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Bloemlezing gesprekken met de stad
over de Delftse Participatie Aanpak

D

e Omgevingswet geeft de gemeente meer bestuurlijke ruimte om eigen
keuzes te maken. En vraagt tegelijkertijd van de gemeente om meer los
te laten en meer ruimte te geven aan ideeën van bewoners, ondernemers en partners. Deze omslag kunnen we alleen maken als alle partijen daaraan een actieve
bijdrage leveren. Daarom wil de gemeente samen met alle partijen in de stad
een gestructureerde aanpak ontwikkelen voor participatie bij het maken van
de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en toekomstige projecten en initiatieven.

De afgelopen maanden hebben we antwoorden gezocht op de volgende vragen:

• Hoe willen Delftenaren, ondernemers en partners van de gemeente uit de stad en regio betrokken
worden bij initiatieven in hun wijk, buurt en stad?
• Hoe willen Delftenaren, ondernemers en partners van de gemeente uit de stad en regio betrokken
worden bij de implementatie van de Omgevingswet, de totstandkoming van de Omgevingsvisie en
het Omgevingsplan?
• Hoe komen we tot een gestructureerde participatieaanpak voor toekomstige projecten en initiatieven?
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we Delftenaren benaderd via het Delft Internet Panel (DIP)
en social media (Facebook en Twitter). Daarnaast hebben we in straatinterviews zo’n 279 Delftenaren
gesproken over de wijze waarop ze graag betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en in de
stad. Een belangrijk deel van het onderzoek bestond uit gesprekken met Delftenaren die de afgelopen
jaren betrokken waren bij een viertal projecten:TU Noord, Groen Blauw, de Woonvisie en het
terrassenbeleid.Tot slot hebben we een aantal workshops georganiseerd waar we met externe
(partners, bewoners) en interne partijen (college van B en W, ambtenaren) hebben gesproken over
participatie. De resultaten zijn nader uitgewerkt in de ‘Rapportage Resultaten en onderbouwing
Delftse Participatie Aanpak’ Onderzoek voor de Delftse Participatie Aanpak Omgevingswet’
(februari 2017).
Deze bloemlezing schetst de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. Op basis van de resultaten
werken we in de eerste maanden van 2017 de Delftse Participatie Aanpak uit.
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Wat gaat goed
en wat kan beter?
Uitkomsten van gesprekken
met de stad

Fotografie: Guus Schoonewille



Delftenaren positief over meer participatie
De Omgevingswet maakt het de gemeente mogelijk om meer los te laten en meer ruimte te geven
aan ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Delftenaren juichen het toe
dat de gemeente via de Omgevingswet meer ruimte wil geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbetering van hun leefomgeving. De
deelnemers aan het DIP zijn uitgesproken: 77% vindt dit een (zeer) goed idee. Ruim 80% van
de deelnemers vindt dat alle Delftenaren moeten kunnen meepraten over belangrijke ontwikkelingen
in hun wijk/buurt.
De steun is nog groter onder de mensen die reageerden via social media: bijna 95% van die
Delftenaren vindt het positief dat de gemeente meer mogelijkheden wil geven om mee te denken
over veranderingen in de buurt. Uitkomsten van Facebook en Twitter zijn nagenoeg gelijk.
Uit de straatinterviews komt een vergelijkbaar beeld. Zo’n 68% van de Delftenaren die we hebben
gesproken staat positief tegenover het initiatief om bewoners meer mogelijkheden te geven om
mee te denken.

“Ruimte voor inbreng nu onvoldoende”
Delftenaren vinden dat de gemeente hen onvoldoende betrekt bij ontwikkelingen in de stad.
Slechts 9% van de deelnemers aan het DIP vindt dat ze op dit moment voldoende mogelijkheden
krijgen om mee te praten. Bewoners vinden ook moeilijk hun weg.“Als ik mijn idee wil geven, dan
weet ik niet waar ik moet zijn”, is een veelgehoorde opmerking in de straatinterviews.
In de interviews geven veel Delftenaren aan moeite te hebben met de manier van communiceren
door de gemeente en het soms ontbreken van deze communicatie. Een lijn die vaak terugkomt in de
gesprekken: “Als ik meewerk aan iets dan hoor ik daarna vaak niks meer, totdat het dan ineens in de krant
staat en blijkt dat ze er helemaal niks mee hebben gedaan. Daarom vraag ik me soms af of het wel zin
heeft om mee te doen.”
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Het is voor Delftenaren vaak onduidelijk wat er uiteindelijk met hun inbreng gebeurt, blijkt ook uit
de gesprekken met bewoners en partners. Delftenaren vinden vaak dat zij te laat worden betrokken
in een proces, waarop zij van de gemeente te horen krijgen dat ‘het proces al te ver is en we nu niet
meer terug kunnen’. Er lijkt weinig tijd te zijn voor bewonersinitiatieven en -vragen bij ambtenaren.
Ook komt naar voren dat de gemeente vaak niet lijkt te weten wat er op ‘microniveau’ speelt in
de stad.

Niet alleen belangengroepen
Hoewel de gemeente veel bijeenkomsten organiseert voor met name organisaties, voelen individuele
Delftenaren zich nog weinig gehoord. Samenwerking met belangengroepen lijkt niet dé oplossing.
De DIP-enquête laat zien dat zo’n 85% van de Delftenaren denkt dat belangengroepen hun belangen
niet goed vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente. Ongeveer een kwart daarvan denkt
dat zij dit overigens wel zouden kunnen. Gekeken naar leeftijd zijn 55-plussers nog het meest te
spreken over de vertegenwoordiging door bewoners- en belangengroepen: van hen denkt 22% dat
deze groepen hen goed vertegenwoordigen.

Wantrouwen over samenwerking
Uit de gesprekken blijkt wantrouwen over de samenwerking met de gemeente. Die ontstaat omdat
de gemeente reacties op ideeën vaak op detailniveau geeft en niet integraal (‘gemeente spreekt met
verschillende monden’), en omdat de spelregels van het proces tussentijds nogal eens lijken te
worden gewijzigd. Bij verschillende bewoners en partners leeft het beeld dat de gemeente niet alle
partijen gelijk behandelt en dat dus sommige partijen worden voorgetrokken.
Ook geven verschillende partijen aan dat het lijkt te ontbreken aan een duidelijke visie of ambitie van
het gemeentebestuur op de stad waaraan initiatieven kunnen worden gemeten. Mede hierdoor
wordt het handelen van de gemeente soms ervaren als ‘willekeur’, of ontstaat in ieder geval de schijn
daarvan.

Behoefte aan informatie en direct contact
Samenwerking tussen de gemeente en de stad kan alleen succesvol zijn als we ‘in gesprek blijven’.
In de gesprekken geven partners aan dat het informeren en blijven informeren van de stad een eerste
voorwaarde is voor een succesvolle samenwerking tussen de gemeente en de stad.
Als het gaat om de informatievoorziening door de gemeente, oordelen Delftenaren overigens over
het algemeen positief. In de straatinterviews reageert een aantal bewoners enthousiast over de informatieavonden die de gemeente organiseert.Anderen zijn positief over de zichtbaarheid van de
gemeente op social media, via DIP-enquêtes en de emails die zij regelmatig ontvangen.“Ik vind het
goed dat via Facebook soms gevraagd wordt naar onze mening, ik denk dat je hierdoor veel mensen kunt
bereiken en ik vind het fijn om op die manier te reageren, snel en simpel.”
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Goede informatie is noodzaak
De reacties op social media laten zien dat een meerderheid van de Delftenaren goed geïnformeerd
wil worden door de gemeente. Ook in het DIP-onderzoek vindt 85% van de deelnemers informatie
belangrijk. De ondervraagden krijgen graag informatie over mogelijkheden om mee te denken over
ontwikkelingen in hun omgeving. Delftenaren ontvangen deze informatie het liefst via de gemeentepagina’s in huis-aan-huiskrant de Delftse Post (62%), een digitale nieuwsbrief (59%), een persoonlijke
uitnodiging voor een bijeenkomst (46%), de website van de gemeente (45%) en social media van de
gemeente (26%). Jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar worden liever wat minder geïnformeerd via
de huis-aan-huiskrant en meer via social media. Dit onderschrijft de noodzaak van een brede mix aan
informatie-, communicatie- en participatiemiddelen.
De noodzaak van goede informatie blijkt ook uit de gesprekken met Delftenaren die ervaring hebben
met projecten. Zij zouden graag nog meer op de hoogte worden gehouden van het hele proces
wanneer zij meewerken. Er is behoefte aan meer persoonlijke interactie met de gemeente en meer
contact tussen de buurt, haar bewoners en de gemeente, transparantie en een actieve houding van de
gemeente. Dit wordt aangedragen als een oplossing voor het probleem dat veel bewoners zich nu
niet serieus genomen voelen. Het open delen van informatie met alle deelnemers en het communiceren en creëren van duidelijke spelregels en stappen die tussentijds met elkaar worden gecheckt,
zullen volgens partners (uit de stad en regio) leiden tot een eerlijker proces.

Bewoners willen zelf aan de slag
Delftenaren zijn bereid om zelf actief mee te werken. Bewoners die deelnamen aan de DIP-enquête
willen adviseren bij plannen (39%), plannen mee bedenken (30%), meewerken aan de uitvoering (15%),
zelf plannen maken en aan de gemeente aanbieden (13%) en gevraagd worden om met eigen plannen
te komen (11%).
Bewoners willen ook vrije tijd investeren in verbetering van buurt of stad. Dit geldt voor bijna 70%
van de Delftenaren die reageerden via social media. Bijna 1 op de 5 van die Delftenaren is ook bereid
om geld te investeren in de verbeteringen.
Het DIP-onderzoek geeft een vergelijkbaar beeld: van de ondervraagden wil 60% tijd en/of geld
investeren in ideeën voor verbetering van buurt of stad. De bereidheid onder mannen is groter dan
onder vrouwen. Bewoners van de Wippolder (57%) en de Binnenstad (51%) zijn meer bereid om
hun vrije tijd in te zetten voor verbetering van buurt of stad. In Tanthof (38%) en Voorhof (36%) is die
bereidheid kleiner.
Van de Delftenaren die we op straat hebben gesproken laat 23% weten dat ze niet willen meedenken.
Redenen hiervoor zijn dat men al genoeg gedaan heeft, geen tijd heeft om mee te denken of denkt
dat het geen zin zal hebben om mee te denken. Een aantal mensen is sceptisch: zij willen eerst zien
voordat ze geloven dat dit daadwerkelijk van de grond gaat komen.

6



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

Betrokken bij leefbaarheid in de wijk
Bewoners willen vooral betrokken worden bij thema’s rond de leefbaarheid in de wijk. In straatinterviews in verschillende delen van de stad zeggen bewoners dat hun wijk slecht onderhouden is
en er behoefte is aan een schonere leefomgeving. Ook vinden bewoners dat het onderhoud van het
openbaar groen beter moet.Andere thema’s die ze noemen zijn verkeer en vervoer, speelvoorzieningen, jeugd en jongeren, cultuur en evenementen en veiligheid.
De uitkomst van de interviews komt redelijk overeen met de resultaten uit de DIP-enquête en de
reacties via social media. Ook daarin staat inrichting of beheer van de openbare ruimte hoog op de
lijst (48%), hoger dan inrichting of beheer groen (19%).Andere onderwerpen waarover Delftenaren
graag willen meedenken zijn: parkeren (36%), bouwplannen (27%), infrastructuur (19%) en horeca (12%).
Er zijn ook onderwerpen waar bewoners minder over mee willen denken. Dat geldt voor de thema’s
economie (3%), openbaar vervoer (4%), binnenstad (4%) en buurtactiviteiten (4%).
Via Facebook en straatinterviews hebben we Delftenaren gevraagd welke onderwerpen de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente, en waarover bewoners niet zouden hoeven meepraten.
Hier noemt men financiën en openbare veiligheid. Bewoners voegen aan deze rij ook riolering, watervoorziening, wegennet, historische binnenstad/monumenten, en calamiteiten en hulpdiensten toe.

Participatie: ‘begin vroeg in het proces’
Participatie moet beginnen in een vroeg stadium. Uit gesprekken met verschillende partners uit
de stad en de regio blijkt de behoefte om vanaf het begin van het proces betrokken te worden.
En dus niet op het moment dat ‘alleen een bezwaarschrift nog veranderingen kan aanbrengen’,
“zoals nu wel soms gebeurt.”

Iedereen moet mee kunnen doen
Alle partners zijn het erover eens dat iedereen ruimte moet krijgen in het participatieproces.“Zorg
dat iedereen die wil meedoen, ook mee kan doen en dat er verder gekeken wordt dan alleen naar ‘usual
suspects’.” Hun advies: breng alle partijen met elkaar in contact, zodat alle deelnemers elkaar kunnen
leren kennen.
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Om iedereen te kunnen bereiken is een brede mix van participatiemiddelen nodig, stellen partners.
Ook mensen van buiten de betreffende buurt of wijk moeten de kans krijgen om mee te doen.
Delftenaren vragen daarbij een duidelijke ingang als ze zelf kenbaar willen maken dat ze willen samenwerken, of een idee hebben voor een verbetering van hun buurt. De deelnemers van het DIP doen dit
het liefste via een email naar een gemeentelijke ideeënbus (48%), via enquêtes (38%), op een speciale
website voor ideeën en initiatieven (30%), via bewonersbijeenkomsten (29%), via een bewoners- of
belangenvereniging (25%) en bij één ambtenaar van de gemeente als contactpersoon (25%).

Duidelijke spelregels
De spelregels van het participatieproces moeten duidelijk zijn.Verschillende partners geven aan dat
het essentieel is om randvoorwaarden van het proces zo vroeg mogelijk met elkaar concreet te
maken. “Waarover gaan we in gesprek, wat ligt er vast, wat kunnen we nog bepalen, en op welke vragen
moeten we antwoord vinden?” Volgens de partijen is het belangrijk om deze vragen vroegtijdig met
elkaar te beantwoorden. Één van de spelregels is dus het met elkaar in kaart brengen van de kaders.
Eenzelfde boodschap hebben Delftenaren die eerder in projecten met de gemeente hebben gewerkt.
Zij stellen dat er behoefte is aan een open proces dat nog gevormd kan worden samen met de
deelnemers. Door vroeg in het proces meer tijd te nemen, denken partners dat er achteraf een
duurzamer resultaat bereikt kan worden.

Vertrouwen winnen
De manier van communiceren moet meer afgestemd worden op de doelgroep. Dit draagt volgens
partners bij aan een zeer belangrijk aspect van de samenwerking tussen de gemeente en de stad:
vertrouwen.
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Partners noemen openheid en transparantie als een essentiële spelregel voor het participatieproces.
“Als mensen zien dat je luistert en je je gehoord voelt, wordt het vertrouwen vanzelf groter.” Verder noemen
ze het bepalen van belangengroepen en stakeholders, het organiseren van participatiemomenten, en
het afspreken van de planning als belangrijke momenten binnen het samenwerkingsproces.
Gesprekspartners vinden het belangrijk dat iedere deelnemer zeggenschap krijgt om, binnen de
kaders, zelf (of ‘samen” )tot oplossingen te komen. Het voeren van kwalitatieve gesprekken zien deelnemers als een significante voorwaarde voor een geslaagd proces.

Behoefte aan visie
Meerdere malen kwam naar voren uit gesprekken met onder andere de partners van de gemeente
uit de stad en regio, dat zij behoefte hebben aan een duidelijke visie en ambitie. Juist om kaders
te kunnen bepalen is deze visie van groot belang, Een duidelijke visie kan de gemeente helpen om
antwoord te vinden op de vraag wanneer ze stuurt en richting geeft en wanneer ze een proces
loslaat. De partners zien graag dat de gemeente deze visie samen met de stad opstelt en communiceert in de taal van de stad.

Goede procesbegeleiding
De rol van een onafhankelijke procesbegeleider (of voorzitter) is vaak genoemd als onmisbaar aspect
De rol van een onafhankelijke procesbegeleider (of voorzitter) is vaak genoemd als onmisbaar aspect
van een eerlijk en open participatieproces door diverse partijen. Zij noemen vooral het belang van
de communicatieve vaardigheden van deze procesbegeleideren verder verwacht men procesvaardigheden, een geïnteresseerde, open houding, gericht op gedeelde ambitie (die belangen overstijgt),
politiek-bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn. Bij complexe projecten met uiteenlopende
belangen stellen partijen voor om een procesbegeleider in te zetten zonder inhoudelijke agenda.
Het proces om te komen tot een nieuwe terrassenbeleid is genoemd als een voorbeeld van hoe het
goed kan gaan. In gesprek geven partners die betrokken waren bij dit beleid aan erg te spreken te zijn
over de manier waarop de contactpersoon van de gemeente hier heeft gehandeld.“De procesbegeleider
had altijd voor elke bijeenkomst een agenda klaar en iedereen was hiervan op de hoogte. Ze communiceerde
constant met ons en ook werd ons constant om feedback gevraagd. Dit gaf veel vertrouwen.”

