de
gemeente
Het herontwikkelen van groenstroken tot collectieve moestuinen

39%
34%
34%
29%
22%
17%
15%

Het fasciliteren van food markets

13%

Subsidies verlenen voor daktuinen
Weet niet / geen mening

4%

Anders

3%

Bewoner van Vrijenban, man, 71 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

“Mensen moeten herinnerd worden aan gezond
eten en sport. Bijvoorbeeld door muurschilderingen hiervan te maken, zodat mensen bewust
blijven.”
Bewoner Wippolder, vrouw, 16 jaar, woont bij ouder(s),
opleidingsniveau onbekend - straatinterview
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Over de mogelijkheden tot sporten in de stad is meer
informatie te vinden in het hoofdstuk Voorzieningen. In
de enquêtevragen over gezondheid is specifiek gevraagd
naar de wijzen waarop de gemeente zou kunnen faciliteren als het gaat om goede voeding (figuur 9.1). Het
grootste deel van de respondenten kiest voor het stimuleren van lokale biologische boeren (39%), gevolgd door
lessen in tuinieren voor schoolkinderen (34%), voordelen
bieden aan gezonde restaurants en winkels (34%) en het
weren van fastfood restaurants en snoepwinkels (29%).
Veldacademie

Overigens vindt 22 procent dat het geen taak is van de
gemeente om bewoners gezonder te laten eten.
In de antwoorden op de open vragen komt een verglijkbare verdeling terug, een deel van de respondenten geeft
aan dat gezonde voeding is iets waar bewoners zelf mee
bezig moeten zijn, terwijl anderen menen dat de gemeente hierin een rol kan spelen. Vooral het stimuleren en
faciliteren van gezonde winkels en eettentjes vanuit de
gemeente wordt benoemd. Respondenten vinden dat er
in de stad voldoende winkels aanwezig moeten zijn met
een gezond aanbod en ook gezonde restaurants worden
gewaardeerd. Tevens wordt gezegd dat er op dit moment
teveel ongezonde fastfood restaurants in Delft aanwezig
zijn en dat deze vervangen mogen worden. Een probleem
met gezonde voeding zijn de hoge kosten daarvan, respondenten zien graag dat dit betaalbaar wordt.
“Door meer gezonde etenstentjes aan te bieden als alternatief voor fastfood. Dit kunnen
avocadobars of wrapbars zijn. Het moet goed
te betalen zijn voor als je zelf even geen tijd
hebt om te koken. De gemeente zou dit kunnen
stimuleren.”
Bewoner van Tanthof, man, 23 jaar, alleenstaand z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

“Er moeten genoeg gezonde eetgelegenheden
zijn met een grote variëteit van vegan en vegetarische restaurants.”
Bewoner van Vrijenban, man, 75 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Verder komen In de antwoorden op de open vragen ook
aspecten van een ongezonde leefstijl aan bod. Zo is roken
een thema en geven enkelen aan dat de gemeente dit zou
moeten ontmoedigen.
“Het is goed als er meer rookvrije openbare
ruimtes komen in Delft.”
Bewoner van Voorhof, man, 24 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Er zouden in de stad aangewezen rookplekken
moeten zijn, roken moet verder verboden zijn.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 74 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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Buitenruimte en gezondheid
De inrichting van de openbare ruimte kan van grote
betekenis zijn voor de gezondheid van bewoners en de
gemeente kan hierop invloed uitoefenen. Zoals in het
hoofdstuk Openbare ruimte reeds beschreven, hecht
vrijwel iedereen veel waarde aan groen in de stad. Desgevraagd vindt meer dan de helft van de respondenten
(51% ) dat de belangrijkste functie van groen het positieve
effect op de gezondheid is. Dit effect zou vooral zitten in
de invloed die groen heeft op de mentale gezondheid, en
omdat groen zou aansporen tot bewegen. Ook in de antwoorden op de open vragen geven veel deelnemers aan
dat de aanwezigheid van groen waardevol is voor hun gezondheid. Dit beeld wordt bevestigd in het groepsgesprek
met bewoners met een migratieachtergrond, zij stellen
dat meer groen kan bijdragen aan een gezondere buurt.

“Een gezond woonklimaat heeft veel groen
en weinig autoverkeer.”
Bewoner van Vrijenban, man, 59 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“De psychische gezondheid is ook belangrijk. Zorg voor voldoende groen.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 27 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“Maak ruimte voor wat meer groen. Dit
draagt bij aan gezonder werk- leefklimaat.”
Bewoner van Binnenstad, vrouw, 62 jaar, paar z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

In de openbare ruimte komen bewoners mogelijk ook
in aanraking met diverse milieuproblemen, zeker in een
steeds drukker wordende stad. Bewoners geven aan
vooral geluidsoverlast te ervaren: stadsbreed benoemt 41
procent dit. Ongeveer eenzelfde deel heeft last van slechte luchtkwaliteit: 33 procent. Bewoners die last hebben
van hittestress en lichtvervuiling zijn er iets minder. Er zijn
duidelijke verschillen te zien in de mate waarin bewoners van verschillende wijken milieuproblemen ervaren
(figuur 9.2). Bewoners van Vrijenban ervaren minder vaak
geluidsoverlast en lichtvervuiling, bewoners van Tanthof
minder geluidsoverlast, hittestress en lichtvervuiling en
bewoners van Voordijkshoorn ervaren minder vaak luchtvervuiling dan bewoners van de overige wijken.
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9.2 Ervaren problemen met overlast naar wijk

Voordijkshoorn
Geluid
Lucht

Hof van Delft

39%

Binnenstad

43%

26%

Vrijenban

46%

33%

31%

33%

Hitte

30%

25%

31%

Licht

31%

26%

30%

39%
24%
19%

Vrijenban

Binnenstad
Voordijkshoorn

Hof van Delf

Wippolder

Voorhof

Buitenhof

Tanthof

0

Buitenhof
49%

Geluid
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Hitte
Licht
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Tanthof

40%
28%
33%
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Voorhof

17%
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±
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Wippolder
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26%
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37%
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30%
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Beperking van het autoverkeer is volgens respondenten de
belangrijkste manier waarop de luchtvervuiling in de stad
teruggebracht kan worden, zo blijkt uit de antwoorden op
de open vragen. Ook jongeren zien voordelen voor hun
gezondheid bij een afname van gemotoriseerd verkeer.
“Er moet een brommerverbod in de stad komen
om luchtvervuiling tegen te gaan.”
Bezoeker van Delft, man, 61 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

“De binnenstad volledig autoluw maken met
betrekking tot luchtvervuiling.”
Bewoner van Buitenhof, vrouw, 28 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Voorzieningen
In het hoofdstuk Voorzieningen is beschreven welke
voorzieningen de bewoners van Delft dicht in de buurt
willen hebben. Een op de zes respondenten (17%) gaf
daarbij prioriteit aan een gezondheidscentrum is. Ook in
de straatinterviews hebben bewoners aangegeven dat
ze de huisarts, tandarts en apotheek graag in de buurt
gevestigd zien. Aanvullend daarop wordt met regelmaat
het belang van lokale ouderenzorg benoemd. Sommigen
geven aan dat gezien de compactheid van Delft het juist
niet zo belangrijk is om gezondheidsvoorzieningen in de
buurt te hebben. Hierbij spreken deze respondenten wel
vanuit een situatie waarin ze nog mobiel zijn.

