
 

 

Verslag online gesprekken bedrijven en organisaties 

In februari en maart 2020 was de week van de omgevingsvisie. De gemeente besprak tijdens deze week 

de hoofdlijnen van de omgevingsvisie met bewoners van Delft. De vraag was of zij de perspectieven voor 

Delft in 2040 en de koers per deel van Delft herkenden. De bijeenkomst voor bedrijven en organisaties 

op donderdag 12 maart 2020 werd uitgesteld door het coronavirus.  

 

Online in gesprek 

Van 7 tot en met 17 september 2020 gaven Delftenaren, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties in online gesprekken hun mening op het concept-ontwerp omgevingsvisie. Dat deden ze via 

een vragenlijst en het reactieformulier. In totaal namen 24 personen deel aan de online gesprekken. 49 

inwoners reageerden via de enquête. Conclusie: inwoners herkenden de opgaven voor de stad, maar het 

gesprek met de stad nog niet. Dit is aangepast in de nieuwe versie.  

 

Aandachtspunten 

De concept-ontwerp omgevingsvisie is in twee online bijeenkomsten met bedrijven en organisaties 

gepresenteerd. De deelnemende bedrijven en (maatschappelijke) organisaties vertegenwoordigden het 

Stichting Centrum Management Delft (SCMD), woningbouwcorporaties, natuurbelangenorganisaties, 

culturele instellingen, onderzoeksinstellingen, retail en andere organisaties. Ze herkennen zich 

grotendeels in het omschreven toekomstbeeld van Delft. Er is voldoende aandacht voor de samenhang 

tussen de fysieke leefomgeving. Dat geldt ook voor de manier waarop de inwoners daarin bewegen, 

recreëren, wonen en ontmoeten.  

 

Wel geven de deelnemers de volgende aandachtspunten mee: 

 

Opgave: Delft als hoofdstad van innovatie en technologie 

• Blijf zorg houden voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Zorg voor voldoende 

betaalbare ruimte voor bedrijven. Het gaat dan met name om kleine bedrijven, start up, scale-ups 

en ruimte voor makers. Zorg voor een goede bereikbaarheid van en naar Delft en de huisvesting 

van werknemers.  

• Er is meer aandacht nodig voor ondernemend Delft en het economisch belang. De verschillende 

deelgebieden in de stad vragen om een specifiek benadering en inrichting. Bijvoorbeeld de 



 

ontwikkeling van TU Delft campus voor zowel universiteit als bedrijven. Dat moet gebeuren in 

aansluiting met de omliggende wijken (innovatie en wetenschap). 

 

Opgave: Historie kleurt cultuur en toerisme in Delft 

• Vergeet het belang niet van de bezoekerseconomie in combinatie met blijvende aantrekkelijkheid 

voor bezoekers van Delft. Schenk aandacht aan het verblijf van toeristen en bezoekers. 

 

Opgave: Delft, waar het goed en gezond leven is; sterke en leefbare wijken 

• Geef aandacht aan de huisvesting voor werknemers binnen Delft en aan de bereikbaarheid van 

en naar Delft. 

• Probeer de grens tussen stad en land niet te hard te maken door de vele binnenstedelijke 

uitdagingen.  

• Kijk welke sectoren, zoals kennis en living labs, passen bij het groen en hoe ze elkaar versterken. 

Kijk naar hippe groene hubs aan de rand van de stad.  

• Behoud de kwaliteit van woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners met ruimte 

voor natuur. 

• Zorg voor voldoende goede en betaalbare huisvesting, ook voor minder draagkrachtigen. Voeg 

passende sociale huurwoningen toe op plekken zodat wijken meer gedifferentieerd worden.  

 

Opgave: Delft met voorzieningen voor iedereen 

• Accentueer het gezamenlijk belang met betrekking tot onderwijs beter. Bijvoorbeeld door 

betere samenwerking tussen de onderwijsstichtingen en de gemeente. 

• Houd aandacht voor goed en duurzaam onderwijs. 

• Een aantrekkelijke binnenstad biedt werkgelegenheid, prettig wonen en sociale verbinding. 

Investeer in samenwerking, maar investeren in bijvoorbeeld de openbare ruimte en mobiliteit 

loont ook. 

• Betrokken organisaties uit het sociale domein willen en kunnen bijdragen aan het leefbaar 

houden van de Buitenhof door samen met de buurt voorzieningen te ontwikkelen. 

 

Opgave: Duurzaam Delft is klaar voor de toekomst 

• Focus op toekomstbestendigheid  



           

 

• Behoud kwaliteit van woon- en leefklimaat voor (toekomstige) bewoners en behoud ruimte voor 

natuur.  

• Verduurzaming van de particuliere woningvoorraad is te duur voor eigenaren. Werk samen om 

verduurzaming betaalbaar te maken. 

 

Opgave: Delft bereikbaar 

• Bereikbaarheid in Delft blijft belangrijk. Met name kwalitatieve ruimte, mobiliteit en 

bereikbaarheid zijn belangrijke thema’. Zij creëren onder andere arbeidsplaatsen en een krachtig 

ecosysteem voor Delft. 

 

Samen maken we de stad 

• Benut de kennis en expertise in de stad. Op gebied van onder andere duurzaamheid, innovatie, 

bedrijvigheid, onderwijs, bouwen en wonen zijn er veel partijen in Delft. Zij willen en kunnen hun 

bijdrage aan het Delft van 2040. Kijk bijvoorbeeld samen met woningbouwcorporaties en 

ondernemers naar het invullen van de plinten; de onderste laag van de hoogbouw. Betrek de 

professionele vrijwilligersorganisatie op het gebied van duurzaamheid bij het verduurzamen van 

de stad.  

• Maak binnen de gemeente samen met bedrijven en bedrijfsleven een sterke afdeling voor vragen 

en initiatieven. Deze afdeling kan goed de weg wijzen binnen de mogelijkheden. 

• Blijf de stad betrekken en activeren bij dilemma’s en veranderingen. 

 

Koers per deelgebied 

• Benader de verschillende gebieden specifiek op hun kwaliteiten en kansen. En onderzoek bij de 

realisatie van de ambities goed of de diverse ontwikkelingen met elkaar zijn te verenigingen. De 

gemeente wil en-en, maar kan dat wel altijd? 

 

Van concept naar concreet 

De online gesprekken over de omgevingsvisie waren nu nog informeel. De gemeente gebruikt de 

reacties voor het verbeteren van het ontwerp voor de omgevingsvisie. Het ontwerp ligt daarna 6 weken 

ter inzage. Daarop kunt u uw reactie indienen. Dat is het formele traject. 