Wens: ‘Gemeente ondersteunt en bewaakt algemeen belang’
In het participatieproces is het een taak van de gemeente om te faciliteren en het proces te organiseren, vinden externe partners. Interviews met andere betrokkenen geven eenzelfde beeld. Zij zien
een belangrijke rol voor de gemeente bij het in beeld brengen van alle belangen en deze voor
iedereen inzichtelijk te maken.
Delftenaren verwachten dat de gemeente hen ondersteunt in het participatieproces. Het DIP-onderzoek laat zien dat 55% van de deelnemers door de gemeente geholpen wil worden bij het meedenken
over bepaalde ontwikkelingen in hun buurt of in de stad. Die gewenste ondersteuning bestaat bij
60% van deze groep Delftenaren uit kennis over het onderwerp, 53% heeft behoefte aan informatie
over het politieke proces, 51% ziet graag begeleiding van de samenwerking, 48% heeft behoefte aan
hulp bij het aanvragen van vergunningen, 45% wil praktische ondersteuning en 43% wil hulp bij het
(tot stand brengen van) netwerken.
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Belangen afwegen en knopen doorhakken
Het is ook een taak van de gemeente om verder te kijken dan het eigen belang en een balans te
vinden tussen de verschillende belangen, vinden partners. De gemeente zou volgens hen ook de
regisseur van participatietrajecten moeten zijn, maar is ook de eindbeslisser. Het uiteindelijk wegen
van de belangen en het doorhakken van knopen bij tegenstrijdige uitkomsten hoort hier volgens de
partners bij.Voor hen is het daarom van groot belang dat alle partijen gelijk worden behandeld.
Als er een ontwikkeling speelt en deelnemers het niet eens worden over een oplossing, dan is de
gemeente vooral aan zet als het algemeen belang in het geding is (vindt 42% van de DIP-deelnemers)
of als alle direct belanghebbenden hebben kunnen meedenken (30%).
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BIJLAGE 1

De straat op:
opbrengst van
straatinterviews

In straatinterviews is gesproken met 279 Delftenaren over de wijze waarop ze graag
betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en in de stad. De gesprekken werden
gevoerd aan de hand van vier vragen.
In deze bijlage zijn de opbrengsten van deze gesprekken verwerkt. De hoofdlijnen zijn
verwerkt in de samenvatting. Daarna volgen de opbrengsten per wijk.

Samenvatting
Vraag 1

De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de bouw van
woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving? (Zo ja, vindt u dat
er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
De antwoorden zijn als volgt samen te vatten:
Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?

6

9

56

Goed initiatief, ik denk graag mee

17
193

Ik ben nu al tevreden
Nee
Eerst zien dan geloven
Meedenken heeft geen zin
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Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
De uitkomsten zijn te specifiek voor de verschillende buurten om er algemene conclusies uit te
trekken.

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden?
Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan.
Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Bij welke onderwerpen zou u graag meer betrokken willen worden?
Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

50

Openbare groenvoorziening

85

Speelvoorzieningen

55

Verkeer en vervoer

27

77

Milieu en duurzaamheid
Woningbouw

48

Winkels

53

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)
Onderwijs

58

Jeugd & jongeren

67

31
39
43

30

43

(o.a. voorzieningen voor jongeren)

Sport- en recreatie
Volksgezondheid

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten
Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

Anders, namelijk:
•

Geluidsoverlast van de A4 (2)

•

Meer buurthuizen

•

Handhaving

•

Onderwerp niet zo belangrijk,ALTIJD eerst met bewoners in gesprek.
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
De Delftenaren die zijn geïnterviewd geven de volgende onderwerpen aan die niet goed
gaan of beter kunnen:
•

(Online) communicatie (23)

•

Niks gemerkt van initiatieven gemeente (11)

•

Meer informatievoorziening (10)

•

Meer contact met buurtbewoners en de buurt (8)

•

Gemeente neemt ons niet serieus (7)

•

Gemeente heeft geen actieve houding (6)

•

Laat zien wat er gebeurt met inbreng (4)

•

Meer persoonlijke interactie (4)

•

Waar kunnen we participeren (loketten) (3)

•

Bewoners moeten meer betrokken worden bij ontwikkelingen, en daarvan op de hoogte
worden gebracht (3)

•

Zichtbaarheid in de wijk (3)

•

Transparantie (3)

•

Gemeente komt afspraken niet na (3)

•

Duidelijk communiceren van verwachtingen (2)

•

Gemeente slecht bereikbaar en onpersoonlijk (2)

•

Gemeente doet niets met veel initiatieven.‘Moet de burger zelf doen’.

•

Voor iedere doelgroep een andere benadering

•

Zwerfafval

•

Parkeerbeleid
De volgende onderwerpen gaan volgens de geïnterviewden wel goed:

•

Social media (12)

•

Informatieavonden (toegankelijk voor iedereen) (11)

•

E-mail (6)

•

Belangenverenigingen werken goed (2)

•

Station is mooi

•

Nieuwe burgemeester neemt de tijd om stad te leren kennen

•

Goed omgegaan met de bomenkappen in de wijk (Buitenhof)

•

Informatievoorziening spoorgebied erg duidelijk
Extra opmerkingen van geïnterviewden:

•

Wijkagent zit op Twitter en dat werkt goed

•

Wil meer informatie over de Omgevingswet.

•

Rechten van de burger zijn soms onduidelijk

•

Als ik mijn idee wil geven, dan weet ik niet waar ik moet zijn.

•

Neem ideeën uit de stad serieus en doe er ook wat mee
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Deelnemers aan de interviews
Aan de interviews hebben 279 Delftenaren deelgenomen.
Geslacht
16

119

Man

144

Vrouw
Niet Bekend

Leeftijd (ongeveer)
11

8
56

76

0-18 jaar
18-30 jaar
30-65 jaar
65+

128

Onbekend

Opleidingsniveau (hoogst afgerond)

38

11
36

61
Lagere School
Middelbare School

133

MBO
HBO & WO
Niet Bekend
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Locatie: binnenstad
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Is maar kort hier

•

Nee, is al oud

•

Nee, is teleurgesteld. Gemeente neemt de burger niet serieus.

•

Is een tijdelijke bewoner

•

Wil een groene strook voor het huis

•

Woont niet meer in Delft

•

Vindt het wel prima zo (2)

•

Ligt eraan of er wat met mijn input gedaan wordt

•

Goed idee, denkt graag mee (27)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Verdeling van de studentenpanden moet beter.

•

Afval scheiden, gaat idee indienen bij de commissie

•

Het is te donker ’s avonds, zou meer licht mogen

•

Is tevreden

•

Onkruid en zwerfafval aanpakken

•

Binnenstad is goed schoon

•

Samenkomst voor ouderen pleiten

•

Wordt weinig ruimte gegeven

•

Meer speelvoorzieningen in de stad

•

Liefst een park in de stad

•

Chaotische verkeersituatie

•

Slecht parkeerbeleid

•

Moeten minder auto’s, parkeerproblemen

•

Foutparkeerders is een irritatie

•

Auto’s in de binnenstad kunnen snel een vergunning krijgen, maar ze moeten ook gedragsregels
krijgen.

•

Parkeren in de binnenstad is onmogelijk

•

Te weinig parkeerplek en duur

•

Marketing van Delft is slecht

•

Geen vertrouwen dat de gemeente iets gaat veranderen

15



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

11 (schoner)

Openbare groenvoorziening
Speelvoorzieningen

9
5

Verkeer en vervoer

16 (straten liggen lang open)

Milieu en duurzaamheid

6

Woningbouw

3

Winkels

7

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

3

Onderwijs

6

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

8

Sport- en recreatie

9

Volksgezondheid

3

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

12 (meer nachtleven)

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

2

Anders, namelijk:

- Architectuur

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Verschillende loketten voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Mail is niet voldoende,
gemeente kan beter een brief met antwoordenstrook sturen.

•

Enquête kan ook via de mail

•

Meer contact met burgers

•

Meer actie!

•

Meer de straat op gaan

•

Meer persoonlijke interactie. Nodig uit tot dialoog

•

Laat goed zien welke input wordt gebruikt en hoe

•

Maandelijkse inspraakavond

•

Een app zou ideaal zijn

•

Via de mail vaak op de hoogte houden, ook via Facebook en nieuwsbrieven

•

Meer info via Facebook/internet

•

Heeft niet het gevoel dat de gemeente veel samenwerkt met burgers

•

Meer info waar de inspraakavonden zijn

•

Spreekuur v/d wethouder, meer toegankelijkheid

•

Delftenaren moeten hun ideeën via de website kunnen indienen

•

Voor iedere doelgroep een andere benadering
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GOED:
•

Via e-mail

•

Brainstorms

•

Station is mooi

•

Nieuwe burgemeester doet het goed. Ze neemt de tijd om de stad te leren kennen

•

Belangenverenigingen werken goed

•

Goed dat mensen opgezocht worden

•

Enquêtes zijn goed
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (14) /Vrouw (21) /niet bekend (3)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (13) / 30-65 (13)/ 65+ (11)/ niet bekend (1)

•

Wijk/buurt: Binnenstad (38)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (4) / MBO (2) / HBO &
WO (25) / niet bekend (7)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Via de mail geïnformeerd worden door de gemeente

•

Gemixte klassen in een buurt plaatsen

•

Veel vertrouwen in de nieuwe burgemeester. Staalt energie uit

•

Mening laten weten op internet

•

Belastingen zijn te hoog

•

Verbeteren bereikbaarheid winkels

•

Meer groene daken

•

Deze interviews zijn goed geregeld

•

Veel drukte op Bastiaanplein. Parkeerproblemen

•

Zelf benaderd willen worden via internet

•

Wil meer informatie over de omgevingswet

Locatie: Buitenhof
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed initiatief (7)

•

Wil graag mee denken (20)

•

Nu al tevreden (3)

•

Nee
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•

Werkt bij de gemeente

•

Het is voldoende zoals het nu is

•

Nee, geen behoefte meer om mee te denken (3)

•

Geen tijd om te participeren (2)

•

Er is vaak ‘inspraak’, maar de beslissing is dan allang genomen door de gemeente (1)

•

Heeft geen zin (1)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Het probleem zit in de mensen. Er wonen veel buitenlandse gezinnen. Geen vertrouwen in inspraak.
De bestuurders beslissen maar.

•

Meer sociale activiteit, bijvoorbeeld een voetbalkooi

•

Preventie voor inbraken

•

Fietsendiefstal preventie

•

Veel diefstal

•

Alleen nog maar de Lidl, alle andere winkels zijn weg

•

Eigen initiatief met groepje, vuil opruimen

•

Moet schoner

•

Speeltuinen zijn erg vies

•

Weinig speelvoorzieningen (3)

•

Onveilige speelvoorzieningen

•

Boomwortels bij bepaalde paden komen erdoor, is onveilig.

•

Geen hele fijne wijk.Veel hangjongeren

•

Mogelijkheden om afval te scheiden

•

Veel hangjongeren

•

Overlast van hangjongeren

•

Buurthuis voor jongeren (16+) (2)

•

Park in de stad

•

Publiekstuinen met fruit, vruchten etc.

•

Zelf bloemperkjes gemaakt

•

Onderhoud van groenvoorziening

•

Grasvelden beter onderhouden

•

Heel tevreden met de groene buurt

•

Bankje in het park

•

Op meer plekken fiets kunnen vastmaken

•

Via internet, tevergeefs, geprobeerd in contact te komen.

•

Het ontbreekt aan goede zorg (verzorgingstehuis) (2)

•

Er is al veel samengewerkt met de buurt

•

Gesproken met Bram Stoop, zit in de gemeenteraad

•

Ooit initiatief ingediend voor kapvergunning, is afgewezen (2)

•

Vroeger was het veiliger en gezelliger

•

Gebeld, want de putten waren verstopt

18



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

16 (veel afval)

Openbare groenvoorziening

8

Speelvoorzieningen

12

Verkeer en vervoer

5 (parkeren)

Milieu en duurzaamheid

5

Woningbouw

4

Winkels

5

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

8

Onderwijs

12

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

14 (voetbalveld)

Sport- en recreatie

11

Volksgezondheid

7

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

16

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

12 (heel veel inbraak)

Anders, namelijk:

- Nergens bij. Laat de bestuurders maar hun
werk doen.
- Geluidsoverlast van de A4

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Gelooft niet in inspraak

•

Gebruik Facebook

•

Betere digitalisatie

•

Vaker interviews op straat

•

Via internet de mogelijkheden geven om ideeën in te sturen

•

Gemeente neemt de meningen niet serieus

•

Gemeente reageert niet op mails

•

Zwerfafval moet aangepakt worden

•

Commissie per wijk waar mensen hun meningen kwijt kunnen

•

Gemeente heeft totaal geen actieve houding

•

Meer gepersonaliseerde en individuele aandacht voor mensen met ideeën

•

Bewoners moeten meer betrokken worden bij ontwikkelingen
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•

Meer contact met buurtbewoners

•

Parkeerbeleid is niet goed

•

Vroeger was de buurt etc. veel beter

•

Woningcorporatie moet zich meer inzetten voor leefbaarheid

•

Meer info over veranderingen in de buurt

•

Ziet geen ontwikkeling

•

Mensen zijn niet actief genoeg. Motivatie is weg in de buurt

•

De ouderen hebben geen zin meer om er energie in te steken

•

Niks meegekregen dat men betrokken wordt (2)
GOED:

•

Staat in de krant (4)

•

Toegankelijk voor iedereen

•

Informatieavonden

•

Delftse Post en zondagkrant is goed genoeg om geïnformeerd te blijven

•

Goed omgegaan met het bomen kappen

•

Via de website wordt contact gezocht

•

Gebruik e-mail

•

Website is in het Engels beschikbaar

•

Volgt nieuwdelft.nl

•

De wijken in komen voor gesprekken
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (15)/ Vrouw (21) /niet bekend (4)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (1) /18-30 (6) / 30-65 (19) / 65+ (10) / niet bekend (4)

•

Wijk/buurt: Buitenhof (40)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (2) / Middelbare school (4) / MBO (11) /
HBO & WO (16) / niet bekend (7)
Eventuele extra opmerkingen:

•

De Woonvisie is niet goed.

•

Meer uitgaansmogelijkheden

•

Een ‘Green Wheel-auto’ blokkeert een auto bij de Sterflat

•

Commissie voor speeltuinen in de buurt gedaan

•

Voetbalveld is veld

•

Buurthuis is weggehaald

•

Regels voor studenten in familieflats moeten veel strenger worden. Studenten zorgen voor overlast.

•

Nieuwe burgemeester is nieuwe kansen voor Delft

•

Er moet meer politietoezicht komen voor alle hangjongeren

•

Gemeente moet beter nadenken bij investeringen

•

Strengere politiecontrole bij plein voor de Lidl.Veel hangjongeren (2)

•

Goede enquête, moet wel wat uitkomen

•

Probeer de internationalen ook te betrekken

•

Ideeën moeten vooral vanuit de gemeente komen
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•

Verslag van de enquête in Delftse Post plaatsen

•

Clubhuis voor de jongeren en voor de ouderen

•

Gilles gebouw is vaak dicht, niet uitnodigend.

•

Gebouw bij de Mozartlaan zou misschien een arts komen, maar er zit een gedeelte van de begrafenisondernemer en bijles voor jongeren.We zouden het zelf willen gebruiken voor koffieochtenden ed.

Locatie: Vrijenban
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag:Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed idee (2)

•

Geen vertrouwen in een samenwerking

•

Heeft het gevoel dat alles toch al vaststaat, maar wil opzich wel mee denken

•

Wil graag meedenken (3)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Uitbreiden van speeltuinen

•

Meer groenvoorzieningen

•

Aparte fietspaden

•

In de spits staat alles vast.Veel files en wegwerkzaamheden

•

Last van de studentenflats

•

Te veel auto’s en rijden te snel

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
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Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

2

Openbare groenvoorziening

1

Speelvoorzieningen

2

Verkeer en vervoer

1

Woningbouw

1

Winkels

4

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

2

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

1

Sport- en recreatie

2

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

1

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

2

Anders, namelijk:

- Buurthuizen, zijn nu te ver weg

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Goede initiatieven, maar buurthuizen zijn over 10 jaar oud en hebben investering nodig.
Rode fietspaden zijn na regen weg.

•

Gemeente doet weinig. Nog nooit gehoord van DIP en zou graag meer geïnformeerd willen worden.

•

Meer info in de krant

•

Gemeente kan beter meer info verschaffen via de krant/brief
GOED:

•

Enquêtes in de krant met MPC vragen

•

Gemeente informeert nu goed

•

Wel eens betrokken op gebied van verkeer

•

Via de kranten
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (2) /Vrouw (5) /niet bekend (1)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (1) / 30-65 (4) / 65+ (3) / niet bekend

•

Wijk/buurt:Vrijenban (6), Delft-Oost (2)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (3)/ Middelbare school (1) / MBO (0) /
HBO & WO (4) / niet bekend (0)
Eventuele extra opmerkingen:

•

De website van de gemeente Delft moet gebruiksvriendelijk zijn voor de bewoners.Wat is er
voor ze te doen? Informatie is nu summier. Gemeente Den Haag is een goed voorbeeld

•

Maak gebruik van de TU Delft, bijvoorbeeld bij Spoorzone oplossingen. Laat mensen met
expertise meedenken
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Locatie: Hof van Delft
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Ja, wil meedenken (9)

•

Goed idee, hoeft niet per se mee te denken (3)

•

Veel te druk om mee te kunnen denken

•

Heeft geen zin om mee te denken

•

Goed idee als het serieus wordt genomen

•

Geen behoefte om mee te denken (3)

•

Tevreden over wijk (2)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Bussenbeleid is niet goed. Gaat stroef en wordt niet gedacht aan toeristen.

•

Plek bieden voor jongeren

•

Fietsen zijn een probleem, fietsenstallingen moeten open blijven en niet sluiten omdat er geen
bewaker te vinden is.

•

Meer openbare toiletten

•

Er moet meer gedaan worden voor daklozen. Het geld gaat naar de verkeerde instanties

•

Brieven geschreven aan gemeente die niet meer beantwoord zijn

•

Meer speelruimte

•

Minder autoverkeer

•

Overal fietsen. Nog niet doorgegeven

•

Mensen zonder baan te stimuleren om te gaan werken

•

Wil mee denken over afval scheiden

•

Extra parkeerplekken

•

Minder studenten in de woonwijk

•

Gemeente luistert vaak niet

•

Overlast van studenten
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Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s
Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)
Openbare groenvoorziening
Speelvoorzieningen
Verkeer en vervoer
Milieu en duurzaamheid
Woningbouw
Winkels
Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)
Onderwijs
Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)
Sport- en recreatie
Volksgezondheid
Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten
Veiligheid (o.a. verminderen overlast)
Anders, namelijk:

Waar willen mensen bij betrokken worden?
8
2
2
5
5 (recycling)
3
3
2
2
3 (eigen plekje om overlast tegen te gaan)
3
2
3
3
- Geluidsoverlast in directe woonomgeving

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Onhandig alles via de computer

•

Weinig openheid voor toeristen.