9.3 Door digitalisering wordt zorg op afstand
steeds normaler. Welke gezondheidsvoorzieningen moeten ook in de toekomst nog in de
buurt aangeboden worden?
83%

Huisarts
67%

Apotheek
37%

Tandarts
Zorg op het gebied van bewegen
(fysiotherapeut, orthopeed, etc.)

31%
17%

Geestelijke gezondheidszorg
Ik heb dan geen behoefte aan zorgvoorzieningen in mijn buurt

5%

Weet niet/geen mening

5%

Zorg op het gebied van voeding
(diëtist, etc.)
Zorg op het gebied van huid en
verzorging (dermatoloog)

4%
2%

“Ik ben tegen farmaceutische industrie, maar
in Delft hebben we weinig apotheken en ze zijn
ook nog gesloten in het weekend. Meer apotheken dus, ook open in het weekend.”
Bewoner van Vrijenban, man, 75 jaar, alleenstaand z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

“Gezondheidsvoorzieningen vind ik niet belangrijk in de wijk, met de fiets is alles bereikbaar.”

“Bovendien moet er in de buurt een apotheek
zijn. Een ziekenhuis mag iets verder weg, zolang
deze dan maar alles heeft en ook van goed kwaliteit is.”

Bewoner van Voordijkshoorn, man, 42 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Bewoner van Binnenstad, vrouw, 50 jaar, alleenstaand z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

Met oog op de toekomst en de daarbij behorende digitalisering, is het echter niet ondenkbaar dat zorg op afstand
steeds vanzelfsprekender wordt. In de enquête (figuur 9.3)
is de bewoners gevraagd welke gezondheidsvoorzieningen ze ook in de toekomst nog in de buurt willen hebben.
Duidelijk is dat aan de nabijheid van de huisarts (door
83% gekozen) en de apotheek (68%) de meeste waarde
wordt gehecht. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de
open vragen.

In het groepsgesprek is naast de nabijheid van voorzieningen nog de kwaliteit van de gezondheidsvoorzieningen besproken. In het groepsgesprek met internationale
kenniswerkers en studenten melden de deelnemers dat er
lange wachtlijsten zijn in de zorg, zowel voor tandartsen,
huisartsen als psychologen. Zij ervaren dit als hinderlijk
en denken dat dit probleem nog groter zal worden als er
meer inwoners bijkomen.

“Ik heb mijn dokter en tandarts in het gezondheidscentrum en die heb ik in de toekomst nog
nodig.”

“And the waiting time, Delft is planning to expand the number of housing. They should also
think about this aspect that if there are more
people, the waiting list would likely increase.“

Bewoner van Wippolder, man, 41 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Deelnemer groepsgesprek internationale
studenten en kenniswerkers
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In het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond gaat het in de eerste plaats over het ziekenhuis
dat in hun wijk staat, het Reinier de Graaff ziekenhuis. De
ervaringen met het ziekenhuis zijn niet onverdeeld positief. Bij het doorvragen naar gezondheidsvoorzieningen
antwoordt één van de deelnemers dat er misschien meer
preventieve controles uitgevoerd zouden moeten worden
in aanvulling op de bestaande voorzieningen.
“Misschien dat gezondheidscentra meer open
moeten zijn, of bekend zijn voor de ouderen. Ik
ben wel benaderd twee jaar terug, volgens mij
door een gezondheidscentrum hier verderop.
Dat ze mensen gratis gingen testen, op suikergehalte. En zo kwam iemand er na 25 jaar achter
dat die een suikerpatiënt was, die had ook in
coma kunnen liggen.”

9.4 Welke voorzieningen dragen op buurtniveau bij aan het terugdringen van
eenzaamheid onder bewoners?
Openbare ontmoetingsplekken
in de buurt

64%
50%

Verenigingen en organisaties
Ontmoetingsmogelijkheden
binnen wooncomplexen

45%
34%

Culturele en sportvoorzieningen
22%

Horeca
Weet niet / geen mening

9%

Gebedsgebouwen, kerken,
moskeeën en tempels

8%

Anders

6%

Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een onderwerp binnen het thema
gezondheid dat sterk in de belangstelling staat. In de
enquête is de bewoners gevraagd welke voorzieningen
in de buurt nodig zijn om eenzaamheid terug te dringen
(figuur 9.4). Van grote waarde zijn openbare ontmoetingsplaatsen in de buurt, zo denken bewoners. Ook wordt
veel positieve invloed verwacht van ontmoeting binnen
wooncomplexen, verenigingen en organisaties.
“Voorzieningen tegen eenzaamheid zijn belangrijk, mensen hebben aandacht nodig.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 73 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

In het groepsgesprek met 80-plussers is het onderwerp
eenzaamheid uitgebreid besproken. Hoewel een paar
aanwezigen aangeven prima alleen te kunnen zijn, is het
gedeelde gevoel dat het soms best eenzaam is alleen in
een huis. Het contact met de kinderen helpt daar tegen,
maar neemt dit gevoel niet helemaal weg.

De deelnemers noemen ongeveer dezelfde voorzieningen
die uit de enquête naar voren komen om hen te helpen tegen de eenzaamheid. Ze geven aan vooral heel blij te zijn
met het ontmoetingscentrum in de buurt, waar een aantal
van hen meerdere keren per week komt om diverse activiteiten te ondernemen. Voor degenen die nog helemaal
onafhankelijk zijn is het eigen sociale netwerk nog afdoende en zij hebben geen behoefte aan een voorziening
zoals het ontmoetingscentrum. Zij vinden hun contacten
meer in ontmoeting binnen hun wooncomplex of via
verengingen en organisaties. Ook benoemen ouderen als
aanvullende ontmoetingsplek het lokale winkelcentrum.
“Ik heb mijn vrouwenclub waar ik lid van ben
en via de Humanistische Bond doe ik vrij veel,
doe ik ook vrijwilligerswerk, reageer ik nog op
hulpvragen. Dus het kan ook zijn, ik heb gewoon
mazzel dat ik nog onafhankelijk ben. Ik heb niet
de behoefte, ook al is mijn man opgenomen.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

“Twee keer in de week komt een van de jongens
koken om hun vader te ontlasten. En één keer
een dochter die ook een keertje komt koken.
Dus dan komt er ook een ander geluidbinnen,
een andere wereld. Dat helpt ontzettend veel.
Ondanks dat ben je toch weleens alleen,
natuurlijk wel.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers
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Conclusies Omgevingsvisie
•

Het merendeel van de bewoners in Delft ervaart hun eigen gezondheid als positief. Een gezonde leefstijl draagt daaraan bij. Hieronder verstaan bewoners vooral
het eten van gezonde voeding en beweging. De gemeente kan een rol spelen door
deze aspecten te stimuleren en faciliteren.

