
 

 

Verslag Week van de Omgevingsvisie 

In februari en maart 2020 was de Week van de Omgevingsvisie. De gemeente heeft tijdens deze week 

de hoofdlijnen van de omgevingsvisie besproken met bewoners van Delft. Vraag was of zij de 

perspectieven voor Delft in 2040 en de koers per deelgebied herkenden. In 2019 presenteerde de 

gemeente al de resultaten van de gesprekken met de stad. Dit gebeurde tijdens het evenement ‘Ons 

Delft, maak de stad’. Die resultaten heeft de gemeente verwerkt in de Omgevingsvisie. 

 

Opkomst 

Tijdens de week waren er bijeenkomsten op 4 plekken in de stad. De opkomst was lager dan verwacht. 

In totaal kwamen er 26 bezoekers. Maar hierdoor was er wel tijd voor een goed gesprek!  

 

Hoofdlijnen 

Voor 2040 zijn er 6 hoofdlijnen. Deze gaan Delft helpen om een levendige stad te worden en te blijven. 

Bij keuzes in de stad gaat de gemeente uit van deze hoofdlijnen. 

 

De bezoekers herkennen de 6 hoofdlijnen voor Delft in 2040. Maar ze vinden ze nog wel te algemeen 

beschreven. En niet uniek genoeg voor Delft. 

 

Bij een aantal hoofdlijnen vragen de bezoekers om extra aandacht voor ouderen. En voor mensen met 

een beperking. Dit gebeurt bij de hoofdlijnen: 

 “Delft waar het goed en gezond leven is” 

 “Delft met voorzieningen voor iedereen” 

 “Delft bereikbaar” 

 

Behoud van en meer groen in Delft vinden zij belangrijk bij de hoofdlijn “Duurzaam Delft”. Daarbij 

noemen de bezoekers ook vaak de bereikbaarheid van het groene buitengebied. En de verbinding met 

het groen in de regio. 

 

Deelgebieden in Delft 

In de omgevingsvisie staan een aantal deelgebieden voor Delft. Deze hebben een eigen karakter en 

kenmerken. In alle deelgebieden zijn de 6 hoofdlijnen in meer of meerdere mate van belang. Per gebied 



 

staat dit in een diagram. Iedereen die komt met een initiatief voor Delft moet ervoor zorgen dat dit 

initiatief binnen het karakter van het gebied past. En dat het initiatief bijdraagt aan 2 of meer hoofdlijnen.  

De meeste bezoekers herkennen de koers voor de deelgebieden “Centrum” en “Sterke en leefbare 

wijken”. Zij vragen vooral aandacht voor een goede beschrijving. Bijvoorbeeld van wat de gemeente 

bedoelt met bedrijvigheid en leefbaarheid. 

 

Voor het deelgebied Kennis-, innovatie- en technologiestad herkennen de bezoekers de uitdaging om 

het gebied leefbaar te houden. Dit door het toevoegen van een groot aantal woningen, verdichting en 

het mixen van wonen en werken. 

 

Voor het deelgebied Buitengebied vinden de bezoekers de volgende hoofdlijnen minder belangrijk: 

 “hoofdstad van innovatie en technologie”  

 “voorzieningen  voor iedereen” 

 

Het behoud van het groene buitengebied blijft voor mens, dier en plant voorop staan. En de uitdaging 

voor duurzaamheid en aanpassingen aan veranderingen in het klimaat. 

 

De bijeenkomst voor bedrijven en organisaties op donderdag 12 maart 2020 is uitgesteld. Er waren 

namelijk veel afmeldingen door het coronavirus. De gemeente maakt een nieuwe datum bekend. 