•

Oproepen via de buurt

•

Gemeente moet proactief zijn en de mensen écht horen

•

Gemeente doet toch niks

•

Social media

•

Goed kijken of bewoners het eens zijn met beleidsmaatregelen

•

Transparantie kan beter (2)

•

Beter geïnformeerd worden over participatiemogelijkheden

•

Niet om inspraak vragen als er later toch gezegd wordt dat er geen budget is en het plan niet
uitgevoerd gaat worden.

•

Enquête met algemene belangen

•

Meer info over de Spoorzone

•

Wethouders/burgemeester moeten meer integreren met Delftenaren

•

Op Facebook kunnen reageren op beleid

•

De raad moet echt in gesprek gaan met de gemeente

•

Meer artikelen op de Delftse kaart

•

Gemeente staat te ver van de burgers af, daardoor kunnen er geen goede beslissingen gemaakt worden.
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•

Neem de burgers serieuzer

•

Nog meer persoonlijk contact, maar ook e-mail.

•

Uitbesteding is niet handig. Regie op afstand is een kwalijke zaak

•

Niet eens gemerkt dat de gemeente bezig is (2)
GOED:

•

Informatieavonden zijn goed

•

Veel berichten op Facebook

•

Brieven op de post

•

Mailen altijd terug bij vragen

•

Proberen mensen rond het Spoorgebied te betrekken, dat is goed
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (10) /Vrouw (11) /niet bekend

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (1) /18-30 (4) / 30-65 (14) / 65+ (2)/ niet bekend

•

Wijk/buurt: Hof van Delft (21)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (3) / MBO (4) /
HBO & WO (13)/ niet bekend (1)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Veel last van vluchtelingen in het winkelcentrum ‘de Hoven’

•

Seniorenhuisvesting uitbreiden

•

Goed dat hier aandacht aan wordt besteed

•

Als ik mijn idee wil geven, weet ik niet waar ik moet zijn. Ik zou daarover geïnformeerd willen
worden.

•

Wij hebben een buurtapp.Als iemand in een onveilige situatie is appen we dit naar elkaar, zodat
we elkaar kunnen helpen.

•

Bewoners stimuleren: feest organiseren om mensen samen te brengen

•

Gemeentehuis openstellen om mensen binnen te laten komen. Dit moet z.s.m. opgepakt worden
en de meningen van mensen moeten ook serieus genomen worden.

•

Leuk idee, maar heeft het zin. Heeft eerdere slechte ervaringen met de gemeente. Het moet geen
politiek trucje zijn en laat de mensen weten waar ze precies aan toe zijn.

•

Delft is qua sociale voorzieningen achteruit gegaan

Locatie: Indische buurt
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
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•

Wil mee denken (7)

•

Geen behoefte aan (4)

•

Ja, maar gemeente luistert niet naar ons (2)

•

Voelt zich te oud om te kunnen mee denken

•

Vindt zich al te oud

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Wel eens enquête ingestuurd van gemeente, maar er gebeurt niets mee

•

Groenvoorziening is over gebeld, maar nooit geregeld door de gemeente

•

Tevreden over de wijk (3)

•

De supermarkt is weg. Mail gestuurd, maar geen reactie gehad

•

Meer politie op straat

•

Gesproken met het buurtplatform. Zij organiseren ook bijeenkomsten

•

Werken aan duurzaamheid bij Buitenhof Blok B

•

’s Avonds een onveilig gevoel in de buurt

•

Meer parkeervoorzieningen

•

Meer afhaalpunten

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

4

Openbare groenvoorziening

1

Speelvoorzieningen

1

Verkeer en vervoer
Milieu en duurzaamheid

2

Woningbouw

1

Winkels

3

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

1

Onderwijs

1

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

1

Sport- en recreatie

2

Volksgezondheid

3

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

2

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

2

Anders, namelijk:

- Vrijwilligerswerk
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Lijkt acties niet na te komen

•

Afval inzamelen is een chaos

•

Gemeente luistert niet

•

Gemeente vraagt mening, maar doet uiteindelijk wat ze zelf wil

•

Niet gemerkt dat de gemeente bezig is (3)

•

Meer contact via mail of post. Is toegankelijk

•

Nog niet veel gezien van wat de gemeente allemaal doet.

•

Wel geklaagd via een brief, maar nooit iets gehoord van de gemeente

•

Zou wel brief willen ontvangen
GOED:

•

Gemeente doet het goed

•

Positieve buurt bijeenkomst gehad

•

Goed initiatief van de gemeente

•

Mails

•

Social media werkt goed
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (11)/Vrouw (4) /niet bekend (2)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (1) /18-30 (5) / 30-65 (3) / 65+ (7) / niet bekend (1)

•

Wijk/buurt: Indische Buurt (17)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school / Middelbare school (1) / MBO (4) /
HBO & WO (7) / niet bekend (5)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Kale markt, alleen een kerstboom

•

Huisvuil in de binnenstad is erg slecht

•

Wijkagenten moeten vaker patrouilleren ivm hangjongeren

•

Te veel bouwwerkzaamheden

•

Slechte wegen
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Locatie: Kuyperwijk
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed idee (6)

•

Alleen in de eigen omgeving

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Inrichting en verdeling speeltuinen. Kinderen van die leeftijd voor fietsende kinderen is niet
veilig tussen de scooters.

•

Verslechterde bestrating.Wordt geen actie ondernomen

•

Meer groenvoorziening (tuintjes etc.)

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

5 (Veiligheid op straat)

Openbare groenvoorziening

3

Speelvoorzieningen

2

Verkeer en vervoer

5

Milieu en duurzaamheid

2

Woningbouw

2

Winkels

4

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

2

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

3

Sport- en recreatie

3

Volksgezondheid

3

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

2

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

5 (vuurwerk)

Anders, namelijk:

- Betere handhaving
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Wat vaker tevredenheid meten met een enquête

•

Nog geen zichtbaar resultaat
GOED:

•

Social media

•

Via Facebook en Delftse Post

•

Goed contact via de mail

•

Katern in de krant of folders

•

Makkelijk opvraagbare info

•

Goede gemeentesite
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (4) /Vrouw (3) /niet bekend

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (0) / 30-65 (5) / 65+ (2) / niet bekend

•

Wijk/buurt: Kuyperwijk (7)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (0) / MBO (2) /
HBO & WO (5) / niet bekend (0)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Extra controle van de politie i.v.m. diefstal

•

Actief in het buurthuis

Locatie: Poptahof
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed idee, maar de gemeente doet het al goed

•

Goed idee, wil meedenken (4)

•

Ja, want er is weinig samenhang in de wijk
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Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Nee, best gelukkig in de stad

•

Recycling zou beter kunnen

•

Stimuleren van wijkactiviteiten

•

Praat met de wooncorporatie als er wat moet gebeuren, zij werken dan soms samen met de
gemeente.

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

2 (veiligheid)

Milieu en duurzaamheid

2 (recycling)

Woningbouw

1

Winkels

1

Onderwijs

1

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

1

Sport- en recreatie

1

Volksgezondheid
Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

2

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

1

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Buurtavond is lastig

•

Online nieuwsbrieven

•

Nog nooit initiatieven van de gemeente gezien, wel van de woningcorporatie
GOED:

•

Meer informatieavonden
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Over de geïnterviewden
•

Geslacht: Man (3) /Vrouw (2) /niet bekend (1)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (3) / 30-65 (2) / 65+ (1) / niet bekend

•

Wijk/buurt: Poptahof (6)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (0) / MBO (2) / HBO &
WO (3) / niet bekend (1)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Heel goed initiatief

•

Huurt een woning van Woonbron. Over het algemeen tevreden, maar sommige dingen kunnen beter.
Soms wordt er gekozen voor een snelle en makkelijke oplossing ipv een duurzame en degelijke

Locatie: Tanthof-Oost
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de bouw van
woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving? (Zo ja, vindt u dat
er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed initiatief. (23) gebeurt nu weinig tot niets

•

Nu al tevreden (1)

•

Ja (1)

•

Wil initiatief tonen voor de dieren (1)

•

Eerst zien dan geloven. (4)

•

Nee (8)

•

Nee geen behoefte meer om mee te denken (3)

•

Geen antwoord (4)

•

Meer betrokken worden op politiek gebied (1)

•

De wijk is fantastisch,Tanthof is groen (1)

•

Geen interesse (2)

•

Goed idee, maar waar komt het geld vandaan (1)

•

Geen tijd om te participeren (2)

•

Zit in Burgernet (1)

•

Wel voor de eigen wijk (1)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Nog geen idee gehad.Wanneer wel een idee, liefst persoonlijk contact. Bijvoorbeeld bij stadskantoor
of via (telefonische) afspraak. (1)

•

Parkeerplaatsen uitbreiden (1)

31



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

Brommers op het speelplein moeten verboden worden (1)

•

Niemand houdt zich aan de snelheid op de Meerkoetlaan (1)

•

Moeilijk om door de vele fietsers heen te komen (1)

•

Platform via internet (1)

•

Dierenopvang (1)

•

Nee ziet er al goed en verzorgt uit. Pas vernieuwd (1)

•

De speeltoestellen in de wijk waren weggehaald door de gemeente zonder overleg met ouders en
omwonenden (1)

•

Klachten over de sloot achter de Egyptelaan (1)

•

Veel hondenpoep en onverzorgd. Geen actie van de gemeente (1)

•

A4 zou niet doorgetrokken moeten worden (1)

•

Geen samenwerking i.v.m. gehoorproblemen (1)

•

Interesse in de Spoorzone, dag van de archeologie (1)

•

Bezuinigingen zijn niet goed. Dit treft vooral ouderen (1)

•

Als ik een idee heb weet ik niet waar ik daarmee naartoe moet. (2)

•

Ideeën opgenomen met VVE niet gemeente (1)

•

Bewoners kunnen meer zelf doen. Gemeente bellen heeft geen zin want heeft geen geld en past
beleid niet aan. (1)

•

Bewoners Tanthof ondernemen zelf al veel.Van de gemeente horen we weinig. (1)

•

Gemeente staat niet open voor mijn ideeën. Ik zie mezelf als sociaal rechts, stadhuis teveel links. (1)

•

Zeer actief.Al verschillende projecten. Heeft net een actie opgezet om speeltuinen te behouden.
Handtekeningenactie.Toch blijven ze verdwijnen. (1)

•

Ik heb wel eens ideeën maar mis initiatieven/actie/tools van de gemeente. (3)

•

Nee alles gaat goed. (4)

•

Meer speeltoestellen voor de kinderen (1)

•

Meer cursussen op gebied van kunst en cultuur met inhoud zoals taal, cultuur en geschiedenis. (1)

•

Meer aandacht voor ouderen in de wijk. (2)

•

De wijk is te saai en er is weinig te beleven.Weinig vertier (1)

•

Mist wijknieuws in Delft op Zondag (1)

•

Mist diversiteit in cultuur in de buurt (1)

•

Geen contact met de gemeente. Er is geen vertrouwen dat die er iets aan gaan doen. (2)

•

Er rijden veel auto’s door de wijk, dat is een gevaar voor kinderen. Racebaan (1)

•

Lager betaalden zijn niet meer welkom in de wijk, ze krijgen minder huisvesting (1)

•

Meer veiligheid in samenwerking met de bewoners (1)

•

Zwerfafvalplan (1)

•

Bomen kappen/snoeien (1)

•

Vroeger was het sowieso beter. Het was vrijer (1)

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
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Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

20 (verzakking riolering)

Openbare groenvoorziening

20 (wandelpaden, onderhoud gaat achteruit)

Speelvoorzieningen

12 (te weinig speeltuintjes)

Verkeer en vervoer

14 (verkeersveiligheid, parkeren, weinig bussen)

Milieu en duurzaamheid

6 (geluidsoverlast, glascontainer gewenst

Woningbouw

2

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)
Onderwijs

7 (eenzaamheid, overlast hangouderen, meer
ontmoeting)
3

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor
jongeren)
Sport- en recreatie

7 (te weinig speelgelegenheid, nu alleen
parkeerplaatsen, overlast jongeren)
3 (sporthal

Volksgezondheid

1

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

3

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

8 (Pad achterbuurt is slecht betegelt)

Anders, namelijk:

- Onderwerp niet zo belangrijk,ALTIJD eerst met
bewoners in gesprek.
- Overlast door probleemjongeren
- Overal moeten bewoners meer ruimte krijgen.
- Er is veel racisme in de wijk.
- Vrijwilligerswerk in het huishouden
- Dierenopvang
- Niet alleen nieuwe dingen, maar ook de bestaande
dingen oppakken.

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Delft is niet schoon/onderhoud slecht openbare ruimte (2)

•

Vragenlijsten die worden opgestuurd door gemeente zijn te lang (1)

•

Stuur korte flyers, werkt beter (1)

•

Meer criminaliteit bestrijden (1)

•

Nodig bewoners uit voor bijeenkomsten (2)

•

Via de krant mensen benaderen (1)

•

Facebook nodigt uit tot negativisme (1)

•

Weinig contact met gemeente, zoek alleen contact wanneer ik een probleem heb. (1)

•

Te veel afstand tussen bewoner/buurt en gemeente. Gemeente weet niet wat er leeft. (5)

•

Stap af van handje vasthouden. Men kan zelf ook denken (1)

•

Te weinig initiatieven om sociale cohesie te bevorderen (1)

•

Bewoners moeten zelf meer initiatief nemen (1)

•

Nog nooit betrokken door gemeente (1)
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•

Meer bekendheid (1)

•

Meer medemensheid tonen jegens de ouderen (1)

•

Informatievoorziening kan beter (2) (ook via website)

•

Behoefte aan sociale kaart (1)

•

Voorlichting inbraakpreventie gewenst (1)

•

Maak meer gebruik van buurthuis (1)

•

Geen invulvragen, maar persoonlijke benadering (1)

•

Er is veel overlast (1)

•

Hobbelende stoepen.Tegels staan omhoog waardoor met krukken lopen lastig is. (1)

•

Stoep is een puinhoop bij de Edelhertlaan. (1)

•

Merken er weinig van dat de gemeente probeert om mensen te betrekken (3)

•

Onderhoud van voetpaden kan beter (1)
GOED:

•

Whatsapp-groep, social media (2)

•

Gemeente doet het goed (2)

•

Heeft oproepen gezien van de gemeente (1)

•

Alles gaat goed (2)

•

Geen idee (2)

•

Goed dat ze meningen peilen (3)

•

De inrichting doen ze best goed (1)
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (25) / Vrouw (30) /niet bekend (2)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (4)/ 18-30 (4) / 30-65 (28) / 65+ (19) / niet bekend (2)

•

Wijk/buurt: Tanthof-Oost (17), Tanthof-West (5), Tanthof (35)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (4)/ Middelbare school (15) / MBO (13)/ HBO &
WO (18) niet bekend (7)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Woont hele leven in Tanthof Oost. Denkt dat bewoners in andere mindere buurten misschien meer
behoefte hebben aan contact.

•

Vrijwilligersvergoeding voor leuke activiteiten in de wijk zou een goed idee zijn.

•

30 km-zones beter inrichten

•

Dubbele fietspaden bij de rotonde Delftlandplein (?) voelt onveilig aan.

•

Veel overlast van de bezorgbrommers. Ze houden nergens rekening mee.

•

Hoe werkt het met anonieme meldingen?

•

Goed dat deze interviews kort zijn.Als ze langer waren, had ik geen tijd

•

ervoor gehad.

•

Tanthof mag kindvriendelijker, kwaliteit van openbare ruimte is onvoldoende.Woon al 26 jaar met
plezier in de wijk! Tevreden 6

•

Betrek bewoners meer in besluitvorming en via de e-mail.

•

In het bestuur van ‘Groei en Bloei’

•

Gemeenten onderling samenwerken
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•

Veel geld naar Diva Delft ten koste van jeugd.

•

Wijkagent te weinig in de wijk

•

Goede aanpak!

•

Kerkverenigingen zijn actief, dit is leuk.

•

Informeer bewoners goed over ambities en vraag bewoners wat ze willen. Confronteer ze niet met
kant-en-klare plannen. Gebruik Facebook en Gemeentelijke website.

•

Goede communicatie naar de stad is belangrijk

•

Neem ideeën uit de stad serieus en doe er ook wat mee

Locatie: TU-wijk

Vragen aan Delftenaren
Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Goed idee (2)

•

Geen tijd voor

•

Leuk, maar niet nodig

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Wel ideeën, maar niks mee gedaan. Supermarkt is te ver.Alleen een kleine supermarkt voor een
kleine boodschap is aanwezig

•

Onderhoud van groenvoorziening

•

Een paar keer iets doorgegeven. Krijgt dan een ontvangstbevestiging en er gebeurt verder niets mee.

•

Geen tram in de TU wijk

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

1 Waar willen mensen bij betrokken worden?

Openbare groenvoorziening

1

Verkeer en vervoer

1

Winkels

1
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
GOED:
•

Bewonerbijeenkomsten

•

Op de hoogte gehouden via flyers, mail, Facebook en de website. Daar kun je ook op reageren.

•

Via de post enquêteren

•

Goede communicatie voor nieuwe mensen.
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (3) /Vrouw (1) /niet bekend

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (2) / 30-65 (0) / 65+ (2) / niet bekend

•

Wijk/buurt:TU wijk (4)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (0) / MBO (0) /
HBO & WO (4) / niet bekend (0)

Locatie: Voordijkshoorn
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Wil meedenken (7)

•

Gemeente doet er toch niets mee

•

Is al betrokken

•

Geen behoefte aan

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Weet de gemeente zelf te vinden

•

Meer speeltuinen

•

Meer woningvoorzieningen voor ouderen

•

Er blijft veel zwerfafval staan

•

Bij de Spoorzone is het nu lastig om in het donker te fietsen

•

Initiatief genomen om een speeltuin neer te zetten, maar geen reactie van de gemeente

•

Onderling regelen met buurtgenoten
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Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

7

Openbare groenvoorziening

6 (onkruid weghalen)

Speelvoorzieningen

3

Verkeer en vervoer

5

Milieu en duurzaamheid

3

Winkels

1

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

2

Onderwijs

3

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

5

Sport- en recreatie

1

Volksgezondheid

1

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

4

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

2

Anders, namelijk:

- Integratie nieuwe mensen in Delft

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Gemeente moet transparanter zijn en meer vertellen wat ze doen.