•

Een groot deel van de bewoners ervaart geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit.
Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen wijken in de ervaring van milieuproblemen.
Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient vooral gemotoriseerd verkeer in de stad
teruggebracht te worden.

•

Bewoners willen vooral de huisarts en apotheek dicht in de buurt, ook in de
toekomst.

•

Om eenzaamheid onder bewoners, en specifiek onder ouderen, terug te dringen
zou vooral ingezet moeten worden op het creëren van openbare ontmoetingsplekken in de buurt en het ruimte bieden aan verengingen en organisaties.

In gesprek met de stad Delft
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10.
VEILIGHEID

Kaders uit Omgevingsvisie
Een goed sociaal klimaat in een veilige stad begint met een inclusieve stad
waar Delftenaren zich niet buitengesloten voelen of zelf discrimineren. Delft
investeert in samenwerking met partners en in regie, om zo de veiligheidsketen te versterken en het domein van zorg en veiligheid te verbinden.
•
•

Verbeteren sociaal klimaat
Verbeteren samenwerking ketenpartners

Foto: Guus Schoonewille
In gesprek met de stad Delft
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Voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Delft is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Ook in de Omgevingsvisie speelt veiligheid daarom een rol. Voor de ervaren veiligheid is de inrichting van de openbare ruimte
van groot belang. Sociaal veilig ontwerpen wordt gekenmerkt door een viertal begrippen: zichtbaarheid, eenduidigheid, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. Het gezamenlijk toepassen van deze concepten moet ervoor
zorgen dat de burger in staat gesteld wordt ongewenst gedrag te voorkomen.
“Wanneer alles netjes en overzichtelijk is, met de
juiste verlichting voelt iedereen zich prettiger.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 43 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

10.1 Kunt u van de volgende zaken aangeven
of deze uw veiligheidsbeleving in uw buurt
over het algemeen positief of negatief beïnvloeden?
Negatief

Positief

Neutraal

Onderhoudsniveau openbare ruimte

Onderhoudsniveau huizen/tuinen

Inrichting buurt

Openbare verlichting

Aanwezigheid politie en handhaving

Cameratoezicht

Gedrag van buurtbewoners

Bedrijvigheid

0%
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25%

50%

75%

100%

Inrichting
en onderhoud openbare ruimte
Veiligheid wordt door de respondenten vooral gezien
als belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van de
openbare ruimte. Een goede inrichting kan voor een veilig
gevoel zorgen en problemen voorkomen. In de enquête
is bewoners gevraagd aan te geven welke zaken hun veiligheidsbeleving in de buurt positief of negatief beïnvloeden. Volgens 75 procent van de respondenten zorgt de
inrichting van hun buurt voor een positieve veiligheidsbeleving. Verreweg het meest genoemd in dit kader is
verlichting. Bijna alle respondenten (86%) geven aan dat
de openbare verlichting positief bijdraagt aan hun gevoel
van veiligheid. In de antwoorden op de open vragen komt
dit aspect vaak aan bod. Goede en voldoende verlichting
gedurende de avond en nacht is voor bewoners cruciaal
voor hun beleving van veiligheid, vooral met het oog op
de zichtbaarheid. De verlichting voldoet niet altijd en
kapotte verlichting zou vaak niet gerepareerd worden.
Respondenten noemen specifieke plekken waar zij graag
verlichting hebben, te weten speelplaatsen, paden tussen
tuinen, parken, tunnels en looproutes. Zij geven daarbij
aan dat de verlichting niet de gehele nacht aan hoeft te
staan maar dat men moderne technieken, zoals bijvoorbeeld bewegingssensoren, kan gebruiken om duurzaam
om te gaan met verlichting.
Voor een veilige omgeving is het belangrijk dat deze,
behalve voldoende verlicht, ook ruim opgezet, open en
overzichtelijk is, aldus de bewoners. Concreet houdt dit
in dat straten breed zijn, niet teveel kronkelen en dat de
aanwezigheid van doodlopende steegjes en afgelegen en
Veldacademie

afgeschermde plekken vermeden wordt. Tanthof wordt
regelmatig genoemd als voorbeeld van een buurt waar
dit niet goed ontworpen is, wat resulteert in plekken waar
kwaadwillende mensen zich makkelijk schuil kunnen
houden en ongezien blijven.
Een overzichtelijke ruimte maakt het voor bewoners
mogelijk om vanuit woningen en op straat de buurt in
de gaten te houden. Zichtlijnen zijn voor respondenten
belangrijk. Deze mogen niet belemmerd worden door
onnodige obstakels, waaronder hoog groen en dichte
bosschages. Men moet het overzicht kunnen behouden
en de gemeente moet openbaar groen tijdig snoeien en
maaien.
In de enquête geeft 75 procent van de respondenten aan
dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte een
positieve invloed heeft op hun veiligheidsbeleving.

In de antwoorden op de open vragen en tijdens de diverse groepsgesprekken dragen bewoners verschillende
verbeterpunten aan op dit vlak. Een slecht onderhouden
straat zou een verkeerd signaal afgeven richting bewoners. Veel respondenten geven aan dat er veel zwerfaval
is op straat, zeker rondom vuilcontainers. Deze zijn te vol
en onvoldoende aanwezig. Ook grotere voorwerpen zoals
fietswrakken vervuilen de omgeving. Dit geeft bewoners
een onprettig gevoel, nodigt volgens hen uit tot sociaal
onwenselijk gedrag, en het lijkt criminaliteit aan te trekken. Een schone en aantrekkelijke woonomgeving zou
daarentegen zorgen voor een veilig gevoel en uitnodigen
uit tot verblijven en verplaatsen. Jongeren denken daar
niet anders over, ook bij hen leeft het gevoel dat schone
straten en parken hun in staat stellen op een veilige wijze
leuke dingen te kunnen doen.
“Als de openbare ruimte netjes en regelmatig
wordt onderhouden, verhoogt dat de veiligheid.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 66 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Voor mij is overzichtelijkheid, en daarmee
voorspelbaarheid, belangrijk voor een veilig
gevoel.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 43 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Als inrichting van de openbare ruimte
dusdanig is dat de kans op betrapt worden
hoog is, dan zal dit preventief werken.”
Bewoner van Hof van Delft, man 43 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Creëer zichtlijnen, zodat er bekeken en
gekeken kan worden.”
Bewoner van Hof van Delft, man, 43 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

