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Aan:  
Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft 
Met afschrift aan de Gemeenteraad  
Postbus 78 
2600 ME Delft 
 

21 December 2022 
 
Betreft: betrokkenheid bewonersorganisaties bij Woonvisie 2023-2030 Delft 
 
 
 
Geacht college,  
 
‘Het Plan van Aanpak Woonvisie Delft’ is gedateerd op 18 januari 2022 en het project loopt 
al zeker elf maanden. Veel overleg met stakeholders vinden we in dit Plan niet terug. Een 
expertpanel reflecteert (stap 11) en op het eind verschijnt er een klankbordgroep. Intussen, 
zo hebben we begrepen, wordt wel met enkele stakeholders, zoals woningcorporaties, 
overlegd. Voor wat betreft bewoners is TOP Delft gevraagd om een Stadsgesprek te 
organiseren, hetgeen plaatsvond op 14 september 2022. De belangstelling was 
overweldigend, het gesprek pittig. Bewoners en zeker ook bewonersorganisaties brachten 
veel onderwerpen in. De woonproblematiek, zeg maar woningnood, leeft enorm in Delft. 
Daarover straks meer. 
 
Tijdens het Stadsgesprek werd duidelijk dat bewoners en bewonersorganisaties veel meer 
betrokken willen worden bij de totstandkoming van deze woonvisie. Na de bijeenkomst 
hebben we twee maanden op het verslag moeten wachten en bleef het onduidelijk hoe we 
er verder bij betrokken zouden worden. Er komen gesprekstafels, maar wat wordt er dan 
besproken en hoeveel invloed is er dan nog mogelijk op de Woonvisie? In hoeverre kunnen 
we nog bijdragen aan de bouwstenen die in het Plan van Aanpak genoemd zijn: 

- Wat zien we gebeuren 
- Wat vinden we ervan 
- Wat willen we bereiken (ambities) 
- En hoe gaan we dat doen? 

Allemaal vragen waar ook bewoners iets over willen en kunnen zeggen. 

Mede omdat er zo veel onduidelijk bleef over hoe èn waarover bewoners en 
bewonersorganisaties betrokken gaan worden, hebben ondergetekende 
bewonersorganisaties met elkaar aan tafel gezeten en tijdens die bijeenkomst een aantal 
dingen met elkaar afgesproken. Onder andere dat Delftse bewonersbelangenverenigingen 
voortaan periodiek voor onderling overleg over onderwerpen van gemeenschappelijk belang 
bijeen zullen komen onder de voorlopige naam: Delfts Overleg 
Bewonersbelangenverenigingen i.o. (DOBB-io). Door ons via een dergelijk overleg te 
organiseren willen wij een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van alle wijken en 
buurten in Delft en daarmee een representatieve stakeholder/belanghebbende zijn. We 
gaan er daarbij vanuit dat de gemeente bewonersorganisaties als volwaardig 
stakeholder/belanghebbende onderdeel zal maken van de overlegstructuur rondom de 
Woonvisie 2023-2030.  
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De Woonvisie zien wij in dit verband niet alleen als een heel belangrijk onderwerp en een 
goed begin, maar tevens  voor meer structureel overleg in de toekomst. Er is naar onze 
mening te weinig besef dat de gemeente Delft de betrokkenheid van bewoners nodig heeft 
om haar doelen te bereiken. Sterker nog, de kennis en denkkracht van bewoners kan o.i. 
leiden tot betere resultaten. En dat geldt ook voor de Woonvisie. 
 
We zijn tijdens diezelfde bijeenkomst dan ook inhoudelijk ingegaan op enkele problemen 
rondom het wonen in Delft waarvoor wij aandacht willen vragen in de Woonvisie. Een aantal 
benoemen we in deze brief.  
 

1. De burger volwaardig aan tafel  
 
Dit onderwerp sluit direct aan op het voorgaande. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente 
Amsterdam haar inwoners uitgebreid geconsulteerd over de Woonvisie via een vragenlijst 
(equivalent van het DIP-panel) en bijeenkomsten in elk stadsdeel. De wethouder zegt er 
conclusies aan te verbinden.  
In Delft zien we helaas dat de mening van bewoners slechts indirect gepeild wordt, via een 
Stadsgesprek bij TOP. We kunnen nu alleen maar hopen dat de gesprekstafels niet alleen 
over de conclusies gaan. We zijn namelijk van mening dat een directe betrokkenheid van 
bewonersorganisaties aan het begin van het traject noodzakelijk is om draagvlak voor de 
Woonvisie te creëren.   
We pleiten er dan ook voor dat de problemen en wensen van bewoners serieus worden 
meegewogen en meegenomen in de Woonvisie. We vrezen anders voor het ontstaan van 
een te eenzijdig beeld waar de belangen en woonwensen van de huidige vaste bewoners van 
Delft ondergesneeuwd raken bij die van passanten en toekomstige bewoners. En dat zijn 
bovendien woonwensen die het college voor de nieuwkomers invult.  
 