•

Ze horen het wel, maar luisteren niet

•

Meer nieuwsbrieven
GOED:

•

Het idee van burgerparticipatie is zeer goed

•

Inspraakavonden

•

Social media, krant

•

Goede enquêtes

•

Er is een buurtavond aan het einde van de straat

•

Via de krant op de hoogte gehouden (3)
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Over de geïnterviewden
•

Geslacht: Man (3) /Vrouw (7) /niet bekend (1)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 /18-30 / 30-65 (8) / 65+ (3) / niet bekend

•

Wijk/buurt:Voordijkshoorn (11)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school / Middelbare school / MBO (2) /
HBO & WO (9) / niet bekend
Eventuele extra opmerkingen:

•

Initiatief genomen voor een speeltuin met buurtbewoners

Locatie: Voorhof

Vragen aan Delftenaren
Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Denkt graag mee (9)

•

Ervaring is ruim onvoldoende

•

Wil wel mee denken, maar dan moet de gemeente de mensen serieus nemen en zaken die
niet duidelijk zijn goed uitleggen.

•

Denkt al mee!

•

Wil niet betrokken worden, zit al in bewonerscommissie

•

Ja, maar geen tijd om te participeren

•

Is al zeer tevreden

•

Goed idee (2)

•

Goed idee, maar zou niet mee participeren (3)

•

Nee, het is goed zo (4)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Wijkoverleg

•

Afval naast de containers weg

•

Inspraak moet direct aan de gemeente gemeld kunnen worden. Nu is het best lastig en via veel
kanalen (lange lijnen)

•

Fietsveiligheid verbeteren

•

Rotonde bij de Voorhofdreef is gevaarlijk

•

Speelgelegenheden ontbreken
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•

De buurt voelt onveilig.Vooral van TU-wijk naar Poptahof (?) fietsen. Bij de oversteek bij
het spoor ’s avonds

•

Veiligheid van de speeltuinen

•

Meer groen

•

Groen onderhoud: wordt niet goed bijgehouden

•

Verwijdering van graffiti

•

Gemeente reageert bot op ideeën

•

Heeft veel ideeën, maar heeft gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt. Inspraak procedure
werkt niet.

•

Voorzieningen die mensen uit het buitenland samenbrengen met Nederlanders (bv. voetbalvelden)

•

Meer speeltuinen én hangplekken voor tieners

•

Meld niets meer want er wordt niets mee gedaan

•

Tevreden!

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

6 (veel zwerfafval)

Openbare groenvoorziening

8

Speelvoorzieningen

7

Verkeer en vervoer

2

Milieu en duurzaamheid

2

Woningbouw

1 (weinig sociale woningbouw)

Winkels

3

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

6 (meer voorzieningen vrijwilligers, eenzame
ouderen)

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

9

Sport- en recreatie

4 (schoolzwemmen terug)

Volksgezondheid

1

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

2 (ook voor jongeren)

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

3

Anders, namelijk:

- Betrokkenheid vanuit andere culturen.
- Parkeerbeleid
- Meer zonnepanelen
- Ontmoetingsplek jongeren
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Meer interactie via de telefoon. Is makkelijker dan mailen.

•

Bereikbaarheid van wijkagent verbeteren.

•

Studenten voelen zich niet betrokken

•

Meer communiceren via de mail. Zowel informeren als mening vragen

•

Enquêteren in meer verschillende buurten

•

Teveel bezuinigd

•

Belangrijk dat de gemeente nog wat meer luistert naar bewoners

•

Zou niet naar een informatie avond gaan

•

Meer/betere communicatie via social media (3)

•

Gesprekken zijn soms goed, maar de gemeente heeft alles naast zich neergelegd en er niks mee
gedaan.

•

Gemeente pompt er veel geld in, maar doet er weinig tot niets mee
GOED:

•

Gaat naar de website van de gemeente indien er klachten zijn

•

Wijkvergaderingen

•

Enquêtes zijn prima

•

Enquête via de mail
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (10) /Vrouw (15) /niet bekend

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (1) /18-30 (4) / 30-65 (9) / 65+ (8) / niet bekend (3)

•

Wijk/buurt:Voorhof (22),Vrijeban (3)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (1)/ Middelbare school (1) / MBO (7) /
HBO & WO (9) / niet bekend (7)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Plantsoen in de buurt

•

Publieke parken met sportvoorzieningen, want asielzoekers hebben geen geld om te sporten.

•

De gemeente moet veel doen vanuit het Rijk, dat is niet in verhouding met het budget dat ze krijgen

•

Mist voorziening voor ouderen met zorg en zelfstandig wonen

•

Wij zijn erg tevreden
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Locatie: Wippolder
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Wil sowieso de mogelijkheid hebben om mee te denken

•

Geen tijd (2)

•

Alleen als het makkelijk kan

•

Ik denk al mee

•

Wil meedenken als er activiteiten zijn

•

Ja, wil mee denken

•

Niet participeren, woon hier tijdelijk (2)

•

Rond de Spoorzone is goed

•

Nee (3)

•

Alleen als ik serieus genomen wordt

•

Wil meedenken (9)

Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Drempels en parkeerzones duidelijkheid voor de bezoekers

•

Borden in het centrum die aangeven waar de parkeerplekken zijn

•

Eénrichtingsverkeer op de smalle wegen

•

Doorstroming op de Nassaulaan moet beter

•

Stoplichten op de Nassaulaan: overbodige stoplichten

•

Schoemakerstraat + Wippolder moeten de stoplichten beter afgesteld worden voor een betere
doorstroming

•

Plantenbakken op de hoeken van de opritten (Nassaulaan) zijn onhandig voor auto’s

•

Meer groene bussen want luchtkwaliteit is laag

•

Voetpaden zijn slecht. Glad.Wijkvereniging probeert er wat aan te doen, maar wordt niks aan gedaan

•

Fietsenrekken staan los voor de deur

•

Drukte op de weg tussen Wippolder en de campus kan misschien worden opgelost.

•

Een bomenrij op de Kloosterkade aan beide kanten

•

Onkruidbestrijding kan beter

•

Interactie tussen studenten en de buurt moet beter

•

Studenten moeten niet geïsoleerd worden.

•

Grofvuil bij ondergrondse containers

•

Via korte enquête mening geven

•

Rookvrije samenleving

•

Niet alleen enquêtes en buurtgesprekken, vraag meer naar achterliggende gedachtes

•

Wordt veel gedaan vanuit de kerk
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Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken wilt
worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

12

Openbare groenvoorziening

9

Speelvoorzieningen

3

Verkeer en vervoer

7 (overal een zooitje met de fiets)

Milieu en duurzaamheid

6

Woningbouw

4

Winkels

3

Ouderen (o.a. voorzieningen en huisvesting)

2

Onderwijs

2

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

2

Sport- en recreatie

5

Volksgezondheid

1

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

5

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

5

Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en
de stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Enquête parkeren in de wijk is nooit uitslag van gecommuniceerd. Ineens is er betaald parkeren.
Geen goede terugkoppeling.

•

Benadering kan beter (meer post en mail) (2)

•

Enquête op internet heeft geen zin.Vragenlijst door de bus is effectiever

•

Te weinig animo voor AED-project

•

Moet uitgebreidere info in de krant

•

Mensen benaderen via social media (2)

•

Meer info over wateroverlast

•

Meer info in de krant

•

Nadeel van internetsite is dat input makkelijk te negeren is

•

Neem de burgers serieus

•

Eenzaamheid oplossen van ouderen

•

Info over samenwerken. Moet meer triggeren zodat men zich ook aanmeldt

•

Moeten beter reageren op mails van Delftenaren

•

Flyers op goede plekken hangen met info
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GOED:
•

Informatiebrief over belangrijke wijkgerelateerde info

•

Evenementen zijn positief

•

Interviews op straat zijn toegankelijker

•

Voldoende samenwerking en info op het moment

•

Brieven in de bus doen ze goed

•

Delft internet panel

•

Zijn al goed bezig
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (10) /Vrouw (9) /niet bekend

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (5) / 30-65 (10) / 65+ (4) / niet bekend

•

Wijk/buurt:Wippolder (18), Delftzicht (1)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (1)/ Middelbare school (0) / MBO (5) /
HBO & WO (12) / niet bekend (1)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Delft is een mooie gemeente

•

In elke wijk moet een contactpunt komen waar even iemand naar je luistert en die je op weg kan
helpen als je iets niet begrijpt

•

Zoek het wel zelf op, liever geen mail of post

•

Verkeerswijzigingen mogen wel eens klaar zijn

•

Kijk eens naar ‘Social City’

•

Belasting is te hoog

•

De tunnel bij het station, bij de bocht moet verlichting

Diverse overige locaties
Vragen aan Delftenaren

Checkvraag: Woont u in Delft? Ja = in gesprek / Nee = niet in gesprek

Vraag 1
De gemeente wil graag bewoners meer mogelijkheden geven om mee te denken over
veranderingen in hun buurt. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken of aan de
bouw van woningen. Wilt u ook graag meedenken over veranderingen in uw omgeving?
(Zo ja, vindt u dat er op dit moment te weinig mogelijkheden zijn om mee te denken?)
•

Denkt al mee

•

Goed idee (23)

•

Goed idee, de gemeente luistert nu niet naar de mensen

•

Nee (5)
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Vraag 2
Heeft u weleens een idee van wat beter kan in uw buurt of in de stad? En wat heeft u toen met
dat idee gedaan? (Hebben mensen ideeën? / Zoeken ze dan samenwerking met de gemeente? /
Heeft de gemeente thuis gegeven? / Of zoeken Delftenaren samenwerking met anderen?)
•

Waar moet men heen met klachten? Klachten genoeg ingediend, maar er wordt niets mee gedaan (3)

•

Leegstand van winkel is zonde

•

Buurtsuper moet terug

•

Geen idee waar ik met mijn klachten terecht kan

•

Wel eens ideeën, maar geen idee waar hij deze kwijt kan.Als dat makkelijk kan (bv. online) wil hij ze
wel ergens laten (2)

•

Via bewonersvereniging

•

Infrastructuur in Delft is niet goed

•

Te weinig winkels

•

Laatst zijn de markten in Delft losgekoppeld van de gemeente. Particulier orgaan

•

Bij infoavonden geweest om mening te geven

•

Wegen omleggen. Gemeente onderneemt geen actie

Vraag 3
Zijn er specifieke onderwerpen in uw buurt of in de stad waarbij u graag meer betrokken
wilt worden? Noem er maximaal 5. (Mensen mogen zelf onderwerpen aandragen, vink deze
hieronder aan. Als ze hulp nodig hebben, kan je een paar voorbeelden noemen)
Thema’s

Waar willen mensen bij betrokken worden?

Leefbaarheid in de wijk (schoon, heel en veilig)

11

Openbare groenvoorziening

8

Speelvoorzieningen

4

Verkeer en vervoer

5 (rijgedrag in de wijk)

Milieu en Duurzaamheid

2

Woningbouw

8

Winkels

7

Ouderen

2

Onderwijs

3

Jeugd & jongeren (o.a. voorzieningen voor jongeren)

3

Sport- en recreatie

4

Volksgezondheid

3

Cultuur/evenementen/(buurt)activiteiten

3

Veiligheid (o.a. verminderen overlast)

5
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Vraag 4
De gemeente probeert Delftenaren nu ook al te betrekken bij het verbeteren van buurten en de
stad. Wat doet de gemeente hierbij goed en wat kan beter? (! Schrijf ook op als mensen
antwoorden dat ze nog nooit initiatieven van de gemeente hebben gezien om hen te betrekken)
NIET GOED:
•

Avalex doet zijn werk niet goed. Moet alles in de krant lezen, maar dat werkt niet altijd.

•

Burgerzaken is moeilijk bereikbaar. Nooit rechtstreeks altijd via een bandje.

•

Gemeente doet niets met veel initiatieven.‘Moet de burger zelf doen’.

•

Niks gemerkt van initiatieven gemeente.Wil alleen geïnformeerd worden als er daadwerkelijk
wat gebeurt.

•

Gemeente geeft niet thuis

•

Communicatie kan beter

•

Niet zoveel aan gemerkt (2)

•

Weet nu niet wat er gebeurt. Meer bekendheid creëren.

•

Heeft niet het gevoel dat gemeente wil samenwerken met bewoners
GOED:

•

Gemeente communiceert goed in bewonersvereniging en doet ook iets met de input.

•

Info over de planning rondom het Spoorgebied heel duidelijk.

•

Info avonden zijn goed

•

Mét bewoners nadenken

•

Via Delftse Post
Over de geïnterviewden

•

Geslacht: Man (9) /Vrouw (15) /niet bekend (2)

•

Leeftijd: (ongeveer): 0-18 (0) /18-30 (9) / 30-65 (13) / 65+ (4) / niet bekend

•

Wijk/buurt:Westerkwartier, Ecoduswijk, Delftse Hout, Stationswijk, Heilige Land, Oostblok,
Tanthof, Onbekend (15)

•

Opleidingsniveau (hoogst afgerond): Lagere school (0)/ Middelbare school (7) / MBO (9) /
HBO & WO (8) / niet bekend (2)
Eventuele extra opmerkingen:

•

Winkels zijn weg. Jammer voor de ouderen (Oostblok)

•

Verkeersregelaar bij Gist-terrein. In de spits staat de file tot over de spoorbrug. Graag verkeer
regelen i.p.v. niks doen.

•

Wijkagent zit op Twitter en dat werkt goed

•

Betrek ook de internationalen

•

Soms onduidelijk waar men recht op heeft

•

Buurthuizen weer open, ivm contact met de buurt
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BIJLAGE 2

1.

Rapportage
Omgevingswet

Inleiding

Deze rapportage bespreekt de resultaten van het verkennende onderzoek naar de
wensen van Delftenaren met betrekking tot de Omgevingswet. De vragenlijst is eind
oktober t/m begin november 2016 digitaal uitgezet onder de leden van het Delft Internet
Panel (DIP). Respondenten hadden twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen.

1.1

Respons
Van de 2.376 uitgenodigde DIP-leden hebben er 1.488 de vragenlijst ingevuld. De respons komt
op 63%, zie Tabel 1.
Tabel 1. Respons

aantal
uitgenodigd

2.376

respondenten

1.488

respons

63%

Bij analyse is de data gewogen naar wijk, herkomst, leeftijd en geslacht. Na weging telt het onderzoek
1.161 respondenten.

1.2

Verdeling respondenten
Zoals te zien is in Tabel 2, zijn de 18-24 jarigen en de 25-34 jarigen wat ondervertegenwoordigd in de
groep respondenten, terwijl de 65-plussers wat oververtegenwoordigd zijn.

Gemeente Delft | Onderzoek & Statistiek
Dataverzameling oktober - november 2016
Rapportage november 2016
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Tabel 2. Verdeling respondenten ten opzichte van Delftenaren van 18 jaar en ouder, naar geslacht, leeftijd en wijk

% respondenten
(n=1.161)
geslacht
man
vrouw
totaal
leeftijd
18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65 jaar en ouder
totaal
wijk
Binnenstad
Vrijenban
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
totaal

1.3

% Delftenaren
(n=85.978)

51

54

49

46

100

100

11
16
16
17
17
23
100

20
21
13
14
14
18
100

13
11
13
12
16
10
13
13
100

13
10
13
10
14
14
13
13
100

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van dit onderzoek besproken. De eerste paragraaf geeft aan in
hoeverre men al bekend is met de Omgevingswet.Vervolgens komen achtereenvolgens de volgende
onderwerpen aan bod: het draagvlak voor de wet, de gewenste wijze van betrokkenheid van Delftenaren en welke ondersteuning van de gemeente zij hierbij wensen. Respondenten konden aangeven
over welke onderwerpen zij graag zouden willen meedenken samen met andere Delftenaren, en over
welke onderwerpen zij vinden dat de gemeente zonder meedenkende Delftenaren moet handelen.
Ook is er geïnventariseerd hoe de communicatie voor betrokkenheid vorm kan krijgen, zoals ook de
samenwerking tussen Delftenaren en de gemeente.Tot slot was er de mogelijkheid tot het delen van
ideeën, wensen en opmerkingen over zaken gerelateerd aan de Omgevingswet.
Waar mogelijk zijn de resultaten ook bekeken naar de achtergrondgegevens geslacht, leeftijd en wijk.
In Bijlage I staan extra tabellen met resultaten naar de achtergrondgegevens.Alle open antwoorden
staan in Bijlage II.
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2.

Resultaten Verkenning voor Omgevingswet
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het verkennende onderzoek over de Omgevingswet.

2.1

Bekendheid met de Omgevingswet
Allereerst is er aan de respondenten gevraagd of zij voorafgaand aan dit onderzoek al van de
Omgevingswet gehoord hadden. Figuur 1 toont de resultaten.
Het merendeel had nog niet van de Omgevingswet gehoord (68%). Een derde deel had wel al van
deze wet gehoord, hoewel de meesten van hen niet wisten wat deze precies inhoudt. Ruim een
tiende deel wist al wel wat de Omgevingswet inhoudt.

Figuur 1

Achtergrondgegevens
Het aandeel dat nog niet eerder gehoord heeft van de Omgevingswet is hoger onder vrouwen (73%),
dan onder mannen (64%).
In de wijken Voorhof en Tanthof heeft een groter deel van de bewoners nog niet eerder gehoord van
de Omgevingswet, respectievelijk 74% en 80%. In de wijk Binnenstad is dit aandeel juist kleiner (57%)
dan gemiddeld (68%). Een aandeel van 22% van de bewoners van de wijk Binnenstad weet ook wat de
wet inhoudt. In de wijken Voorhof en Tanthof is dit deel het kleinst, in beide wijken 6%.
Naar leeftijd valt op dat er relatief veel jongeren zijn die nog niet eerder gehoord hebben van de
Omgevingswet (18-24 jarigen: 85%, 25-34 jarigen: 75%). Onder de 45-64 jarigen is dit aandeel juist het
kleinst (45-54 jarigen: 63%, 55-64 jarigen: 62%).
De tabellen naar wijk en leeftijd staan in Bijlage I.