“Er moet meer overzicht komen, zodat er
meer sociale controle kan zijn. Woningen
moeten zicht hebben op plekken. In plaats
van muren als afscheiding zijn hekken beter.”
Bewoner van Voordijkshoorn, vrouw, 19 jaar, woont
bij ouder(s), middelbaar opgeleid - straatinterview

In gesprek met de stad Delft

“De openbare ruimte moet ordenend werken,
dat wil zeggen gewenst gedrag uitlokken en ongewenst gedrag tegengaan. De openbare ruimte
moet steeds een goede staat van onderhoud
en netheid hebben om haar werking te blijven
houden.”
Bewoner van Hof van Delft, 67 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Sociale veiligheid
Ook menselijk gedrag heeft impact op de veiligheid.
Volgens velen is dit zelfs de belangrijkste factor met oog
op hun veiligheidsbeleving. Zo geven jongeren aan dat de
buurt wordt gevormd door de mensen die er wonen.
“Voor mijn gevoel lost de inrichting van de
openbare ruimte lang niet altijd alles op, het
zit meer in de mensen zelf die mij een onveilig
gevoel geven, daar moeten we ons op richten. Ik
vermijd zelf gewoon bepaalde plekken zoals de
Hoven, of basketbalveldjes in de buurt, omdat
ik weet wat voor mensen daar hangen en welke
sfeer er hangt.”
Bewoner Voordijkshoorn, man, 16 jaar, woont bij ouder(s),
laag opgeleid - straatinterview
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“Ik denk dat veiligheid niets met de inrichting
te maken heeft. Het zijn mensen die een buurt
onveilig maken, niet de inrichting.”
Bewoner van Voorhof, man, 46 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Over het gedrag van buurtbewoners zegt 67 procent van
de respondenten in de enquête dat dit een positieve invloed heeft op hun gevoel van veiligheid, volgens zestien
procent heeft het gedrag van hun buurtbewoners een
negatieve invloed.
Bevolkingsdichtheid is een factor die mogelijk van invloed
is op het gedrag van buurtbewoners en indirect op de veiligheid. Zo wordt in het groepsgesprek met bewoners met
een migratieachtergrond geopperd dat het wonen met
veel mensen op een kleine oppervlakte, zoals het geval is
in de wijk Buitenhof, kan leiden tot spanningen.
“Wij zijn met zeven mensen hier <verwijzend
naar de ruimte van het gesprek>, nu is het gezellig maar over een week, als wij hier nog steeds
met zeven mensen zijn en we moeten hier blijven dan begint de ruzie. Maar als wij met twee
mensen hier zijn, een week, dat is normaal.”
Deelnemer groepsgesprek bewoners
met een migratieachtergrond

Hangjongeren worden benoemd als groep die de openbare ruimte onveilig zou maken. Veel respondenten laten
zich in hun antwoorden op de open vragen negatief over
hen uit. Zij zouden intimiderend zijn, vuil op straat gooien
en luidruchtig zijn. Daarnaast zijn de hangplekken bronnen van ongewenst alcohol- en drugsgebruik. Respondenten dragen diverse oplossingen aan voor dit probleem, waaronder herinrichting van de openbare ruimte.
Zo wordt voorgesteld de zichtbaarheid van deze hangplekken te verhogen of ze juist te plaatsen op afstand van
de gangbare voetgangersroutes. Anderen stellen voor dat
er voor de hangjongeren voorzieningen moeten komen
zoals buurthuizen of andere overdekte hangplekken.

hun buurt gebeurt en dat zij deze informatie met elkaar
moeten uitwisselen. Zij zouden hun buren moeten waarschuwen als ze iets zien wat niet in orde is, en mensen
met ongewenst gedrag daarop moeten aanspreken. Om
dit mogelijk te maken is het van belang om onderling duidelijke regels en afspraken te hebben over hoe men zich
in de buurt dient te gedragen, eventueel gehandhaafd
door vrijwilligers op straat. Er is daarbij behoefte aan een
methode voor communicatie, veelvuldig worden online
middelen genoemd zoals Whatsapp. Respondenten die
dit al gebruiken om de veiligheid te vergroten hebben
daar positieve ervaringen mee.
Ten aanzien van sociale veiligheid is in de enquête bewoners gevraagd een inschatting te maken over de bereidheid van buren om in te grijpen indien zij in hun straat
zouden worden bedreigd. Bijna de helft (49%) denkt dat
hun buren dat waarschijnlijk wel zouden doen en achttien
procent weet dat zeker. Met name bewoners van de wijken Voordijkshoorn en Hof van Delft zijn overtuigd dat zij
op hun buren kunnen rekenen, in Voorhof leeft dit gevoel
een stuk minder.
“Het sociale aspect mag beter. Mensen die op
elkaar letten en elkaar aanspreken.”
Bewoner van Voordijkshoorn, man, 52 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview

Voor kwetsbare groepen in de stad, zoals bewoners met
een visuele beperking, is deze hulp van andere bewoners nog waardevoller. Toch maken zij met regelmaat
mee dat hun medebewoners niet voor hen klaarstaan
en hen zelfs bewust in onveilige situaties brengen. In het
groepsgesprek met mensen met een visuele beperking
worden voorbeelden genoemd van geleidestokken die
kapot getrapt worden en bewoners die foute informatie
verstrekken zoals dat het stoplicht op groen staat terwijl
dit niet zo is. Dergelijke ervaringen leiden er soms toe dat
ze niet langer de straat op gaan en zich onveilig en angstig
voelen.

“Hangjongeren zijn er alleen maar omdat ze
nergens anders heen kunnen. Maak leuke voorzieningen en deze jongeren geven geen problemen meer.”
Bewoner van Vrijenban, vrouw, 54 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Bewoners kunnen elkaar door gedrag ook helpen om
de buurt veiliger te maken. Respondenten op de open
vragen stellen dat zij zelf actief kunnen opletten wat er in
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Handhaving en toezicht
Vijftien procent van de bewoners vindt dat de veiligheid
in de buurt vooral een taak is van buurtbewoners. Een
groter deel, een derde van de bewoners, vindt het vooral
een taak van de gemeente. Een kwart vindt het een taak
van de politie.
“De gemeente moet zich inspannen om duidelijke regels te formuleren en de politie moet zich
duidelijk en regelmatig laten zien in de stad, ook
in de woonbuurten.”
Bewoner van Buitenhof, man, 79 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

In de enquête zegt de helft van de respondenten dat de
aanwezigheid van handhaving en politie bijdraagt aan
een positief veiligheidsgevoel (figuur 10.1). Uit de antwoorden op de open vragen komt een sterke roep naar
voren tot meer handhaving op straat. Op dit moment zou
met name de politie niet voldoende zichtbaar zijn en te
weinig optreden, zeker in de nacht. Volgens bewoners
wordt de politie serieuzer genomen dan handhavers als
buurtwachten en parkeerwachters en daarom zouden ze
meer de wijken in moeten. Zij kunnen dan toezicht houden om asociaal gedrag, overlast, vervuiling (zoals afval
en hondenpoep), foutief parkeren en verkeersmisdragingen te voorkomen.

