
Sterke  
wijken

Voorbereid op de toekomst met Sterke wijken in Delft
Delft brengt met de belangrijkste partners in de wijk, de corporaties, de wijken heel  
gedetailleerd in beeld. Waar willen we heen met die wijken? Wat doen de corporaties? 
Hoe ontwikkelen de huren zich? Welke sociale interventies zijn nodig om de wijk zowel 
op kwaliteitsniveau als op kracht meer compleet te maken? 

Delft heeft aan de ene kant het schaalniveau van een stad, 

maar aan de andere kant is het ook wel dorps te noemen  

en dat vertaalt zich weer naar de verschillende wijken. We 

hebben een aantal naoorlogse wijken, zoals Voorhof  en 

Buitenhof  met voornamelijk hoogbouw en veel groen. Aan 

de oostkant van de stad -tegen de A13- tref  je in verschillende 

tijden gebouwde volksbuurten waar vroeger de Delftse 

arbeiders woonden. Mensen verhuizen in Delft niet zo maar 

van oost naar west. Dat maakt Delft echt anders!

Eén aanpak werkt niet 
De wijken met een wijkversterkingsopgave hebben allemaal  

een stevige voorraad sociale woningen. Maar als je kijkt naar de 

wijksamenstelling en de benodigde interventie, zowel op sociaal 

als fysiek niveau, vraagt dat om andere ingrepen. Richting 2040 

willen we de wijken meer gedifferentieerd maken. Tegelijkertijd 

willen we doorstroming op gang brengen. 

Middenhuur speelt een belangrijke rol in de wijkversterkings-

opgaven. De woningmarkt vraagt nu voor de doorstroming  

om dat segment te bouwen voor mensen die vanuit de sociale 

huurwoning willen doorstromen maar ook voor de starters die 

niet kunnen of  willen kopen. We moeten per wijk kijken wat er 

aan woningvoorraad moet worden toegevoegd.

Wat maakt de Delftse aanpak innovatief?
Het feit dat we de woonvisie echt naar gebiedsniveau vertalen. 

En dat we op zoek zijn, met corporaties en andere partijen die 

grond in bezit hebben, naar partners die langduriger in een wijk 

mee willen werken en zich op die manier aan zo’n wijk willen 

binden. 

We zoeken 
Partners met wie we langjarige afspraken kunnen maken over 

de ontwikkeling van een bepaald gebied in Delft. Afspraken 

over in welk huur- en koopsegment we bouwen en hoe we 

woningen langjarig in het middenhuursegment houden. Of 

afspraken over volgordelijkheid: wie komt er als eerste aan 

bod: bieden we mensen die van de TU komen een woning of 

scheefwoners uit corporatiewoningen?



Sterke koppeling met Energietransitie
De energietransitie is heel bepalend voor hoe een wijk zich 

ontwikkelt. Het zal sturend zijn op wat we gaan bouwen en dus 

bepalend voor de stedenbouwkundige structuur. Het zal ook 

bepalend zijn voor bestaande woningen die geïsoleerd moeten 

worden.

Sterke wijken ….
Sterke wijken zijn gemêleerde wijken waar goede woningen 

staan met een duurzame energievoorziening maar ook met een 

hoog voorzieningenniveau en inwoners die elkaar accepteren. 

Meer informatie?
Programmamanager Gebiedsontwikkeling gemeente Delft

Henk Twisk

06 1292 1673

htwisk@delft.nl
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“Delft gaat voor sterke wijken 

waar kwaliteit voorop staat!”

Wethouder Karin Schrederhof