2.2

Draagvlak voor de Omgevingswet
De gemeente wil graag meer ruimte gaan geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties in de stad om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving.
De respondenten konden aangeven wat zij vinden van dit idee. Figuur 2 toont de resultaten.
De meesten vinden dit een (zeer) goed idee, 77%. Bijna een vijfde deel reageert neutraal op dit idee.
Kleine aantallen respondenten vinden het een (zeer) slecht idee (3%) of hebben hier geen mening
over (2%).
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Figuur 2

Achtergrondgegevens
Er treden geen verschillen op naar geslacht.
Bewoners van de wijk Binnenstad vinden dit idee in mindere mate (zeer) goed (66%), dan bewoners
van de wijken Voordijkshoorn (84%),Voorhof en Wippolder (beiden 82%).
De 55-64 jarigen geven relatief vaker aan dit een (zeer) goed idee te vinden (81%), onder 18-24
jarigen is dit deel het kleinst (69%). Drie van de tien jongeren reageren neutraal op deze vraag (29%).
De tabellen naar wijk en leeftijd staan in Bijlage I.

2.3

Wijze van betrokkenheid
Deze paragraaf verduidelijkt hoe men betrokken wenst te worden.

2.3.1 Stellingen
Een zevental stellingen is voorgelegd aan de respondenten. Hiermee wordt de mening van Delftenaren gepolst over de huidige mogelijkheden tot betrokkenheid binnen de gemeente en mogelijke
wensen om meer betrokken te worden. Figuur 3 toont de resultaten.
Met vijf stellingen is men het meer eens dan oneens. Meest nadrukkelijk geldt dit voor de stellingen
over de ontwikkelingen in de wijk/buurt. Ruim acht van de tien respondenten vinden dat alle Delftenaren moeten kunnen meepraten over belangrijke ontwikkelingen in hun wijk/buurt. Driekwart is het
(zeer) eens met de stelling betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de wijk/buurt. Zeven
van de tien Delftenaren vinden dat alle Delftenaren moeten kunnen meepraten over belangrijke
ontwikkelingen in de stad. Ruim zes van de tien willen betrokken worden bij ontwikkelingen in de
stad en vinden dat de gemeente pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als
Delftenaren hebben kunnen meedenken.
Op de stellingen ‘De gemeente Delft houdt voldoende rekening met de wensen van Delftenaren’ en
‘De gemeente biedt op dit moment voldoende mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen’
reageert men vooral neutraal en is men het meer oneens dan eens. Ongeveer drie van de tien
respondenten zijn het met deze stellingen (zeer) oneens.
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Figuur 3

Achtergrondgegevens
Uitgesplitst naar geslacht vallen er twee verschillen op. Mannen zijn het in meerdere mate (zeer) eens
met de stelling ‘Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad’ (67%), dan vrouwen (58%). Een
kwart van de mannen is het (zeer) eens met de stelling ‘De gemeente Delft houdt voldoende rekening
met de wensen van Delftenaren’. Onder vrouwen is dit 10%. Bij de overige stellingen treedt er nauwelijks verschil op tussen mannen en vrouwen.
Bij een vijftal stellingen zijn er verschillen op wijkniveau van 5% met het gemiddelde. In Figuur 4 staat
het aandeel dat het (zeer) eens is met de stellingen en wordt ook de variatie tussen de wijken aangegeven met een percentage.
Op de tweede stelling ‘Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in mijn wijk/buurt’ is men het meest
eens in de wijk Binnenstad (85%), en het minst in de wijk Tanthof (70%). Met de stelling ‘Alle Delftenaren moeten over belangrijke ontwikkelingen in de stad mee kunnen praten’, zijn bewoners in Voorhof het
bovengemiddeld (zeer) eens (79%), in de wijk Hof van Delft in mindere mate (65%).Vooral bewoners
van de wijken Binnenstad (70%),Wippolder en Hof van Delft (beiden 68%) willen betrokken worden
bij ontwikkelingen in de stad, in de wijken Buitenhof en Tanthof is dit deel kleiner. In de wijken
Voorhof (75%),Tanthof (70%) en Voordijkshoorn (69%) vindt men bovengemiddeld dat de gemeente
pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als Delftenaren hebben kunnen
meedenken. In de wijken Binnenstad en Hof van Delft is dit aandeel kleiner. Bewoners van Voordijkshoorn zijn het bovengemiddeld (zeer) eens met de stelling ‘De gemeente Delft houdt voldoende rekening
met de wensen van Delftenaren’, terwijl dit aandeel in Buitenhof het kleinst is (13%).
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Figuur 4

Bij uitsplitsing naar leeftijd treden er verschillen op van 5% of meer met het gemiddelde bij alle
stellingen. Figuur 5 toont de afwijkende percentages.
Over het algemeen zijn de jongste twee leeftijdsgroepen het in mindere mate eens met de stellingen.
De leeftijdsgroepen van 35-44 jaar, 45-54 jaar en 55-64 jaar zijn het meestal in meerdere mate eens.
De 65-plussers zijn het soms meer, soms minder eens.
De 65-plussers zijn het bovengemiddeld (zeer) eens met de stelling ‘Alle Delftenaren moeten over
belangrijke ontwikkelingen in de wijk/buurt mee kunnen praten’ (88%). Onder de 18-24 jarigen is dit
aandeel het kleinst (72%). (Ruim) acht van de tien 35-44 jarigen en 45-54 jarigen zijn het (zeer) eens
‘betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de wijk of buurt’. Dit is in mindere mate het geval
voor de jongste leeftijdsgroep. Dat ‘alle Delftenaren mee kunnen praten over belangrijke ontwikke-
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lingen in de stad’ is bovengemiddeld van belang voor 55-64 jarigen (76%), en het minst voor de
jongste twee leeftijdsgroepen.Vooral de 35-44 jarigen wensen ‘betrokken te worden bij ontwikkelingen in
de stad’ (69%). Dit is in mindere mate belangrijk voor 65-plussers. Het aandeel dat het (zeer) eens is
met de stelling ‘Ik vind dat de gemeente pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als
Delftenaren hebben kunnen meedenken’ loopt op met leeftijd, van 38% onder 18-24 jarigen tot 81%
onder 65-plussers. Een kwart van de 35-44 jarigen en de 45-54 jarigen is het eens dat ‘de gemeente
Delft voldoende rekening houdt met de wensen van Delftenaren’. De 45-54 jarigen zijn het ook bovengemiddeld eens met de stelling dat ‘de gemeente op dit moment voldoende mogelijkheden biedt om
mee te praten over ontwikkelingen’ (14%).

Figuur 5
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2.3.2 Redenen om niet betrokken te willen worden
Indien men bij de stellingen heeft aangegeven niet betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in
de stad en in de wijk/buurt, is er een toelichting gevraagd.Alle antwoorden staan in Bijlage II.
Meest genoemd werd: geen interesse in/behoefte aan, geen tijd voor/te druk met andere zaken, al
actief als vrijwilliger, daar zijn de verkiezingen, de democratie, de politieke partijen en de gemeenteraad voor, beslissingen beter overlaten aan experts en personen die hiervoor gekozen zijn, het kost
teveel tijd om je te verdiepen/te weinig kennis van zaken, te veel meningen/moeilijk om consensus
te bereiken.

2.3.3 Betrokken via belangenverenigingen
Respondenten die wel op een manier betrokken willen worden bij ontwikkelingen in de stad en/of
wijk/buurt, kregen vervolgens de vraag of zij het idee hebben dat de verschillende bewoners- en
belangengroepen in Delft hen goed vertegenwoordigen richting de gemeente. Figuur 6 laat de resultaten zien. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven op deze vraag.
Een aandeel van 14% van de respondenten geeft aan het idee te hebben door deze belangengroepen
goed vertegenwoordigd te worden richting de gemeente. De meeste respondenten laten weten hier
geen ervaring mee te hebben (45%) of geen bewoners- en belangengroepen te kennen (26%), waardoor zij niet weten of zij goed vertegenwoordigd worden door deze verschillende groepen. Een vijfde
deel van de respondenten heeft niet het idee dat deze groepen hen goed vertegenwoordigen, maar
geeft hierbij aan dat zij dat wel zouden kunnen. Een aandeel van 6% heeft dit idee ook niet, maar heeft
er ook geen behoefte aan.

Figuur 6
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Achtergrondgegevens
Vrouwen geven vaker aan niet te weten of bewoners- en belangengroepen hen goed vertegenwoordigen, omdat zij er geen ervaring mee hebben (51%), dan mannen (40%). Mannen geven vaker aan hier
ook geen behoefte aan te hebben (9%) dan vrouwen (3%).
Bij uitsplitsing naar wijk valt op dat bewoners van de wijken Binnenstad en Hof van Delft in meerdere
mate vinden dat zij goed vertegenwoordigd worden, terwijl dit aandeel in de wijk Tanthof het laagst is.
In de wijk Tanthof heeft het merendeel geen ervaring met bewoners- of belangengroepen (55%). In de
wijken Vrijenban,Voorhof en Buitenhof geeft bijna een derde deel aan geen bewoners- of belangengroepen te kennen, zie de onderstaande tabel.
Tabel 3. Heeft u over het algemeen het idee dat de verschillende bewoners- en belangengroepen in Delft u
richting de gemeente goed vertegenwoordigen? naar wijk (in %)

ja
nee, maar zij zouden
dat wel kunnen
nee, en daar heb ik
ook geen behoefte
aan
weet ik niet, ik ken
geen bewoners- en
belangengroepen
weet ik niet, ik heb
hier geen ervaring
mee

Binnenstad

Vrijenban

Voordijkshoorn
(n=119)

Tanthof

Voorhof

Buitenhof

Wippolder

totaal

(n=113)

Hof van
Delft
(n=143)

(n=136)

(n=160)

(n=109)

(n=137)

(n=140)

(n=1.057)

21

12

20

10

9

14

12

16

14

22

18

21

15

17

20

23

21

20

9

4

7

6

9

2

4

5

6

23

32

18

27

23

31

31

24

26

37

44

43

49

55

42

45

41

45

Vooral de 55-plussers geven aan dat de bewoners- en belangengroepen hen goed vertegenwoordigen
richting de gemeente (22%). Het aandeel dat geen bewoners- of belangengroepen kent, is bovengemiddeld onder de leeftijdsgroepen tot en met 44 jaar. Dit aandeel loopt af van 45% onder 18-24
jarigen, naar 35% onder 25-34 jarigen tot 30% onder 35-44 jarigen. De 18-24 jarigen, 25-34 jarigen en
45-54 jarigen geven bovengemiddeld aan hier geen ervaring mee te hebben (respectievelijk 62%, 49%
en 50%). Deze tabel staat in Bijlage I.
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2.3.4 Manier van betrokkenheid
Respondenten konden vervolgens aangeven op welke manier zij door de gemeente betrokken
zouden willen worden bij plannen voor de stad of buurt. Figuur 7 toont de resultaten. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven.
Verreweg de meeste Delftenaren vinden het prettig om over de plannen geïnformeerd te worden
(85%). Ongeveer vier van de tien respondenten willen bij de plannen kunnen adviseren, drie van de
tien willen over nieuwe plannen mee bedenken.
Het was ook mogelijk een andere manier van betrokkenheid te noemen in de vorm van een open
antwoord. Meermalen genoemd zijn: de mogelijkheid op inspraak is belangrijk, ruimte voor eigen
plannen, bezwaren kenbaar kunnen maken, kunnen reageren op plannen, op tijd betrokken worden
vooral bij plannen voor de buurt, referendum/kunnen stemmen op plannen, is afhankelijk van het
onderwerp, gemeente zou meer actief burgers moeten raadplegen, en meer moeten luisteren naar
burgers.Alle antwoorden staan in Bijlage II.

Figuur 7

Achtergrondgegevens
Tussen mannen en vrouwen treden er bij deze vraag twee verschillen op. Een aandeel van 44% van de
mannen geeft aan bij plannen te willen kunnen adviseren, terwijl dit onder vrouwen 34% is. Mannen
geven vaker aan zelf (met anderen) plannen te willen maken en aanbieden (16%), dan vrouwen (11%).
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Negen van de tien bewoners van de wijk Wippolder willen over de plannen geïnformeerd worden. In de
wijk Vrijenban is dit aandeel het kleinst; 78%. In de wijken Binnenstad,Voordijkshoorn en Vrijenban
geeft men bovengemiddeld aan te willen kunnen adviseren bij de plannen (telkens ongeveer 45%). In de
wijk Tanthof is dit aandeel het kleinst, namelijk 29%. In de wijken Binnenstad,Vrijenban en Wippolder
wil men relatief meer de plannen mee bedenken (ongeveer vier op de tien bewoners). In de wijken
Tanthof en Buitenhof wordt dit minder vaak genoemd. Meewerken aan de uitvoering van plannen wordt
het meest genoemd door bewoners van de wijken Buitenhof,Wippolder en Vrijenban (allen 19%).
In de wijk Wippolder vindt men het ook bovengemiddeld belangrijk om zelf (met anderen) plannen te
maken en aan te bieden (21%). In de wijk Vrijenban geeft men bovengemiddeld aan gevraagd te willen
worden om met eigen plannen te komen (18%). Zie Figuur 8.

Figuur 8
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Ook tussen de leeftijdsgroepen treden er verschillen op, zie Figuur 9.
Voor alle manieren geldt dat de 65-plussers deze het minst noemen. Bijna alle 18-24 jarigen geven aan
over de plannen geïnformeerd te willen worden.Vooral de 18-24 jarigen, 35-44 jarigen en 45-54 jarigen
geven aan bij de plannen te willen kunnen adviseren (ongeveer 46%). Deze zelfde groepen willen bovengemiddeld nieuwe plannen mee bedenken (van 35% onder 35-44 jarigen tot 45% onder 18-24 jarigen).
Ongeveer een vijfde deel van de 25-34 jarigen geeft aan te willen meewerken aan de uitvoering van
plannen. Eveneens een vijfde deel van de 18-24 jarigen en de 35-44 jarigen wil graag zelf (met anderen)
plannen maken en aanbieden. De 45-54 jarigen geven bovengemiddeld aan gevraagd te willen worden om
met eigen plannen te komen (16%, gemiddeld 11%).

Figuur 9
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2.4

Ondersteuning door de gemeente
Deze paragraaf bespreekt de wens voor en manier van ondersteuning door de gemeente bij het
meedenken over ontwikkelingen voor de stad of buurt.

2.4.1 Wens voor ondersteuning door de gemeente
Allereerst konden de respondenten laten weten of zij door de gemeente geholpen zouden willen
worden bij het meedenken over bepaalde ontwikkelingen in hun buurt of stad. Figuur 10 laat het
resultaat zien.
Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan deze hulp van de gemeente te wensen,
18% wenst dit niet en ruim een kwart weet het niet.

Figuur 10

Achtergrondgegevens
Relatief meer mannen geven aan door de gemeente geholpen te willen worden bij het meedenken
over een bepaalde ontwikkeling in hun buurt of stad (61%), dan vrouwen (48%).Vrouwen noemen
vaker het antwoord “weet niet” (33%), dan mannen (22%).
Bewoners van de wijken Voordijkshoorn (62%) en Wippolder (61%) geven relatief meer aan deze hulp
van de gemeente te willen, bewoners van de wijken Buitenhof (49%), Hof van Delft (48%) en Tanthof
(47%) juist minder. In de wijken Hof van Delft en Buitenhof antwoordt bijna een kwart deze hulp niet
te wensen (respectievelijk 23% en 24%). In Wippolder geeft men dit veel minder vaak aan (12% nee).
Het antwoord “weet niet” wordt het meest gegeven door bewoners van de wijk Tanthof (32%) en
het minst door bewoners van de wijk Voordijkshoorn (21%).
Kijkend naar leeftijd, zijn het vooral de 18-24 jarigen die geholpen willen worden bij het meedenken
over een bepaalde ontwikkeling in de buurt of stad (71%), en in mindere mate de 65-plussers (43%).
Een kwart van de 65-plussers geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Onder de 35-44 jarigen is
dit aandeel het kleinst (12%).Van de jongste leeftijdsgroep heeft 10% aangegeven het niet te weten,
een klein aandeel.
De tabellen naar wijk en leeftijd staan in Bijlage I.
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2.4.2 Vorm van ondersteuning
De Delftenaren die ondersteuning van de gemeente wensen werden vervolgens gevraagd welke vorm
van ondersteuning zij zouden willen ontvangen. Het was wederom mogelijk om meerdere
antwoorden te geven.
De meesten zouden graag ondersteuning ontvangen op het gebied van kennis over het onderwerp
(60%). Ongeveer de helft van de respondenten wenst informatie over het politieke proces (53%),
begeleiding van de samenwerking (51%) of hulp bij aanvragen en verstrekken van vergunningen (48%).
Ruim vier van de tien respondenten wensen praktische ondersteuning (45%) of hulp bij netwerken
(43%).
Het was ook mogelijk om een ander antwoord te geven. Bijvoorbeeld is genoemd: contact met
ambtenaren (voor advies, overleg), gemeente vervult faciliterende rol bij plannen van burgers, op tijd
geïnformeerd worden, toetsing van plannen bij bewoners, diverse specifieke zaken waar men ondersteuning op wenst.Alle andere antwoorden staan in Bijlage II.