“Meer blauw op straat lijkt een oubollige
opmerking maar ik zie de wijkagent alleen
maar erg grote problemen oplossen. Patrouille zie ik eigenlijk nooit.”
Bewoner van Voorhof, man, 65 jaar, alleenstaand z.k.,
middelbaar opgeleid - enquête

“Politie neemt men meer serieus dan handhavers, zij (politie) moeten zichtbaarder zijn.”
Bewoner van Tanthof, vrouw, 20 jaar,
woont bij ouder(s), laag opgeleid - straatinterview

“Aanwezigheid van politie geeft een veilig
gevoel. Evenals aanwezigheid van andere
mensen.”
Bewoner van Hof van Delft, vrouw, 24 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

“Let op dat teveel camera's en politie de uitstraling kan hebben dat het juist niet pluis is
anders waren die middelen niet nodig.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 54 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Politie zou wel rond moeten lopen, al vind
ik het niets om ze zelf te zien dan heb ik het
gevoel dat er iets aan de hand is. Echter wel
van belang om ze in de buurt te hebben.”
Bewoner van Wippolder, man, 18 jaar, woont met
huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview

De aanwezigheid van cameratoezicht draagt volgens 35
procent van de respondenten bij aan een veiliger gevoel
(figuur 10.1). Ook in de antwoorden op de open vragen
laten respondenten weten dat zij het cameratoezicht
graag zien toenemen. Deze bewoners zijn van mening dat
dit een goede aanvulling is op agenten, die niet alles kunnen zien. De camera’s hebben een preventieve werking,
ze schrikken mensen af van criminele handelingen. Ook
kunnen ze gebeurtenissen vastleggen en zo helpen om
misdaden achteraf op te lossen en daders op te sporen.
Camera’s dienen vooral op strategische posities geplaatst
te worden, zoals plekken waar de ruimte minder overzichtelijk is, donkere en beruchte plekken en verlaten
gebieden.
Opmerkelijk is dat ondanks het grote draagvlak voor
zowel de aanwezigheid van politie en handhaving als cameratoezicht, dit voor een aanzienlijk deel van de respondenten (respectievelijk 21% en 24%) juist een negatieve
invloed heeft op de veiligheidsbeleving (figuur 10.1).
“Let op dat teveel camera's en politie de uitstraling kan hebben dat het juist niet pluis is anders
waren die middelen niet nodig.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 54 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Politie zou wel rond moeten lopen, al vind ik
het niets om ze zelf te zien dan heb ik het gevoel
dat er iets aan de hand is. Echter wel van belang
om ze in de buurt te hebben.”
Bewoner van Wippolder, man, 18 jaar,
woont met huisgenoten, hoog opgeleid - straatinterview
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Bedrijvigheid
De aanwezigheid van bedrijven, voorzieningen en winkels
in een buurt heeft mogelijk een effect op de ervaren
veiligheid. Over de wenselijkheid van de levendigheid op
straat die daardoor ontstaat zijn de meningen verdeeld,
zo blijkt uit de antwoorden op de open vragen. Een groep
respondenten beschouwt levendigheid als veiligheid
verhogend, zij hebben graag zoveel mogelijk culturele
activiteiten en plekken waar mensen bij elkaar kunnen komen. Ze willen geïsoleerde functies (zoals wonen/werken)
vermijden. Daartegenover staan mensen die levendigheid
vooral zien als overlast. Uit de antwoorden op de open
vragen blijkt dat bewoners bedrijvigheid relateren aan
mensen en dus ogen op straat, wat leidt tot meer sociale
controle. Gevraagd naar een voorkeur zegt de meerderheid
van de respondenten in de enquête zich het meest veilig te
voelen in een kalme en rustige buurt (62%), tegenover 21
procent die kiest voor een bedrijvige omgeving.
“Bedrijvigheid houdt een openbare ruimte
levendig en daarmee veilig”.
Bewoner van Voorhof, man, 48 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Bedrijvigheid geeft een veilig gevoel, dat mag
wat meer verspreid worden over de stad.”
Deelnemer groepsgesprek Gemengde wijken

De juiste balans op dit vlak lijkt zeer persoonsafhankelijk. Tegenstrijdige meningen over levendigheid komen
het meest tot uiting als gekeken wordt naar de invloed
van horeca en winkels op het veiligheidsgevoel. Er zijn
respondenten die vinden dat de aanwezigheid hiervan
positief is doordat het meer mensen op straat brengt en
er zo meer sociale veiligheid ontstaat. Anderen zien juist
dat teveel horeca zorgt voor storend gebruik van de openbare ruimte, overlast en agressie, vaak gerelateerd aan alcoholgebruik. Er zijn respondenten die specifieke soorten
horeca, zoals coffeeshops, shisha lounges en avondwinkels, als problematisch zien omdat ze criminaliteit zouden
aantrekken. Deze moeten volgens hen gesloten worden of
verspreid worden over de stad.
“Winkels en kantoren zijn acceptabel zolang ze
geen negatieve effecten hebben op de veiligheid
en er geen overlast is. De levendigheid en drukte
door bedrijven is positief.”
Bewoner van Voorhof, vrouw, 42 jaar, paar m.k.,
hoog opgeleid - straatinterview
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“Haal ook de winkels weg die cannabis verkopen. Dat is een bron van criminaliteit.”
Bewoner van Wippolder, man, 55 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

“Zet een rem op de horeca. Het gaat uit de
hand lopen. Teveel horeca gaat leiden tot
overlast, agressie en horecatoerisme.”
Bewoner van Binnenstad, man, 70 jaar,
alleenstaand z.k., hoog opgeleid - enquête

