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De Belangenvereniging TU Noord heeft de Delftse politieke partijen 
beoordeeld op de vraag hoe goed zij rekening houden met bewonersbelangen, 
met name in de noordelijke Wippolder. Aan alle partijen is een enquête met 
tien stellingen voorgelegd die te maken hebben met kwesties die belangrijk 
zijn voor bewoners. Daarnaast is beoordeeld hoe partijen zich de afgelopen 
vier jaar daadwerkelijk hebben ingezet voor de leefbaarheid in de wijk. 
Vier partijen, te weten SP, Leefbaar Delft, CDA en D66, hebben zich in 
gunstige zin onderscheiden volgens de bewonersvereniging. De volledige 
uitslag van de beoordeling staat op internet. 
 
Alle partijen hebben serieus en uitgebreid gereageerd op de voorgelegde 
stellingen. Deels gaat het daarbij om vragen die ook vier jaar geleden 
werden voorgelegd. Sommige partijen hebben in 2006 mooie beloftes gedaan 
maar daar weinig van waar gemaakt. Andere partijen hebben zich daarentegen 
sterk ingezet voor de belangen van bewoners. Vrijwel alle partijen beloven 
meer daadwerkelijke invloed voor bewoners, maar sommige hebben daar in de 
praktijk niet naar gehandeld. 
 
Een belangrijke kwestie is de voorgenomen bouw van 6.000 woningen in de 
Wippolder. De belangenvereniging ziet het liefst dat deze woningen gespreid 
over de hele stad worden gebouwd en niet allemaal in de Wippolder. Een 
groot deel van de politiek wil de nieuwe woningbouw evenwichtig spreiden 
over Delft of wil deze mogelijkheid verder onderzoeken, zo blijkt uit de 
antwoorden op de enquête. Alleen de huidige coalitiepartijen (PvdA, VVD, 
Groen Links en STIP) en D66 lijken er bij voorbaat van uit te gaan dat het 
mogelijk moet zijn om in de Wippolder 6.000 woningen er bij te bouwen. 
Andere partijen hebben daar hun twijfels bij of wijzen dit aantal bij 
voorbaat af. 
 
Een meerderheid is van mening dat de hoeveelheid groen per inwoner in de 
Wippolder tenminste gelijk moet blijven. Omdat de gemeente de mogelijkheid 
onderzoekt om de Schoemakerstraat grondig aan te passen, is het onzeker of 
de bomen daar gehandhaafd kunnen blijven zoals de bewoners graag zien. Er 
lijkt echter brede politieke steun om de oude platanen langs de 
Schoemakerstraat de status van Monumentale Boom te geven. 
 
In de plannen voor TU-Noord gaan B&W uit van de bouw van flats in en naast 
de Botanische Tuin. In hun strijd tegen dit plan kregen de bewoners vorig 
jaar gelijk van de rechter. Alle partijen behalve STIP en PvdA willen de 
Botanische Tuin en omringend groen - waaronder de voormalige proeftuin – nu 
alsnog groen houden. Een groot deel van de politiek wil het bij de Tuin 
horende gebouw voor Technische Botanie beter beschermen met de status van 
monument. 
 
Omdat de grote verkeersoverlast in dit deel van de Wippolder terug te 
dringen hebben bewoners een nieuwe oost-west verbinding bepleit. Een ruime 
meerderheid lijkt dit voornemen te steunen. 
 
De enquête met gedetailleerde beoordeling en de toelichtende antwoorden van 
alle partijen zijn terug te vinden op www.tunoord.nl. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Belangenvereniging TU 
Noord tel: 06 50276604 of www.tunoord.nl 
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