Figuur 11

2.5

Onderwerpen
Alle respondenten zijn gevraagd om aan te geven op welke onderwerpen zij graag meer ruimte
krijgen om samen met andere Delftenaren mee te denken over verbeteringen.Als voorbeeld werd
voorgesteld: ontwikkelingen op het gebied van horeca/ontspanning en vrije tijd, parkeervoorzieningen,
woningbouw of inrichting of beheer van de openbare ruimte. Het was mogelijk om maximaal drie
onderwerpen te noemen.
Van de 1.228 respondenten die deze vraag kregen1, hebben er 967 tenminste één onderwerp
1

Ongewogen aantal en berekende percentages
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genoemd (79%). Een aandeel van 63% noemde ook een tweede onderwerp, een aandeel van 40% ook
een derde onderwerp.Alle onderwerpen zijn gecategoriseerd, zie Tabel 4.
Ongeveer de helft van de respondenten die tenminste één onderwerp genoemd hebben, noemt
‘inrichting of beheer van de openbare ruimte’. Ruim een derde deel wil meedenken over het onderwerp ‘parkeren’. Ruim een kwart geeft aan meer over de ‘bouwplannen’, waaronder woningbouw, te
willen kunnen meedenken over verbeteringen. Een vijfde deel noemt de onderwerpen ‘inrichting of
beheer groen’ en ‘infrastructuur’.
Tabel 4. Bij welke onderwerpen zou u graag meer ruimte krijgen om samen met andere Delftenaren mee te
denken over verbeteringen? max. 3 onderwerpen mogelijk (in aantal en %)

Onderwerpen
inrichting of beheer van de openbare ruimte (wijk/buurt)
parkeren: parkeervoorzieningen, parkeervergunningen auto’s, problemen,
betaald parkeren
bouwplannen: woningbouw, bebouwing, bestemmingsplan, nieuwbouw,
bouwprojecten
inrichting of beheer groen: parken, groen in de buurt, bomen, groenbeheer, water
infrastructuur: herinrichting straten, verkeer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, bestrating
horeca: ontwikkeling, beleid en overlast
verbeteren leefbaarheid en veiligheid: verminderen overlast geluid/
vandalisme, meer handhaving
ontspanning en vrije tijd
afval: verwerking/ophalen/inzameling, zwerfafval, schoonhouden stad en
buurt
fietsen: fiets parkeren, fietsvoorzieningen, fietspaden
zorg:WMO, kwetsbare doelgroepen (jeugdzorg, ouderen, gehandicapten,
kansarmen, vluchtelingen)
buitenspelen kinderen: speelplekken, kinderboerderijen, speelveldjes
sportvoorzieningen: sport verenigingen
milieu: klimaat, duurzaamheid, natuur, autoluwe buurt
winkels: beleid, leegstand
cultuur: evenementen, festivals, musea
buurtactiviteiten: projecten sociale cohesie, verbondenheid, betrekken
bewoners en belangenverenigingen
binnenstad: (ver)bouw, bestemmingsplannen, beheer/behoud monumenten, autoluw
openbaar vervoer
economie (toeristen, bedrijvigheid) en financiën (begroting)
studenten (woningen, verkamering, overlast), campus TUD
overig

aantal keer
genoemd

%
(n=967)

466

48

348

36

263

27

187

19

185

19

114

12

82

8

81

8

68

7

57

6

55

6

54

6

49

5

49

5

46

5

44

5

38

4

36

4

35

4

32

3

25

3

65

7

Vervolgens was het ook mogelijk om onderwerpen te noemen waarvan men vindt dat de gemeente
hier verantwoordelijk voor is en waarover bewoners zeker niet zouden moeten meepraten. Ook hier
konden de respondenten maximaal drie onderwerpen noemen.
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Van de 1.228 respondenten die deze vraag kregen2, hebben er 556 tenminste één onderwerp
genoemd (45%). Een aandeel van 20% noemt ook een tweede onderwerp, een aandeel van 12% ook
een derde onderwerp.Alle onderwerpen zijn gecategoriseerd, zie Tabel 5.
Een vijfde deel noemt als onderwerp waarover bewoners zeker niet zouden moeten meepraten,
onderwerpen die vallen onder:‘zaken van algemeen belang, wettelijke zaken, algemene bestuurszaken,
zaken betreffende de interne gemeentelijke organisatie, beleid en uitvoering, afstemming regionaal en
landelijk, en onderwerpen waar expertise voor nodig is’. Daarnaast noemt ruim een tiende deel
onderwerpen die vallen onder ‘grote infrastructurele projecten, bereikbaarheid, verkeersveiligheid
wegonderhoud en openbaar vervoer’,‘veiligheid en openbare orde, bij calamiteiten’, of ‘de beslissing
ligt bij de gemeente, gemeente blijft verantwoordelijk maar meepraten, op alle onderwerpen, moet in
principe altijd kunnen’, en ‘financiën’. Een tiende deel noemt ‘bouwplannen, waaronder woningbouw’.
Tabel 5. Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is en waarover
bewoners volgens u zeker niet zouden moeten mee praten? max. 3 onderwerpen mogelijk (in aantal en %)

Onderwerpen
algemeen belang, wettelijke zaken, algemene bestuurszaken, interne
gemeentelijke organisatie, beleid en uitvoering, afstemming regionaal en
landelijk, onderwerpen waar expertise voor nodig is
grote infrastructuur projecten, bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
wegonderhoud, openbaar vervoer
veiligheid en openbare orde (politie, brandweer, handhaving, justitie),
calamiteiten
beslissing ligt bij de gemeente, de gemeente blijft verantwoordelijk, maar
meepraten, op alle onderwerpen, moet in principe altijd kunnen
financiën: begroting, belastingen, subsidies
bouwplannen: woningbouw, bebouwing, bestemmingsplan, nieuwbouw,
bouwprojecten
andere algemene voorzieningen (nutsvoorzieningen, hulpdiensten, onderwijs, gezondheidszorg, riolering, waterhuishouding)
inrichting of beheer van de openbare ruimte (wijk/buurt)
afval en milieu: afval verwerking/ophalen/inzameling, zwerfafval, schoonhouden stad en buurt, energiebesparing
ontspanning en vrije tijd, cultuur/evenementen, horeca, winkels en sportvoorzieningen
sociale voorzieningen,WMO, zorg, kwetsbare doelgroepen (jeugdzorg,
ouderen, gehandicapten, kansarmen)
verkiezingen, gemeenteraad vertegenwoordigd burgers
asielbeleid
groenbeheer: parken, groen in de buurt, bomen, groenbeheer, water
parkeren: parkeervoorzieningen, parkeervergunningen auto’s, problemen,
betaald parkeren
weet ik niet
overig

2

Ongewogen aantal en berekende percentages

aantal

% (n=556)

109

20

75

13

74

13

63

11

59

11

56

10

40

7

29

5

24

4

21

4

21

4

18

3

13

2

11

2

10

2

14

3

38

7
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2.6

Communicatie over meedenken
In deze paragraaf konden de respondenten aangeven hoe zij de communicatie voor zich zien over het
kunnen meedenken over ontwikkelingen in de omgeving.

2.6.1 Geïnformeerd worden
De respondenten zijn gevraagd aan te geven hoe zij door de gemeente geïnformeerd wensen te
worden over de mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen in de omgeving, zie Figuur 12.
Ongeveer zes van de tien respondenten vinden het een goed idee om via de gemeentepagina in de
Delftse Post of via een digitale nieuwsbrief te worden geïnformeerd. Bijna de helft noemt een
persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst te willen ontvangen of via de website van de gemeente
informatie te vinden. Een kwart geeft aan via sociale media van de gemeente geïnformeerd te willen
worden (Facebook, Twitter).
Een klein deel (5%) geeft een ander antwoord. Er is bijvoorbeeld genoemd: per post, in een gerichte
brief, via de Delft op Zondag, via e-mail op wijk of buurtniveau (aanmelden via gemeente website),
via bewoners- en belangenverenigingen, een interactief (online) platform of digitaal panel.Alle andere
antwoorden staan in Bijlage II.

Figuur 12
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Achtergrondgegevens
Tussen mannen en vrouwen treedt er een aantal verschillen op. Het grootste verschil is te zien bij de
website van de gemeente. Dit antwoord wordt gegeven door de helft van de mannen en door 40%
van de vrouwen.Vrouwen noemen vaker de gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant Delftse Post
(66%), dan mannen (58%), als ook de sociale media van de gemeente (vrouwen 29%, mannen 24%).
Mannen noemen weer vaker de digitale nieuwsbrief (62%), dan vrouwen (57%) of via een app
(mannen 13%, vrouwen 8%).
Voor bijna al deze informatiekanalen geldt dat er verschillen optreden naar wijk, zie Figuur 13.
De bewoners van de wijken Voordijkshoorn en Buitenhof geven bovengemiddeld aan via de gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant Delftse Post geïnformeerd te willen worden, respectievelijk 70% en
67%. In de wijk Binnenstad geeft men bovengemiddeld de voorkeur aan een digitale nieuwsbrief
(65%). Bewoners van de wijk Wippolder geven vaker aan via een persoonlijke uitnodiging voor een
bijeenkomst geïnformeerd te willen worden (54%), via de website (51%) of sociale media van de
gemeente (31%). Bewoners van de wijk Buitenhof zijn ook bovengemiddeld geïnteresseerd in informatie via de website van de gemeente (52%). In de wijk Hof van Delft noemen bewoners vaker de
sociale media van de gemeente (34%), net zoals bewoners van de wijk Voorhof (35%).

63



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

Figuur 13
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Er zijn ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen qua hoe men door de gemeente geïnformeerd wil
worden over de mogelijkheden mee te denken over ontwikkelingen in de omgeving. Figuur 14 toont
de verschillen.
Jongeren van 18 t/m 24 jaar noemen de digitale nieuwsbrief (66%), de sociale media (65%) en de
website van de gemeente (56%) bovengemiddeld vaak. De gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant
Delftse Post zijn het meest gekozen door de 45-54 jarigen (67%) en de 55-plussers (76%).Twee
derde deel van de 55-64 jarigen geeft aan een digitale nieuwsbrief te willen ontvangen. De 35-44
jarigen noemen relatief vaak de persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst (52%).Verder valt op
dat het aandeel dat via de sociale media van de gemeente geïnformeerd wilt worden afloopt naar
mate men ouder is. Bijna hetzelfde is te zien bij de Whatsapp(-groep) en de app, behalve dat de 18-24
jarigen hier niet de grootste groep zijn.

Figuur 14
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2.6.2 Kanalen voor het tonen van interesse in samenwerken of ideeën delen
Welke kanalen gebruiken de Delftenaren zelf om hun interesse om samen te werken kenbaar te
maken of hun ideeën te delen? Zij konden meerdere antwoorden geven, zie Figuur 15.
Zelf gebruiken respondenten het liefst het medium ‘e-mail’ voor het kenbaar maken van het willen
samenwerken of van een idee ter verbetering van de buurt of stad: ongeveer de helft geeft aan dit het
liefst te doen via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus. Bijna vier van de tien respondenten
zouden via enquêtes willen kunnen aangeven te willen samenwerken of zo hun ideeën voor te stellen.
Drie van de tien doen dit graag via een speciale website voor ideeën en initiatieven of via bewonersbijeenkomsten.
Enkele respondenten geven een ander antwoord, zoals: via politieke partijen, via raadsleden, via een
ideeënbus/loket/forum, op de gemeente website of te bereiken per e-mail, brief of telefoon, via een
een stadsbewoners app. Deze staan in Bijlage II.

Figuur 15
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Achtergrondgegevens
Vrouwen noemen vaker de enquêtes (42%) dan mannen (35%), om op die wijze kenbaar te maken te
willen samenwerken of een idee ter verbetering van de buurt of stad kenbaar te willen maken.
Andere kanalen worden vaker door mannen genoemd, namelijk: via het indienen van een formele
zienswijze of bezwaar bij de gemeente (16%, vrouwen 7%), in het stadskantoor (17%, vrouwen 10%),
bij een ambtenaar van de gemeente als contactpersoon (28%, vrouwen 22%) en via een bericht op de
website delft.nl (23%, vrouwen 17%).
Figuur 16 laat de verschillen zien op wijkniveau. Met de percentages wordt de variatie aangegeven en
de verschillen van 5% of groter met het gemiddelde.
In de Binnenstad geeft men vaker aan via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus kenbaar te
maken te willen samenwerken of een idee aan te dragen (56%). Bewoners van de wijk Buitenhof
noemen relatief vaak het kanaal via enquêtes (43%), bewoners van Vrijenban juist minder vaak (32%).
Een speciale website voor ideeën en initiatieven wordt bovengemiddeld geschikt gevonden door
bewoners van de wijken Wippolder (38%) en Hof van Delft (35%). Ruim een derde deel van bewoners in de wijken Binnenstad en Buitenhof is geïnteresseerd in bewonersbijeenkomsten als kanaal om
ideeën of de bereidheid tot samenwerken kenbaar te maken. Eveneens ongeveer een derde deel van
de bewoners van de wijken Voorhof,Wippolder en Hof van Delft doet dit graag via bewoners- of
belangenverenigingen. Drie van de tien bewoners van de wijken Binnenstad en Hof van Delft noemen
graag via een ambtenaar van de gemeente als contactpersoon te communiceren over deze zaken. Een
kwart van de bewoners van de wijk Tanthof laat dit graag weten via een bericht op de website delft.nl.
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Figuur 16
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Vooral 35-44 jarigen (61%) en 25-34 jarigen (55%) zien de e-mail naar een ideeënbus als een geschikt
kanaal. De speciale website voor ideeën en initiatieven wordt vooral door de drie jongste leeftijdsgroepen een geschikte wijze gevonden. Onder 25-34 jarigen is dit bijna de helft. Bewonersbijeenkomsten worden bovengemiddeld genoemd door de 55-64 jarigen (37%) en de 18-24 jarigen (34%).
Figuur 17 toont de variatie naar leeftijd en de percentages die 5% of meer afwijken van het gemiddelde.

Figuur 17
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2.6.3 Instrumenten om bewoners te laten meepraten
Er is vervolgens gevraagd welke van de vele verschillende instrumenten die er zijn om bewoners
mee te laten praten over een onderwerp, de respondenten aanspreken. Zij konden maximaal
5 antwoorden kiezen, zie Figuur 18.
Het merendeel van de respondenten kiest voor het digitaal panel, vergelijkbaar met het DIP (57%).
Ook werden de bewonersbijeenkomsten, de expertmeeting en het stadsgesprek veel gekozen, door
respectievelijk 44%, 38% en 35%. Ongeveer drie van de tien respondenten noemen een interactieve
website, de bewoners- of belangenverenigingen of het digitaal debat.
Het was ook mogelijk een ander antwoord te geven. Respondenten noemen bijvoorbeeld: via interactieve expertmeeting of bewonersbijeenkomsten in de buurt, referendum, hangt af van het onderwerp.Alle antwoorden staan in Bijlage II.

Figuur 18

Achtergrondgegevens
Naar geslacht zijn er enkele verschillen. Mannen noemen vaker de expertmeeting (41%), een interactieve website (35%) en het digitaal debat (33%) dan vrouwen (respectievelijk 35%, 28% en 25%).
Vrouwen noemen vaker het stadsgesprek (39%) dan mannen (32%).
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Figuur 19 laat de variatie op wijkniveau zien en de percentages van verschillen van 5% of meer met
het gemiddelde.
Bewoners van de wijk Binnenstad hebben relatief vaak gekozen voor de volgende instrumenten:
digitaal panel (64%), bewonersbijeenkomsten (55%), een stadsgesprek (53%) en de expertmeeting
(44%). Zij kiezen ook het meest voor het instrument keukentafelgesprekken (26%). Een ander
opvallend verschil is dat bijna de helft van de bewoners van de wijk Voorhof gekozen heeft voor
bewoners- of belangenverenigingen.Voor hen is dit het tweede kanaal dat zij hebben aangegeven,
na het digitaal panel. De interactieve website en het digitale debat worden beide door relatief veel
bewoners van de wijk Voordijkshoorn gekozen, door bijna vier op de tien bewoners. Ook in de wijk
Buitenhof zien bewoners het digitaal debat bovengemiddeld als geschikt instrument om bewoners
mee te laten praten (35%).
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Figuur 19
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Figuur 20 toont de variatie en verschillen naar leeftijd. Ongeveer twee derde deel van de 18-24
jarigen, 35-44 jarigen en 45-54 jarigen geeft aan een digitaal panel een geschikt instrument te vinden
om mee te praten over een onderwerp. Bewonersbijeenkomsten worden bovengemiddeld door
55-64 jarigen gekozen (49%). (Ruim) de helft van de 18-24 jarigen noemen een stadsgesprek (55%) of
de expertmeeting (50%).

Figuur 20
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2.7

Samenwerking
Deze paragraaf bespreekt de resultaten van de vragen over hoe respondenten de samenwerking
met de gemeente voor zich zien.

2.7.1 Investeren van tijd en/of geld
Aan de respondenten is gevraagd of zij bereid zouden zijn tijd en geld te investeren in ideeën van
henzelf en andere Delftenaren voor verbetering van de buurt of stad. Figuur 21 toont de antwoorden.
Het meest gegeven antwoord is ‘ja, ik wil mij in mijn vrije tijd inzetten’. Een aandeel van 44% is hiertoe
bereid. Ruim een tiende deel zou wel tijd én geld willen investeren in een goed idee.
Een vijfde deel geeft aan niet bereid te zijn om tijd of geld te investeren. Eveneens een vijfde deel
geeft aan het niet te weten.