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een subthema van veiligheid dat
speciale aandacht vraagt. Na de inrichting van de openbare ruimte was dit het meest benoemde aspect in de
antwoorden op de open vragen en kwam het tijdens zes
van de negen groepsgesprekken aan bod. Veilig verkeer is
eveneens benoemd als aandachtpunt voor de toekomst
onder jongeren.
In de enquête is gevraagd welke problemen bewoners
het meest ervaren in de eigen buurt. De voornaamste
problemen hebben de respondenten met te hard rijdende voertuigen (door 54% gekozen) en agressief rijgedrag
(31%). Oplossingen die naar aanleiding van open vragen
naar voren komen zijn een autovrije binnenstad, snelheid
beperkende maatregelen zoals drempels, 30 kilometer
zones waarin streng gehandhaafd wordt, en straten zo
ontworpen dat hard rijden onmogelijk is.
Omdat de verkeerssituatie niet in alle wijken hetzelfde is, is een analyse gemaakt naar de problemen met
verkeersveiligheid per wijk (figuur 10.2). Voor te hard
rijdende voertuigen, onveilige wegmarkering, verschillende voertuigen op de weg en onveilige oversteekplaatsen
zijn daarbij significante verschillen gevonden tussen de
diverse wijken.
Het fietsgedrag in de stad wordt in het algemeen als
problematisch ervaren, blijkt uit de straatinterviews en
groepsgesprekken. Zo rijden fietsers te hard en dwars
door de voetgangers heen, met name in de binnenstad.
Ook (bezorg)scooters in het centrum worden als gevaar
voor de veiligheid gezien door hun snelheid en asociaal
rijgedrag en er zijn respondenten die een algeheel verbod
op dit vervoersmiddel in de binnenstad willen. Opvallend
genoeg vormt het groepsgesprek met 80-plussers een uitzondering op het negatieve geluid over fietsers in de stad.
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10.2 Ervaren problemen met verkeersveiligheid naar wijk
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Het is weliswaar druk op straat, maar het lukt de ouderen
wel om zich veilig te verplaatsen.
“En fietsers, dat fietst overal en dan is het weleens gevaarlijk. En zeker, ik fiets naar mijn werk
in de Lier en dan kom ik thuis om 5 uur. En dan is
het gewoon levensgevaarlijk, tussen alle idioten
door met bakfietsen en die bezorgbakken. Die
zijn elektrisch en die dingen gaan hard en ze
kijken nergens naar en ze halen rechts en links
in en dat is levensgevaarlijk.”
Deelnemer groepsgesprek De straat van de toekomst

“Ik vind de fietsers zelf een luxe probleem en
ook een leuk probleem, we hebben veel jonge
mensen.”
Deelnemer groepsgesprek 80-plussers

Problemen rond het drukke verkeer in de stad worden
versterkt doordat verschillende weggebruikers van dezelfde ruimte gebruik moeten maken. Veelvuldig wordt
daarom aangegeven dat men een duidelijke scheiding wil
tussen verschillende verkeerstromen. Op dit moment zijn
er gebieden, de shared spaces die ook in het hoofdstuk
Openbare ruimte beschreven zijn, waarin fietsers en voetgangers van dezelfde ruimte gebruik moeten maken, wat
volgens respondenten zorgt voor zeer onveilige situaties.

Bewoner van Wippolder, man, 79 jaar, alleenstaand z.k.,
laag opgeleid - straatinterview

De shared spaces zijn in het bijzonder aan bod gekomen
in het groepsgesprek met bewoners met een visuele
beperking. Het is voor hen haast onmogelijk om zich op
veilige wijze door dit gebied heen te bewegen.
Tweerichtingsfietspaden worden ook genoemd als
onveilige verkeerssituatie. Met name rondom oversteekplaatsen (het verkeersplein bij de Hoven wordt specifiek
benoemd) zouden deze zorgen voor gevaarlijke situaties.
Verder benoemen respondenten zichtlijnen op kruispunten die niet optimaal zijn en oversteekplaatsen die niet
duidelijk aangegeven zijn.

“Voor de veiligheid zijn duidelijke verkeersvoorzieningen nodig. Geen wegen aanleggen waar de bestrating een puzzel is wie
waar mag rijden (zie Westvest en Phoenixstraat als voorbeeld).”

“Het zou voor de veiligheid goed zijn als gebruikers van fietspaden weer gewoon of links
of rechts van de rijbaan rijden. Niet langer alle
twee de kanten op.”

Bewoner van Wippolder, man, 68 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête

Bewoner van Voorhof, vrouw, 70 jaar, alleenstaand z.k.,
opleiding onbekend - enquête

“Fietsers moeten worden geweerd in voetgangersgebied. Auto's in de stad zijn te gast.”
Bewoner van Wippolder, vrouw, 68 jaar, paar z.k.,
laag opgeleid - straatinterview
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“Voetgangers en fietsen dienen gescheiden te
zijn. Er zijn onveilige situaties door gemengde
wegen. Er dienen als oplossing hiervoor betere
wegmarkeringen te zijn. Duidelijk onderscheid
tussen fietser en voetgangers.”

“Voorkom onoverzichtelijke kruisingen en houd
de verschillende soorten verkeersdeelnemers
gescheiden.”
Bewoner van Wippolder, man, 69 jaar, paar z.k.,
hoog opgeleid - enquête
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Conclusies Omgevingsvisie
•

Doodlopende, donkere, kronkelige en verborgen plekken en routes in de wijk kunnen zorgen voor overlast en criminaliteit en moeten uit het straatbeeld verdwijnen.
Sociale controle is beter mogelijk in een ruim opgezette, open en overzichtelijke
omgeving met goede zichtlijnen. Voldoende goed werkende verlichting gedurende
de avond en nacht is voor bewoners met oog op de zichtbaarheid van groot belang. Het onderhoud van bestrating en groen, en verwijdering van (grof)vuil leiden
tot een verhoogd veiligheidsgevoel en het voorkomen van ongewenst gedrag.

•

Respondenten hebben behoefte aan meer toezicht en handhaving op straat. en
aan cameratoezicht, vooral op strategische plekken.

•

Horeca en winkels kunnen in potentie zorgen voor een positieve levendigheid op
straat, mits overlast tegengegaan wordt en risicovolle bedrijvigheid vermeden
wordt.