Wellicht is het gemakkelijker om beleid te maken voor toekomstige bewoners omdat met 
hen niet gesproken kan worden. Maar tijdens het stadsgesprek bij TOP bleek dat de huidige 
bewoners van Delft een reeks van wensen en suggesties naar voren brachten, die naar onze 
mening nader onderzocht en uiteindelijk in een Woonvisie geadresseerd moeten worden. 
Juist daarom is het van belang om gesprekken met de inwoners van Delft in een vroegtijdig 
stadium aan te gaan. 
Om al deze redenen hopen we op een uitnodiging voor een inhoudelijk gesprek aan het 
adres van genoemd Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o..  
 

2. Bouwstenen vanuit de wijken 
 

De wijken in Delft verschillen enorm van elkaar en daarmee ook de problemen die er spelen 
en de mogelijke oplossingen. Naast de focus op de enorme bouwopgave die Delft zichzelf 
heeft gesteld op zeer specifieke locaties zoals de Schieoevers, willen we ervoor pleiten om 
vanaf nu veel meer te gaan focussen op de woonproblemen die in de verschillende wijken 
spelen en, minstens zo belangrijk,  oplossingen te zoeken samen met betrokkenen uit die 
wijken. Een analyse van de problemen die per wijk spelen is noodzakelijk. Zonder die analyse 
is het maken van beleid niet mogelijk. Het beleid moet erop gericht zijn de problemen op te 
lossen en de mogelijkheden aan te geven. Het is een cyclisch proces met vragen die met 
zekere regelmaat steeds opnieuw gesteld moeten worden: wat willen we met de stad, wat 

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammers-geven-mening-over-woningbeleid-meer-dan-kwart-vindt-eigen-woning-te-duur~b2037608/
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammers-geven-mening-over-woningbeleid-meer-dan-kwart-vindt-eigen-woning-te-duur~b2037608/
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willen de bewoners en wat kunnen we in de wijken realiseren. Dat moet met elkaar in 
evenwicht komen. 

De ene wijk is meer vergrijsd en daar zoeken ouderen nieuwe woonvormen in hun 
vertrouwde omgeving nabij familie vrienden en voorzieningen. Een ander wijk kent veel 
passanten, studenten, expats, met andere leefstijlen die overlast veroorzaken en daar zoekt 
men naar nieuwe vormen van evenwicht tussen bewonersgroepen en sociale cohesie. Een 
derde wijk kent veel huishoudens die te klein behuisd zijn en daar heerst een groot tekort 
aan betaalbare woningen voor gezinnen.  
Het mogelijk maken van wooncarrières in de eigen wijk via de bouw van 
levensloopbestendige woningen of woningen die aanpasbaar zijn, is een oplossingsrichting 
waar bewoners graag mee aan de slag willen.  
Betere sociale en culturele voorzieningen in woonwijken en het faciliteren van een 
zorgvangnet rond het wonen is eveneens een grote wens die zowel de leefbaarheid als het 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen kan ondersteunen.  
Het zijn niet perse nieuwe geluiden, maar het zoeken naar wijkgerichte oplossingen samen 
met bewoners en andere betrokkenen is dat wel.  
 
Een goede manier om in de toekomst bij nieuwe ontwikkelingen op wijk- en projectniveau 
bewoners er in een vroeg stadium bij te betrekken is, wat ons betreft, gebruik te maken van 
de mogelijkheden die het toepassen van Planuitwerkingskaders (PUK) biedt. Hiervoor dient 
de huidige procedure bij het opstellen en uitrollen van PUK’s wel aangepast te worden. Nu 
worden de kaders in een PUK richting ontwikkelaar vastgelegd, zonder participatie. Het 
organiseren van deze participatie komt pas na de vaststelling van het PUK bij de 
ontwikkelaar te liggen. Het plan is dan vaak al ‘in beton gegoten’. Dit is in onze visie een 
ondemocratisch en onwenselijk proces. Wij stellen voor om participatie bij de start van een 
ontwikkeling plaats te laten vinden, dat biedt mogelijkheden om daadwerkelijk draagvlak te 
creëren en om bewonerswensen uit de wijk mee te nemen in de bouwplannen. 
 

3. Bouwstenen op stedelijk niveau  
 
Deze hebben te maken met ondermeer vraagstukken die het Plan van Aanpak benoemt: 
 

- Van wie is de stad? 
 
Daags na het Stadsgesprek over de Woonvisie verschenen berichten over de ambities 
van de TU om door te groeien naar 40.000 studenten terwijl 25.000 studenten in 
eerder beleid als maximum werd genoemd. Die groei zou niet alleen in Delft plaats 
moeten vinden, maar ‘niet alleen’ is nog altijd groei en dat kunnen de woonwijken in 
deze stad niet meer aan. Tijdens het Stadsgesprek waren de vele aanwezigen 
hierover eensgezind: de balans tussen studenten en de stad is volledig zoek. Over dit 
onderwerp wordt een aparte brief namens het Delfts Overleg 
Bewonersbelangenverenigingen i.o. opgesteld. 
 