Figuur 21

Achtergrondgegevens
Het aandeel dat niet bereid is om een investering te doen in ideeën voor verbetering van de buurt of
stad is groter onder vrouwen (26%), dan onder mannen (16%). Mannen zijn meer bereid om vrije tijd
te investeren (47%) dan vrouwen (40%). Ook het aandeel dat tijd én geld wil investeren is groter
onder mannen (16%) dan onder vrouwen (9%).
Bewoners van de wijken Wippolder (57%) en Binnenstad (51%) zijn in meerdere mate bereid om hun
vrije tijd in te zetten voor verbetering van de buurt of stad. Bewoners van de wijken Tanthof (38%) en
Voorhof (36%) in mindere mate. Bijna een vijfde deel van de bewoners van de wijk Tanthof zou wel
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tijd én geld willen investeren in een goed idee (19%, gemiddeld 13%). Het aandeel dat geen investering
wilt doen in een dergelijk idee is kleiner in de wijken Binnenstad (15%) en Wippolder (11%), en
groter in de wijken Tanthof en Buitenhof (beiden 27%).
Het aandeel dat bereid is om vrije tijd in te zetten voor een verbetering van de buurt of stad varieert
van 33% onder 65-plussers tot 49% onder 55-64 jarigen. De 55-plussers zijn minder bereid om tijd en
geld te investeren (7%). Ongeveer een vijfde deel van de 25-34 jarigen (19%) en 35-44 jarigen (20%)
zijn wel hiertoe bereid. De jongeren van 18-24 jaar en de 65-plussers geven het meest aan niet bereid
te zijn om iets hierin te investeren (respectievelijk 29% en 28%). Onder 35-44 jarigen (15%) en
45-54 jarigen (14%) is dit aandeel het kleinst.
De tabellen naar wijk en leeftijd staan in Bijlage I.
Toelichtingen
Respondenten konden hun antwoord toelichten.Alle antwoorden staan in Bijlage I. Hieronder volgen
de meest genoemde antwoorden.
Bereid om vrije tijd in te zetten: betaal al (veel) gemeentelijke belasting, geld voor inrichting, beheer
en onderhoud openbare ruimte hoort uit het gemeente budget te komen, kosten moeten bij de
gemeente liggen, wel bereid om tijd te investeren, voor mijn buurt of onderwerpen die mij raken,
ik heb tijd om te investeren (met pensioen), ik heb beperkt/incidenteel tijd, doe al vrijwilligerswerk
of diverse zaken voor de stad in mijn vrije tijd (bijv. bestuur belangenverenigingen, afval opruimen,
groenonderhoud, moestuinen), afhankelijk van het onderwerp, geld investeren kan leiden tot gedoe,
achterliggende agenda lijkt bezuinigen, ik kan geen geld investeren, bereid mee te denken. Ook
noemen respondenten voorbeelden van activiteiten die zij (in hun buurt) zouden kunnen doen.
Bereid om geld te investeren in een initiatief waar men achter staat: geen tijd beschikbaar wel geld
om bij te dragen, eerste verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, voor een goed idee/extra
verbetering in de buurt.
Bereid tijd én geld te investeren in een goed idee: afhankelijk van het idee, als het een idee is dat ik
draag of baat bij heb (zinvol, veiligere buurt, leefbaarder, speelplekken, groen of inrichting infrastructuur, om contacten te verbeteren in de buurt, leuke activiteiten, rendement), mag geen bezuiniging
zijn/geen kosten verleggen naar burgers, niet voor basisvoorzieningen, wel voor extra voorzieningen
in de buurt.
Niet bereid geld of tijd te investeren in goede ideeën: afhankelijk van het onderwerp, is de verantwoordelijkheid van de gemeente, beperkte tijd en middelen (te druk, werk fulltime, heb geen tijd, ben
op leeftijd, slechte gezondheid/geen energie hiervoor, heb geen geld, ben mantelzorger, vrijwilliger),
moet bekostigd worden door de gemeente, belasting al hoog genoeg, geen kosten verleggen/bezuinigingsactie, geen vertrouwen dat dit zin heeft.
Weet niet: kan ik niet overzien, hangt af van het onderwerp en hoogte van de investering, hoe kansrijk inspanningen zijn, hoe belangrijk ik het vind en persoonlijke mogelijkheden op dat moment, niet
het vertrouwen dat er door de gemeente geluisterd wordt, klinkt als bezuinigingsactie, geld inves-
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teren is taak gemeente, andere zaken hebben hierop prioriteit/momenteel gaat dit niet (vrijwilligerswerk, ziekte, mantelzorg, druk met werk en gezin, geen geld, geen tijd).

2.7.2 Wanneer is de gemeente aan zet?
Aan de respondenten is het volgende scenario voorgelegd: Stel er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die hieraan samenwerken worden het niet met elkaar eens over een goede
oplossing.Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen? Wanneer is volgens u de gemeente
aan zet? Zie Figuur 22.
De grootste groep reageert met het antwoord ‘als het algemeen belang in het geding is’ (42%), gevolgd
door ‘als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken’ (30%). Ongeveer een tiende geeft het
antwoord: ‘als er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling is’.
Andere antwoorden die men geeft bestaan vooral uit: combinaties van deze antwoorden, als de
partijen er niet uitkomen na bemiddeling, nadat een onafhankelijk expertteam advies heeft uitgebracht, de gemeenteraad kiest, de gemeente doet de belangenafweging, ook rekeninghoudend met het
belang van de stad (lange termijn) en eventuele derden die niet gehoord zijn, de gemeente is altijd
verantwoordelijk voor de keuze, niet de keuze aan de gemeente maar een wijk/buurt referendum.
Al deze antwoorden staan in Bijlage II.

Figuur 22
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Achtergrondgegevens
Vrouwen noemen vaker het antwoord ‘als het algemeen belang in het geding is’ (48%), dan mannen
(37%). Mannen noemen vaker ‘als alle belanghebbenden mee hebben kunnen denken’ (34%), dan
vrouwen (25%).
In de wijk Voorhof geeft men bovengemiddeld aan ‘als iedereen in de buurt erover heeft kunnen
meedenken’ (11%). In de wijk Binnenstad geeft 36% aan ‘als alle direct belanghebbenden mee hebben
kunnen denken’. In de wijken Tanthof en Buitenhof is dit aandeel het kleinst (beiden 25%).Vooral
bewoners in de wijk Wippolder benoemen ‘als er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling
is’ (16%). Dit aandeel is het kleinst in de wijk Hof van Delft (4%). ‘Als het algemeen belang in het geding
is’ is de voorwaarde voor ingrijpen voor ongeveer de helft van de bewoners van de wijken Vrijenban
(47%) en Buitenhof (53%). In de wijk Wippolder benoemt men dit in mindere mate (31%).
Het moment ‘als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken’ wordt bovengemiddeld
genoemd door de 18-24 jarigen (46%) en 35-44 jarigen (35%), en juist minder vaak door 55-64
jarigen (24%) en 65-plussers (19%). Het aandeel dat het antwoord ‘als er een meerderheid is die voor
of tegen een ontwikkeling is’ varieert van 3% onder 18-24 jarigen tot 16% onder 65-plussers.
De tabellen naar wijk en leeftijd staan in Bijlage I.

2.8

Andere ideeën, wensen of opmerkingen over betrokken worden
De laatste vraag inventariseerde of respondenten nog andere ideeën, wensen of opmerkingen hadden
over de wijze waarop zij als Delftenaren betrokken willen worden bij ontwikkelingen in de stad.
Een aandeel van 18% van de respondenten heeft nog een idee, wens of opmerking genoemd (n=933).
Er worden vele diverse antwoorden gegeven. Ook worden er specifieke problemen gemeld, waar
respondenten graag actie op zien. De volgende onderwerpen worden meerdere malen genoemd:
informeer en betrek bewoners actief en op tijd (ten tijde van planvorming) vooral over ontwikkelingen in hun buurt/wijk, bijeenkomsten waarbij burgers adviseren en gemeente ontwikkelingen
toelicht/uitlegt, keuze/verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente(raad), mag niet worden verschoven
naar burgers, gemeente moet alle belangen afwegen en het algemeen belang dienen, als er inspraak
gevraagd wordt dan ook werkelijk luisteren naar (de meerderheid van de) bewoners en er iets mee
doen, verwachtingen managen over wat er met het meedenken gedaan wordt, dan moet er ook
budget zijn voor plannen van bewoners.
Opmerkingen
Een aandeel van 4% van de respondenten (n=932) heeft nog een opmerking ingevuld over het onderwerp ‘omgevingswet’. Ook zijn er nog algemene opmerkingen gemaakt, door een aandeel van 9%.
Alle opmerkingen zijn te vinden in Bijlage II.
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Extra tabellen
Bij 2.1 Bekendheid met de Omgevingswet
Tabel 6. Heeft u voor deze DIP-meting van de Omgevingswet gehoord? naar wijk (in %)
Binnenstad
(n=147)

Vrijenban

22

12

17

21

25

57
100

ja, en ik weet ook
wat het inhoudt
ja, maar ik wist
voor dit onderzoek
niet precies wat
het inhoudt
nee, hier heb ik nog
niet eerder van
gehoord
totaal

Tanthof

Voorhof

(n=180)

(n=116)

(n=147)

(n=153)

(n=1.161)

17

6

6

12

11

13

19

17

14

20

16

23

19

64

65

67

80

74

72

66

68

100

100

100

100

100

100

100

100

(n=126)

Hof van VoordijksDelft
hoorn
(n=153)
(n=137)

Buitenhof Wippolder

totaal

Tabel 7. Heeft u voor deze DIP-meting van de Omgevingswet gehoord? naar leeftijd (in %)

ja, en ik weet ook wat
het inhoudt
ja, maar ik wist voor dit
onderzoek niet precies
wat het inhoudt
nee, hier heb ik nog niet
eerder van gehoord
totaal

18-24
(n=132)

25-34
(n=187)

35-44
(n=183)

45-54
(n=195)

55-64
(n=196)

65+ jaar
totaal
(n=267) (n=1.161)

9

9

15

15

16

11

13

6

16

18

22

22

25

19

85

75

67

63

62

64

68

100

100

100

100

100

100

100

Bij 2.2 Draagvlak voor de Omgevingswet
Tabel 8. De gemeente Delft wil graag meer ruimte geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving. Wat vindt u van dit idee?
naar wijk (in %)

(zeer) goed
goed noch slecht
(zeer) slecht
weet niet/
geen mening
totaal

Binnenstad
(n=147)

Vrijenban

Voordijkshoorn
(n=137)

Tanthof

Voorhof

(n=126)

Hof van
Delft
(n=153)

Buitenhof Wippolder

totaal

(n=180)

(n=116)

(n=147)

(n=153)

(n=1.161)

66
30
2

77
15
5

74
21
3

84
12
4

77
18
4

82
13
2

79
16
1

82
12
3

77
17
3

1

2

2

1

1

3

3

3

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Tabel 9. De gemeente Delft wil graag meer ruimte geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving. Wat vindt u van dit idee?
naar leeftijd (in %)

(zeer) goed
goed noch slecht
(zeer) slecht
weet niet/geen mening
totaal

18-24
(n=132)

25-34
(n=187)

35-44
(n=183)

45-54
(n=195)

55-64
(n=196)

69
29
2
100

79
18
2
1
100

76
17
4
3
100

77
18
4
0,2
100

81
14
3
2
100

65+ jaar
totaal
(n=267) (n=1.161)
77
17
3
2
100

78
14
4
4
100

Bij 2.3.3 Betrokken via belangenverenigingen
Tabel 10. Heeft u over het algemeen het idee dat de verschillende bewoners- en belangengroepen in Delft u
richting de gemeente goed vertegenwoordigen? naar leeftijd (in %)

18-24
(n=118)

25-34
(n=172)

35-44
(n=170)

45-54
(n=180)

55-64
(n=179)

-

12

13

10

22

22

14

8

13

19

22

22

29

20

3

8

8

8

6

3

6

45

35

30

20

16

18

26

62

49

41

50

40

35

45

ja
nee, maar zij zouden dat
wel kunnen
nee, en daar heb ik ook
geen behoefte aan
weet ik niet, ik ken geen
bewoners- en belangengroepen
weet ik niet, ik heb hier
geen ervaring mee

65+ jaar
totaal
(n=237) (n=1.057)

Bij 2.4.1 Wens voor ondersteuning door de gemeente
Tabel 11. Zou u door de gemeente geholpen willen worden bij het meedenken over een bepaalde ontwikkeling
in uw buurt of stad? naar wijk (in %)

ja
nee
weet niet
totaal

Binnenstad

Vrijenban

Voordijkshoorn
(n=119)

Tanthof

Voorhof

(n=113)

Hof van
Delft
(n=138)

(n=134)

59
17
24
100

Buitenhof Wippolder

totaal

(n=158)

(n=109)

(n=135)

(n=136)

(n=1.042)

55
14
30
100

48
23
29
100

62
17
21
100

47
21
32
100

59
14
26
100

49
24
26
100

61
12
27
100

55
18
27
100
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Tabel 12. Zou u door de gemeente geholpen willen worden bij het meedenken over een bepaalde ontwikkeling
in uw buurt of stad? naar leeftijd (in %)

18-24 jaar
(n=115)

25-34 jaar
(n=170)

35-44 jaar
(n=166)

45-54 jaar
(n=180)

55-64 jaar
(n=177)

65+ jaar
(n=234)

totaal
(n=1.042)

71
19
10
100

56
19
25
100

58
12
31
100

58
14
28
100

51
18
31
100

43
25
31
100

55
18
27
100

ja
nee
weet niet
totaal

Bij 2.7.1 Investeren van tijd en/of geld
Tabel 13. Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere Delftenaren voor verbetering van
uw buurt of stad? naar wijk (in %)

ja, ik wil mij in mijn
vrije tijd inzetten
ja, ik wil geld
investeren in een
initiatief waar ik
zelf achter sta
ja, ik wil tijd én geld
investeren in een
goed idee
nee, ik wil geen tijd
en geld investeren
in goede ideeën
weet niet
totaal

Binnenstad
(n=125)

Vrijenban

Tanthof

Voorhof

(n=140)

(n=102)

(n=124)

(n=126)

(n=948)

51

40

41

45

38

36

42

57

44

3

3

5

7

3

3

2

3

4

17

10

19

14

9

9

11

10

13

15

20

23

17

27

21

27

11

20

14
100

27
100

11
100

17
100

22
100

31
100

18
100

19
100

20
100

(n=98)

Hof van VoordijksDelft
hoorn
(n=121)
(n=111)

Buitenhof Wippolder

totaal

Tabel 14. Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere Delftenaren voor verbetering van
uw buurt of stad? naar leeftijd (in %)

ja, ik wil mij in mijn vrije tijd
inzetten

18-24
(n=112)

25-34
(n=151)

35-44
(n=151)

45-54
(n=163)

48

45

45

48

49

33

44

3

3

5

4

5

4

ja, ik wil geld investeren in een
initiatief waar ik zelf achter sta

55-64 65+ jaar
(n=157) (n=213)

totaal
(n=948)

ja, ik wil tijd én geld investeren
in een goed idee

10

19

20

14

7

7

13

nee, ik wil geen tijd en geld
investeren in goede ideeën

29

17

15

14

18

28

20

13
100

16
100

17
100

19
100

21
100

27
100

20
100

weet niet
totaal
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Bij 2.7.2 Wanneer is de gemeente aan zet?
Tabel 15. Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die ontwikkeling samenwerken
worden het niet met elkaar eens over een goede oplossing. Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen?
Wanneer is volgens u de gemeente aan zet? naar wijk (in %)
Binnenstad
(n=125)

Vrijenban

7

6

5

36

27

7

als iedereen in de
buurt erover heeft
kunnen meedenken
als alle direct
belanghebbenden
mee hebben
kunnen denken
als er een meerderheid is die voor
of tegen een
ontwikkeling is
als het algemeen
belang in het
geding is
weet niet
anders, namelijk:
totaal

Tanthof

Voorhof

(n=140)

(n=102)

(n=124)

(n=126)

(n=933)

5

7

11

6

6

6

32

33

25

28

25

34

30

10

4

13

13

12

13

16

11

42

47

43

41

39

43

53

31

42

3
5
100

3
7
100

6
9
100

5
3
100

8
8
100

2
4
100

3
1
100

3
11
100

4
6
100

(n=98)

Hof van VoordijksDelft
hoorn
(n=121)
(n=111)

Buitenhof Wippolder

totaal

Tabel 16. Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die ontwikkeling samenwerken
worden het niet met elkaar eens over een goede oplossing. Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen?
Wanneer is volgens u de gemeente aan zet? naar leeftijd (in %)

als iedereen in de buurt
erover heeft kunnen
meedenken
als alle direct belanghebbenden mee hebben
kunnen denken
als er een meerderheid
is die voor of tegen een
ontwikkeling is
als het algemeen belang
in het geding is
weet niet
anders, namelijk:
totaal

18-24
(n=106)

25-34
(n=148)

35-44
(n=148)

45-54
(n=163)

55-64
(n=157)

65+ jaar
(n=211)

totaal
(n=933)

3

5

4

6

7

10

6

46

33

35

32

24

19

30

3

14

7

8

13

16

11

38

39

46

43

42

43

42

11
100

4
4
100

3
5
100

4
8
100

5
8
100

8
4
100

4
6
100
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Delft Internet Panel: open
antwoorden Omgevingswet
Op de open vragen in het onderzoek hebben deelnemers aan het Delft Internet
Panel onderstaande antwoorden gegeven. De antwoorden zijn letterlijk en integraal opgenomen in het overzicht.

Bij 2.3.2 Redenen om niet betrokken te willen worden
U geeft aan niet betrokken te willen worden bij plannen voor de stad
of uw buurt. Kunt u uw antwoord toelichten?
•

1. De wijzigingen in het beleid komen voort uit bezuinigings overweging.
2. De gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking.
3. De directe democratie heeft als neveneffect onverantwoord populisme.

•

actief als vrijwilliger en dag heeft maar 24 uur

•

Alleen ‘tegenkamp’ komt in actie, waardoor hoogstwaarschijnlijk 90% van (goede) initiatieven wordt
tegengehouden (‘not in my backyard syndrome’).

•

Als 75 plusser is dat belang weg.

•

Als alle burgers betrokken zouden moeten worden kan er nooit een besluit genomen worden; hoe
ontstaat consensus?

•

Als er meer meningen zijn duurt het langer voor er een besluit genomen wordt.

•

Als iets me bijzonder na aan het hart zou liggen, zou ik wel mee willen doen, maar niet voor van alles en
nog wat

•

Als ik betrokken zou willen worden, dan zou ik mij wel aanmelden bij een politieke partij.

•

Ben thans als vrijwilliger druk met allerlei andere zaken. Kan weinig tijd vrijmaken.

•

De vergaderingen zullen waarschijnlijk ‘s-avonds plaats vinden. Ik vind het niet veilig op straat als het
donker is en ik zie slecht in het donker.

•

Er ontstaat slechts een extra gremia, geen deskundige oplossingen.

•

Geen behoefte aan

•

Geen behoefte aan

•

geen behoefte aan.

