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Geachte heer/mevrouw, Bijlage 

 

 

 
 
Zoals u misschien al weet, werkt de gemeente aan een nieuw beleid voor 
het groen in de stad. Dit beleid wordt beschreven in de conceptnota Groen 
Delft 2012-2020.  
 
Waarom een nota Groen Delft 
De nota Groen Delft geeft een nieuwe visie op de ontwikkeling van groen en 
natuur in de stad. Investeren in groen loont. Groen is niet alleen mooi en 
heeft een positief effect op de gezondheid, groen vergroot ook de waarde 
van de stad als woonplaats, kennisstad en monumentenstad. De nota 
ondersteunt de opgave waarvoor het college momenteel staat. Delft moet 
zich blijven ontwikkelen zodat de stad aantrekkelijk blijft voor investeringen 
in (kennis)economie en bouwplannen. Als de stad een groene en attractieve 
woon- en leefomgeving biedt vergroot dit  ontwikkelingskansen. Groen 
vertegenwoordigt daarmee een economische waarde. De nota Groen Delft 
geeft aan hoe deze waarde kan worden ingezet bij planontwikkeling. 
Tegelijk wil het college minder regeldruk, lagere kosten en meer in regie 
overlaten aan onze partners in de stad. Ook daarvoor geeft de nota visie en 
richting. 
 
Wilt u meepraten? 
Op 13 december 2012 is er een discussieavond om het concept beleid te 
bespreken. Hier worden de hoofdlijnen van het beleid uitgelegd en krijgt u 
de gelegenheid te reageren. De discussieavond vindt plaats in DOK, 
Vesteplein 100 in Delft. U kunt vanaf 19.15 binnen lopen en om 19.30 
begint het programma. Om zoveel mogelijk belangstellenden op de hoogte 
te stellen van dit nieuwe beleid en de discussieavond ontvangt u deze brief. 
Wellicht kunt u deze informatie doorgeven aan de leden van uw 
organisatie? 
 
Aanmelden 
Wij vragen u zich per e-mail aan te melden voor deze discussieavond. U 
kunt dat doen door voor 3 december 2012 een e-mail met uw 
contactgegevens te sturen naar adviesruimte@delft.nl 
Mocht u met meerdere personen komen, wilt u dat dan ook aangeven ? 
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Waar vindt u de conceptnota? 
De concept nota Groen Delft en het uitvoeringsprogramma zijn twee weken 
voor de discussieavond te vinden op www.delft.nl/inwoners 
en dan doorklikken naar Natuur en Milieu. 
 
Wat doen we met de uitkomst? 
Van de discussieavond wordt een verslag opgesteld. Het resultaat van de 
discussie wordt vervolgens opgenomen in de nota Groen, die in 2013 ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  
 
Vragen? 
Hebt u vragen over het concept beleid? Of wilt u meer informatie over 
bijvoorbeeld de discussieavond? Neem dan gerust contact met ons op via 
de Stadswinkel 14015. 
 
 
Hoogachtend 
Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
Namens het college, 

 
Annemijn Cappenberg 
teamleider 
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