•

Veel bewoners ervaren overlast van te hard rijdende voertuigen en agressief rijgedrag. Straten moeten zo ingericht worden dat dit wordt voorkomen. Verkeersstromen moeten strikt gescheiden blijven. Voetgangers, fietsers, scooters en auto’s
hebben allen hun eigen plek op de weg nodig en moeten zo min mogelijk met
elkaar in aanraking komen.
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11.
WERKWIJZE

Foto: Veldacademie
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Enquête
De enquête is op vier verschillende manieren uitgezet. Ten eerste is gebruik
gemaakt van het Delft Internet panel (DIP). Voor dit onderzoek zijn 2.464 bewoners benaderd van wie 1.614 de vragenlijst hebben ingevuld, een respons
van 66 procent. Omdat sommige groepen bewoners en wijken gemiddeld
genomen ondervertegenwoordigd zijn in het DIP, is aanvullend een gestratificeerde steekproef van 5.000 huishoudens getrokken. Deze bewoners hebben
per brief een uitnodiging gekregen om de vragenlijst online in te vullen. In
totaal hebben 316 bewoners de vragenlijst ingevuld, een respons van zes procent. In de derde plaats zijn mensen via verschillende kanalen (krant, social
media) gewezen op de mogelijkheid mee te doen aan het onderzoek door het
invullen van de enquête op de website van de Omgevingsvisie. Tot slot zijn
via de straatinterviews mensen op straat benaderd met een iPad waarop de
vragenlijst kon worden ingevuld.
De totale respons betreft 3.124 respondenten (figuur 11.3), een representatief
aantal om betrouwbare uitspraken te doen over de gehele bevolking van Delft.
Volgens de gangbare formule zou met een foutmarge van vijf procent en een
betrouwbaarheidsinterval van 95 procent voor een populatie van 100.000 (de
bevolking van Delft), in theorie een steekproef van 383 respondenten voldoende zijn. Daarnaast is de representativiteit van verschillende groepen binnen
de populatie van belang. Idealiter komt de verdeling van belangrijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau in de populatie overeen met
die van de steekproef. Een representativiteitsanalyse laat zien dat een aantal
groepen ondervertegenwoordigd is, namelijk: (oudere) jongeren (tot 35 jaar),
mensen met een migratieachtergrond en laagopgeleiden.
Van de vier bronnen (DIP, site, steekproef, straatinterviews) is één databestand
gemaakt. De data is vervolgens geanalyseerd met het programma SPSS. Naast
de frequenties zijn voor alle vragen de verschillen onderzocht naar geslacht,
leeftijd, huishoudens met en zonder kinderen, opleidingsniveau, werkenden
en niet-werkenden en wijk.

Open vragen
De antwoorden op de open vragen zijn afkomstig uit de enquête en uit de
straatinterviews die gehouden zijn in Delft. In totaal zijn er op twintig locaties
verspreid over de hele stad straatinterviews gehouden (figuur 11.8).
Tijdens elke actie waren er op zijn minst vier interviewers aanwezig, onder
aansturing van een onderzoeker van Veldacademie. Daarbij hebben steeds
twee interviewers respondenten gevraagd de enquête op een iPad in te vullen.
De twee andere interviewers hebben (andere) open vragen gesteld aan de
hand van een vragenlijst op papier. De antwoorden hierop zijn later door de
betreffende interviewers digitaal verwerkt. Zie tabel 11.1 voor een overzicht
van de gestelde open vragen. Schuingedrukte vragen zijn enkel gesteld in de
enquête, de overige vragen bij de straatinterviews.
Van de vier bronnen is een databestand van de antwoorden op de open vragen
gemaakt. De data is met behulp van het programma Atlas.ti gecodeerd en
geanalyseerd.
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Dit is uitgevoerd door een team van vier codeerders onder aansturing van
twee onderzoekers. Op basis van de overzichten per code is gezocht naar de
grote lijnen, de meest genoemde onderwerpen, opvallende uitzonderingen en
raakvlakken tussen thema’s.

11.1 Lijst met open vragen per thema
Wonen
1. Er zullen in Delft de komende jaren veel woningen bij komen. Waar zouden deze
woningen volgens u gebouwd moeten worden?
2. Voor welke mensen moeten er in Delft vooral woningen gebouwd worden volgens u?
3. Hoe ziet voor u de ideale woonbuurt er uit?

Werken
4. Als u kijkt naar de toekomst, moet Delft dan vooral een woonstad worden of een
werkstad, en hoe moet de stad dan worden ingericht?
5. Bedrijven hebben in Delft ruimte nodig om uit te breiden. Welk soort bedrijven vindt
u aanvaardbaar In uw buurt en onder welke voorwaarden?
6. Wat moet er volgens u gebeuren om in Delft een aantrekkelijk werkklimaat te krijgen?

Voorzieningen
7. Wat moet de Gemeente Delft doen om ervoor te zorgen dat de voorzieningen voor
cultuur en sport in de stad toegankelijk blijven voor iedereen?
8. Als u kijkt naar de stad van de toekomst, welke voorzieningen zijn er dan in uw buurt
(nog) nodig?

Openbare ruimte
9. Wat zou de Gemeente Delft nu moeten veranderen aan de openbare ruimte om de
leefbaarheid daarvan te vergroten?
10. Hoe wilt u dat de straat van de toekomst eruit komt te zien?

Samenleven
11a. Wat moeten we doen zodat toekomstige generaties prettig in Delft kunnen
samenleven?
11b. Wat moeten we doen zodat toekomstige generaties in Delft prettig samen kunnen
leven?
12. Wat is er in de buurt nodig om ervoor te zorgen dat verschillende groepen
bewoners met elkaar in contact komen?

Duurzaamheid
13. Als we van Delft een duurzame en schone stad willen maken, wat moet de
gemeente daar dan voor doen?
14. Als we van Delft een duurzame en schone stad willen maken, wat kunt u zelf doen
en wat heeft u daar voor nodig?

Historie
15. Welke plaats/rol heeft geschiedenis in het Delft van de toekomst?

Gezondheid
16. Hoe zorgen we er voor dat in de toekomst zoveel mogelijk bewoners van Delft
gezond zijn?
17. Hoe ziet voor u een gezonde woonomgeving er uit?