- Voor wie willen we bouwen in Delft?  
 
Wethouder Schrederhof sprak tijdens het stadsgesprek van woningnood in Delft: we 
hebben geen woningtekort meer, maar woningnood. Niet alleen studenten hebben 
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hier last van. Ook voor vaste Delftenaren neemt het woningtekort hand over hand 
toe. En die nood zit ‘m in het tekort aan betaalbare woningen. Geen verkoop meer 
van sociale huurwoningen en een snelle invoering van de opkoopbescherming bij 
koopwoningen zijn voor de hand liggende maatregelen om de nog resterende 
betaalbare woningvoorraad te behouden. Daarnaast kunnen er veel meer sociale 
huurwoningen nieuw gebouwd worden, vooral voor gezinnen. Vaak wordt gepleit 
voor een groter middensegment huurwoningen (tot 1000 euro/maand). Maar passen 
die bij de huidige woningbehoefte van woningzoekenden in Delft of zijn die voor de 
expats die aan de TU gelieerd zijn? En hoe verhouden beide groepen zich tot elkaar 
qua spreiding over de wijken? Allemaal vragen die we willen adresseren in de 
Woonvisie.  
Verbetering van de doorstromingsmogelijkheden binnen een wijk of buurt geeft niet 
alleen bestaande bewoners meer kans op een passende woning maar creëert ook 
ruimte voor nieuwkomers en verbetert de sociale cohesie. In de huidige 
woningmarkt is doorstroming allesbehalve vanzelfsprekend (met uitzondering van 
die segmenten in de particuliere verhuursector waar vooral passanten wonen) en 
hier zal de gemeente meer regie in moeten nemen.  
Tot slot is er de huisvesting van kwetsbare groepen waarover vaak op wijkniveau (zie 
punt 2 hierboven) overlegd kan worden. Nabijheid van familie, vrienden en 
vertrouwde buren is essentieel voor eventueel benodigde (mantel)zorg. Hetzelfde 
geldt overigens voor ouderen die binnen hun vertrouwde buurt willen verhuizen of 
jonge gezinnen die de steun van familie nodig hebben bij kinderopvang.    
 

- Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad 
 
Achterstallig onderhoud en het uitblijven van modernisering van oudere woningen is 
een hardnekkig probleem dat bijdraagt aan ongezonde leefomstandigheden (bv 
schimmel) en woon- en energiearmoede. Dit betreft doorgaans huurwoningen in 
zowel de sociale als particuliere huursector. Maar ook eigenaar-bewoners zijn lang 
niet altijd in staat om voldoende reserve op te bouwen voor noodzakelijk onderhoud. 
De kosten van isolatie, renovatie en onderhoud blijken voor veel verhuurders en 
woningeigenaren te hoog en worden door hen vaak gezien als “niet meer voor mij”.  
Om meer draagvlak te creëren voor woningrenovatie en, waar nodig, sloop, zouden 
dergelijke plannen gekoppeld kunnen worden aan verhuismogelijkheden binnen de 
wijk of stad.  Maar dan moeten er wel geschikte en betaalbare woonopties gecreëerd 
worden   

 
- Een Platform Wonen (naar voorbeeld van het Sociaal Platform) zou een belangrijke 

nieuwe bouwsteen kunnen zijn op stedelijk niveau. Het betreft een 
geïnstitutionaliseerd overleg tussen, onder andere, gemeente, (sociale) verhuurders 
en bewonersbelangenverenigingen, dat door de gemeente Delft mogelijk wordt 
gemaakt. Dit overleg zou elk kwartaal bijeen kunnen komen om actuele kwesties 
binnen de thema’s Wonen en Leefbaarheid in wijken met belanghebbende 
organisaties te bespreken.  
 

We hopen op korte termijn met u over onze wensen te kunnen overleggen, wensen die 
zowel betrekking hebben op de in deze brief genoemde inhoudelijke aspecten van de 
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Woonvisie als op een structurele deelname van bewonersbelangenorganisaties als 
belanghebbende bij beleid m.b.t. tot wonen en leefbaarheid in Delftse wijken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o. 
(in alfabetische volgorde) 
 
M.E.J. Heesen   Belangenvereniging Binnenstad Noord 
F.C.M. Postma  Buurtvereniging Delftzicht 
W. van Treuren  Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft  
M. Venema   Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Delft 
R.M. Stikkelman Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delft 
Collectief  Buurtstichting Rode Feniks 
E.F van Hunnik Belangenvereniging TU Noord 
J.J van der Veen  Belangenvereniging Voorhof II West 
D. van Seters    Belangenvereniging Zuidpoort 
 