Veiligheid
18a. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte helpen om de stad veiliger te
maken?
18b. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte in de stad bijdragen aan meer
veiligheid?
19. Wat zou in uw buurt beter kunnen zodat mensen zich er veiliger voelen?
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Groepsgesprekken
Voor de groepsgesprekken zijn diverse wervingscampagnes opgestart. In het
geval van de doelgroepgerichte groepsgesprekken, waarbij een specifieke
groep deelnemers aan tafel nodig was, is gebruik gemaakt van kernfiguren
binnen de doelgroep. Zo is de werving voor het groepsgesprek met visueel
beperkten verlopen via een lid van het Oogcafé Delft en de werving van bewoners met een migratieachtergrond via de eigenaar van een maatschappelijke ontmoetingsplek in Buitenhof, KopieKoffie. Voor het groepsgesprek met
ouderen heeft zorgorganisatie Pieter van Foreest geassisteerd en gefaciliteerd.
De internationale (toekomstige) kenniswerkers zijn via kanalen binnen de TU
Delft bereikt. Voor de werving van de themagerichte groepsgesprekken zijn
algemene wervingsberichten verstuurd via social media-kanalen, de krant en
de website van de gemeente.
De werving heeft in de meeste gevallen geleid tot het gewenste resultaat.
Alleen voor het geplande groepsgesprek met praktijkgeschoolden (waarvoor gekozen was omdat lager opgeleiden ondervertegenwoordigd zijn in
de enquête), zijn te weinig aanmeldingen binnen gekomen. De werving voor
het groepsgesprek De straat van de toekomst heeft dusdanig veel aanmeldingen opgeleverd dat er uiteindelijk drie groepsgesprekken gehouden zijn. Bij
het groepsgesprek met bewoners met een migratieachtergrond zijn ook een
aantal autochtone bewoners aangesloten, zodat de resultaten van dit groepsgesprek niet volledig vanuit de betreffende doelgroep afkomstig zijn.
Tijdens alle groepsgesprekken, die elk zo’n 1,5 uur in beslag namen, was
een gespreksleider en een assistent aanwezig vanuit de Veldacademie en/
of Gemeente Delft. De gespreksleider had daarbij als rol het gesprek op te
starten door vragen te stellen en stellingen te poneren. De assistent had als rol
zorg te dragen voor de praktische zaken, zoals het bijhouden van de tijd, het
afvinken van thema’s, het maken van een plattegrond en het opnemen van het
gesprek. Voor dat laatste punt, het opnemen van het gesprek, werd altijd eerst
toestemming gevraagd aan de deelnemers. Van de deelnemers werd in het
groepsgesprek verwacht vrijuit te spreken, hun mening te geven en op elkaar
te reageren. Aan het einde van iedere groepsgesprek hebben alle deelnemers
de mogelijkheid gekregen om zaken te uiten die ze eerder in het gesprek niet
kwijt konden.
De audio-opnames van de groepsgesprekken zijn na afloop volledig en woordelijk getranscribeerd. Voor het coderen en analyseren van deze transcripten
is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Atlas.ti.
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11.2
Verdeling leeftijd en geslacht respondenten

11.3
Woonlocaties respondenten

Onderstaande grafieken tonen de verdeling in leeftijd en geslacht
van de respondenten per interviewmethode.

Onderstaande kaart toont de woonlocaties van de respondenten van de enquête,
straatinterviews en groepsgesprekken

Enquête (online)
1254

50%
1358
27%

23%

15-35 jaar

35-64 jaar

65+

n = 2612

Voo

Straatinterviews
641

569

35%

40%
25%

15-35 jaar

35-64 jaar

65+

n = 1210

Overige (250)

Groepsgesprekken
34

52%

Niet ingevuld (208)

34
34%
14%

15-35 jaar

35-64 jaar

65+

n = 68
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Delftse Hout (1)
Vrijenban (356)

Binnenstad (505)

ordijkshoorn (354)
Hof van Delft (511)

Wippolder (387)

Voorhof (349)

Buitenhof (335)

Schieweg (72)

Ruiven (7)

Tanthof (551)

Abtswoude (4)
0
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11.4
Verdeling achtergrond respondenten

11.5
Verdeling type huishouden respondenten

Onderstaande grafieken tonen de verdeling van respondenten naar
achtergrond per interviewmethode.

Onderstaande grafieken tonen de verdeling van de respondenten
naar type huishouden per interviewmethode.

Enquête (online)

15%
Personen met een
migratieachtergrond

Alleenstaand zonder
thuiswonende kinderen
Alleenstaand met
thuiswonende kinderen
Gehuwd of samenwonend zonder
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Gehuwd of samenwonend met
thuiswonende kinderen

Straatinterviews
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Anders
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Gehuwd of samenwonend zonder
thuiswonende kinderen
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thuiswonende kinderen
Ik woon bij mijn ouder(s)

28%
4%
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8%
13%
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22%
Personen met een
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Groepsgesprekken

4%

85%
Personen met
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30%
Personen met een
migratieachtergrond
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26%

Alleenstaand zonder
thuiswonende kinderen
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thuiswonende kinderen
Gehuwd of samenwonend zonder
thuiswonende kinderen
Gehuwd of samenwonend met
thuiswonende kinderen
Ik woon bij mijn ouder(s)
Anders

31%
3%
25%
26%
3%
12%

78%
Personen met
Nederlandse achtergrond
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11.6
Verdeling opleidingsniveau respondenten

11.7
Verdeling inkomensbron respondenten

Onderstaande grafieken tonen de verdeling van de respondenten
naar opleidingsniveau per interviewmethode.

Onderstaande grafieken tonen de verdeling van de respondenten
naar inkomensbron per interviewmethode.

Laag = basisschool, lbo
Middelbaar = mbo, havo, vwo
Hoog = hbo, wo
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11.8
Interviewlocaties
Onderstaande kaart toont de locaties van
de straatinterviews en groepsgesprekken en
het aantal respondenten per locatie.

Het Krist

Locatie straatinterview
Locatie groepsgesprek
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Ternatestraat Indische Buurt (36)

Plus Bomenwijk (53)

Albert Heijn W.H. Van Leeuwenlaan (56)
Plus Martin Panis Van Foreestweg (68)
Markt Centrum (172)

tal Harnaschpolder (31)

Jumbo Bastiaansplein (108)
DOK Centrum (56)
Stadskantoor Gemeente Delft (35)

COOP Nassaulaan (70)

Spar Krakeelpolderweg (69)
Campus TU Delft (67)
TU Delft (8)
Markt Papsouwselaan (48)
Ziekenhuis Reinier de Graaf (35)
Taalcafé DOK Voorhof (6)
Taste Voorhof (9)
KopieKoffie Buitenhof (8)
Lidl Voorhof (69)

Station Delft-Zuid (123)

Winkelcentrum Buitenhof (45)

Ontmoetingscentrum Mozartlaan Pieter van Foreest (8)

Winkelcentrum Tanthof (53)

Plus Tanthof (45)
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COLOFON

In gesprek met de stad Delft
Op weg naar de Omgevingsvisie

In opdracht van
Gemeente Delft

Projectteam Veldacademie
Eschwin Loos, Wenda Doff, Otto Trienekens, Ruth Höppner

Met medewerking van
Coderen data

Franka Blok, Sanne van Gameren, Tara Knegt, Lhamo Meyer

Opmaak, beeldredactie en grafieken eindrapportage
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IN GESPREK MET
DE STAD DELFT
Op weg naar de Omgevingsvisie
Voor de Omgevingsvisie is onder de bewoners van Delft een onderzoek uitgevoerd
naar de beleving van en wensen ten aanzien van hun leefomgeving. Door middel
van een enquête, straatinterviews en groepsgesprekken zijn in totaal 4.400 bewoners bevraagd over negen thema’s: wonen, werken, voorzieningen, openbare
ruimte, samen leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid.
Deze rapportage betreft een integrale analyse van de opgehaalde data.