•

geen belangstelling

•

Geen bereidheid om hier tijd voor vrij te maken

•

geen interesse

•

Geen tijd, niet belangrijk genoeg
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•

Geen tijd.Als iets me echt raakt (mee oneens) dan wil ik best reageren.Vaak heb je als minderheid niet
veel in te brengen.

•

heb geen uitgesproken ideeën, beter om mensen te betrekken die dat wel hebben

•

Heb het veel te druk

•

helpt toch niet

•

Het belangrijkste is dat de personen die beslissingen nemen ter zake kundig zijn. Er zijn te veel mensen
die maar wat brabbelen om aan het woord te zijn terwijl ze niet weten waar het in feiten om gaat en vaak
juiste beslissingen onnodig vertragen.

•

I prefer not to be involved in this matter

•

ik ben betrokken bij de plannen voor de stad door mijn stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

•

Ik ben daar te oud voor

•

Ik ben een student en ik heb geen tijd voor zoiets.

•

ik doe al heel veel vrijwilligerswerk en wil dus verder niets meer

•

Ik en nog vele anderen hebben het idee dat je mee mag praten om je de wind uit de zeilen te nemen,
maar de Gemeente doet in het algemeen wat ze zelf wil en wat eigenlijk allang vaststond!

•

Ik heb al zoveel activiteiten buitenshuis, ik heb gewoon geen plek in mijn agenda om avonden of dagen vrij
te maken.

•

Ik heb bij verkiezingen gekozen voor een bepaald beleid en als dat niet bevalt, moet ik dat laten merken
bij nieuwe verkiezingen.Als bestuurders steeds voor alles de mening van Delftenaren moeten vragen,
werkt dat niet want er zullen altijd mensen voor en/of tegen iets zijn.

•

Ik heb druk genoeg

•

Ik heb er geen behoefte aan om hier tijd aan te besteden.

•

Ik heb er te weinig tijd voor om me in de zaken te verdiepen en kan daardoor geen goed oordeel geven.

•

Ik heb geen behoefte om daarbij betrokken te worden en wil daar geen tijd voor vrij maken.

•

Ik persoonlijk vertrouw op de deskundigheid van het college, de gemeenteraad en de ambtenaren van de
gemeente. In het verleden hebben zij over het algemeen de juiste keuzes gemaakt en ga er vanuit dat zij
dat in het vervolg ook zullen doen.Als mijn mening wordt gevraagd, dan zal ik die overigens wel geven.
Maar als er beslissingen worden genomen zonder dat mijn mening is gevraagd, dan vind ik dat geen
probleem.

•

ik vind het belangrijk dat Delftenaren mee kunnen denken en praten. Helaas ontbreekt bij mij de tijd.

•

Ik vind mezelf daar te oud voor en laat het liever aan jongeren over.

•

ik zou er geen tijd voor vrij maken. En ik denk dat experts een betere inschatting kunnen maken dan de
bewoners

•

in een stad met 90.000 inwoners is dat 90.000 meningen voor dat er dan een besluit is !!!!! Ik ga er van uit
dat de mensen die ik kies weldoordacht beslissingen neemt.

•

Ja, eenvoudigweg niet geïnteresseerd. Ik vertrouw erop dat de gemeente de juiste beslissingen neemt.

•

meer openbaarheid

•

Momenteel studeer ik in Delft en ben ik woonachtig in het centrum, en vind ik het allemaal wel prima wat
er gebeurt. Ik weet nog niet of ik na mijn studie in Delft blijf, dus vind ik niet dat ik een uitgebreide mening
kan hebben over de toekomst van Delft.
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•

Om dat goed te doen, vind ik van mezelf, dat ik me goed in de plannen en consequenties moet inlezen om
een gefundeerde mening te vormen. Daar heb ik geen tijd/energie voor.
Is ook meteen me grootste huiver voor inspraak. Heb te veel gezien hoe een klein groepje direct betrokkenen dingen tegenhielden wat hun zelf negatief raakten maar voor de stad als geheel wel goed is (b.v.
aanleg busbaan).

•

omdat de gemeente niet naar de burgers luistert en dat doen ze in den-haag ook niet

•

Persoonlijk heb ik te weinig vrije tijd om steeds hierbij betrokken te zijn, en gezien mijn situatie ben ik
flexibel in mijn behoeften. De keuze om betrokken te worden wil ik echter wel hebben, mocht mijn situatie veranderen.

•

Te weinig kennis van zaken.

•

Veel bewoners willen mee beslissen over projecten in hun omgeving, die eenzijdig kunnen uitpakken, waar
anderen veel last van kunnen hebben.

•

Volgens mij willen burgers dat helemaal niet en is het achteruitgang.We hebben toch niet voor niets voor
indirecte democratie gekozen? In de tijd van Socrates ging op deze manier... En weet u nog hoe het met
hem is afgelopen? Daarnaast ik zie het niet gebeuren dat burgers evenveel tijd en energie steken in het
lezen van alle benodigde raadsstukken en andere documenten om tot een weloverwogen keuze te komen
die recht doet aan alle burgers van de stad. Dat is het belangrijkste bezwaar.

•

we hebben een gemeenteraad, neem aan dat ze kennis en kunde in huis hebben, nog meer mensen mee
laten denken, geeft alleen maar meer tegenstellingen.

•

Wij kiezen de raad om voor ons de stad te besturen. de gekozenen kunnen door actief in de wijken te
zijn, met wijkgenoten te praten achterhalen wat er in de wijk speelt. Het kost meer tijd en geld om bij
ieder punt de burger te betrekken. Daar is de raad voor.

Bij 2.3.4 Manier van betrokkenheid
Op welke manier zou u door de gemeente betrokken willen worden
bij plannen voor de stad of uw buurt? – Anders namelijk:
•

alles is door gemeente en belanghebbende toch al beslist, de omwonenden worden alleen geïnformeerd,
alles is derhalve reeds “voorgekookt”, dus zogezegd is het “mosterd na de maaltijd”.

•

Als ik over de plannen een zinnige gedachten heb, zou de mogelijkheid moeten bestaan dat ik die kan
delen. Hopende dat er naar me geluisterd word en dat men er iets mee kan doen.

•

Belangrijke beslissingen die duur zijn voor delft moeten met een referendum worden besloten.

•

ben 88 jaar heb niet zoveel int. meer

•

Bewoners moeten ook niet het idee krijgen dat er dingen op hun schouders komen wat eigenlijk taken van
de gemeente zijn. In het kader van de bezuinigingen krijgt de burger af en toe het idee dat de gemeente
voor steeds meer dingen wegloopt.

•

bewonersgroepen moeten actief geraadpleegd worden door de gemeente over plannen en in een vroeg
stadium

•

dat de gemeente durft te luisteren naar plannen van de gemeente en bij een beter plan van een burger
ook durft te zeggen dat het beter is ipv prestige projecten er door te drukken
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•

Dat is een verkapte bezuiniging; de Gemeente had altijd al de plicht om mensen/bewoners te laten
meedenken. Gemeenteambtenaren die deze taak hadden zijn wegbezuinigd.

•

dat is geheel afhankelijk van waar het over gaat ...

•

de gemeente zou meer naar de mensen moeten luisteren

•

De gemeente zou per onderwerp een kleine groep geïnteresseerden bewoners

•

De ruimte moet er zijn om eigen plannen te ontwikkelen en in te dienen. Belangrijker nog is dat de
ingezonden plannen ook daadwerkelijk worden beoordeeld. Uitvoering van de plannen voornamelijk
centraal houden.

•

dit is niet tevoren te bepalen. Pas als er iets speelt dan kun je als bewoner beslissen of je wilt adviseren/
meedenken etc. maar minimaal wil ik op de hoogte gehouden worden.

•

Door een veelheid aan initiatieven doet de gemeente gewoon wat ze wil. Dat moet worden doorbroken

•

Eens in de vier jaar stem ik op de gemeenteraad. Die raad is de belangrijkste vertegenwoordiging van de
bevolking.

•

Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen van de gemeenteraad, de vertegenwoordiging van de Delftse
samenleving.

•

gemeente niet teveel laten vertragen door kleine vertegenwoordigersgroepen, bv zoals bij de Sebastiaansbrug

•

Het bestuur van Senioren Delfland FNV biedt zich aan voor overleg

•

Het inschatten van allerlei vormen van noodzakelijkheid op voorhand.

•

Ik ben de enige in de buurt die de omgeving wel eens schoon maakt.

•

Ik ben een senior met veel kwalen, ik kan niet zoveel meer

•

Ik had vorig jaar bv een plan in mijn bruine hindoekop om bij Tanthofdreef locatie Sranti gebouw van
negers uit Suriname een soort Klein Afrika cultureel dorp te laten ontwikkelen als toeristische attractie in
Delft, bij Tanthof waar er een groot open gebied is. Nu weet ik niet waar ik dit leuke en economische
aantrekkelijke idee kan indienen, zoiets bestaat nergens in Nederland dus Delft zou een primeur halen en
veel toeristen aantrekken.Afrika groeit aardig nu en heeft ruim 1,4 miljard inwoners dus er zijn genoeg
economische kansen voor zo een Afrikaanse culturele Dorp, evt als kleine koepelstad (diameter 500 1000 m) met tropische binnen atmosfeer hele jaar door.

•

Ik vind dat de gemeente zelf de regie moet houden, ook als er meer ruimte komt voor eigen initiatieven.
Het is me nog niet duidelijk of dit het geval zal zijn in de nieuwe situatie. Controle door de gemeente
moet blijven.

•

ik vind vooral van belang dat er niet allemaal losse plannetjes beraamd worden zonder grote lijn en zonder
samenwerking met omringende gemeenten

•

Ik wil actief geïnformeerd worden en inspraakmogelijkheden hebben op plannen voor mijn wijk. Niet voor
de stad als geheel.

•

Ik wil als inwoner nee kunnen zeggen tegen belangrijke projecten, waarbij dan ook wordt geluisterd naar
de meerderheid

•

ik wil bedenkers en uitvoerders van ondoordachte dure projecten weer op aarde laten landen.

•

Ik wil dat ambtenaren actiever informeren en politici (ja, dat maakt echt verschil tov ambtenaren) beter
luisteren en daar ook naar handelen

•

Ik wil dat over de plannen gestemd wordt
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•

Ik wil dat plannen die ‘ter inzage’ liggen ook werkelijk op internet in te zien zijn.Tijdens werktijden naar
een gemeentelijk kantoor moeten reizen om plannen in te zien is een vorm van plannen verbergen.

•

Ik wil de mogelijk hebben om inspraak te hebben in de plan-fase

•

ik wil de mogelijkheid hebben om mee te kunnen denken / mijn mening te laten horen over een onderwerp.

•

ik wil de MOGELIJKHEID tot al deze dingen hebben

•

Ik wil kunnen zien welke ontwikkelingen er spelen en kunnen participeren waar voor mij relevant

•

ik wil meebeslissen over plannen

•

ik wil mijn (raadgevende) mening kunnen geven over plannen in mijn wijk/buurt en in mindere mate de stad

•

Ik wil over gemaakte plannen kunnen meebeslissen, bijv. Referendum

•

ik wil over plannen kunnen stemmen

•

ik wil overwegende bezwaren kenbaar kunnen maken

•

ik wil plannen analyseren en verbeteren.

•

ik wil samen met andere buurtbewoners activiteiten in onze buurt voortzetten

•

ik wil vooral niet dat buurtgenoten meebepalen, want de grootste bek regeert...

•

Ik wil, als de plannen op mijn situatie betrekking hebben, mijn mening kunnen geven

•

ik zou over plannen die zeg binnen een straal van 500 meter van mijn woning plaats vinden geïnformeerd
willen worden

•

Ik zou willen kunnen zeggen als ik iets echt niet zou willen.

•

In feite de ruimte voor al het bovenstaande, kan vaak makkelijk door interactieve workshops.

•

in wettelijk vereiste publicaties duidelijk omschrijven wat het plan precies beoogt

•

informatie en plannen heeft geen zin, niet gehoord worden en teveel macho gedrag die allemaal hun zin
willen hebben

•

ingekomen ideeën publiceren

•

inspraak in de oprichting van een voedseltuin, omwonenden NIET gehoord, initiatief 4 particulieren die
niet aangrenzend wonen, bezwaar bij gemeente werd totaal genegeerd, en er werd zelfs geld gegeven door
wethouder aan dubieus clubje, SCHANDE Typeert de gemeente Delft, totaal niet transparant

•

je moet wel deskundig genoeg zijn

•

meedenken met (ingehuurde) experts

•

middels referenda beslissen of het voorgestelde doorgang mag vinden

•

Of via een wijk/buurt vertegenwoordiging willen adviseren en met plannen komen

•

op kunnen reageren niet gelijk adviseren.

•

OP TIJD betrokken worden, niet als je al ruikt dat de beslissing al genomen is.

•

‘plannen’ is nogal algemeen; keus uit bovenstaande zal afhangen van welk onderwerp het betreft, of ik daar
betrokkenheid/kennis van heb

•

reageren op plannen met advies voor nadere toetsing [ camera toezicht Kristalweg.]

•

referendum. daarom oneens met wenselijkheid mee te denken. moet zijn meebeslissen

•

Stemmen over bepaalde plannen via email / online

•

thema-afhankelijk

•

Tijdig worden geïnformeerd en dat aanpassingen van de plannen mogelijk zijn.

•

tijdige informatie over wijk-/buurtplannen is belangrijk om draagvlak bij bewoners te verkrijgen
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•

Uitnodigen om mening te geven en dat dan meewegen bij beslissingen door politiek/ambtenaren

•

uitnodiging voor ronde tafel consultatie gesprekken per deelonderwerp;

•

via buurtberaad

•

Volgens mij kiezen we afvaardiging in gemeenteraad die voor ons regeert. Geen alternatieve zoeken.
Laat bestaande structuren dit oplossen.

•

voor de vaak toch drukke mensen die wel hun mening willen geven/meedenken ook een (korte) digitale
(of via brieven in de bus in ouderenwijk) vragenlijst?

•

voorstellen doen welke deskundigen kunnen adviseren

•

wat ik hierin wil is afhankelijk van waar het over gaat

•

We kiezen een gemeenteraad, die denkt mee. De gemeente verschuift veel te veel naar de burger.

•

we leven in een democratie met verkiezingen dus mogen we er vanuit gaan dat we goed vertegenwoordigd worden bij de gemeente

•

wil een procedure waarbij matige ambtenaren niet door inwoners van tafel gekletst worden om
verkeerde belangen te behartigen

•

Wil ook kritiek kunnen geven, indien nodig, en op fouten kunnen wijzen.

•

zelf feedback kunnen geven op plannen en ontwikkelingen

Bij 2.4.2 Vorm van ondersteuning
Welke ondersteuning zou u dan graag van de gemeente ontvangen?
– Anders namelijk:
•

“Welke ondersteuning”, waar komt deze vraag plots vandaan?

•

Bijvoorbeeld door het verstrekken van digitale onderleggers

•

bv plan Afrikaanse koepelstad bij tanthof achterin ter locatie van neger clubje Sranti Delft, ja ik moet dit
verder op papier uitwerken en ergens kunnen indienen als commercieel en toeristisch idee v delft, mijn
email is waldo@ziggo.nl dus informeer mij evt als het kan.

•

cijfermatige onderbouwing gemeentelijke plannen i.p.v. propaganda

•

dat de gemeente ook daadwerkelijk luistert, is nu totaal niet het geval

•

Dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt als je het vraagt met blijvend resultaat.

•

dat hangt geheel van het onderwerp af ...

•

De gemeente kan zich meer dienstbaar opstellen, help de mensen met plannen, niet met nee en maar met
Ja en...

•

de mogelijkheid samen te werken aan ideeën voor de omgeving vraagt om ondersteuning, wat iets anders
is dan het gesuggereerde faciliteren

•

de onmogelijkheden

•

deskundige ambtenaren die ONS adviseren

•

dit alles t.b.v. onze bewonersvereniging

•

door met ambtenaren contact te hebben.....

•

echt mee laten denken en niet alleen vanuit regels en beperkingen
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•

een goede ingang bij het ambtelijk apparaat zou al genoeg zijn, zoals vroeger de wijkcoördinator

•

Een snellere reactie op vragen van bewoners, wanneer zij willen participeren.

•

Enkele jaren geleden heb ik actief meegedaan met een commissie voor her ouderenproof maken van de
wijk. Dat is totaal doodgebloed.

•

Gebruik deze vraaglijsten ook voor beslissingen en belangrijke projecten.

•

geen doordrijven eigen plannen door gemeenteambtenaren, verstrekken juiste en tijdige informatie door
ambtenaren

•

Geïnformeerd en betrokken worden bik zaken/ vergunningen die mij raken

•

gemeente zelf openstaat voor initiatieven van bewoners

•

Ik hou de openbare Olofstuin bij, het zou fijn zijn als ik een beroep zou kunnen doen op de gemeente
voor groot snoeiwerk

•

in het algemeen coördinatie

•

In voorkomende gevallen (co)financiering

•

inhoudelijke tekst van aanvragen en verleende (omgevings) vergunningen digitaal beschikbaar stellen

•

meedenken over vraaggestuurd werken vanuit de burger m.b.v. digitalisering

•

niet alleen het politieke proces

•

ook al het bovenstaande; het zit hem vooral in de faciliterende rol van de gemeente; ondersteunen daar
waar kan.

•

overleg met de gemeentelijke medewerkers

•

proactief toetsen op de regelgeving die er wel is en facilitering van het proces

•

Procedure

•

Right to challenge: publieke taken laten coordineren/uitvoeren door maatschappelijke organisaties

•

Ruimschoots geïnformeerd worden over de te ondernemen acties/wijzigingen in de wijk/stad. Op zo’n
manier dat er nog inspraak mogelijk is en dat er vanuit de wijk/stad nog aangegeven kan worden of het
plan wel doorgang zou moeten vinden.

•

Samenwerking met gemeente voor een beter sociaal en cultureel plan voor de stad op korte, middel en
lange termijn. Niet zoals de uitholling die de laatste jaren gaande is in Delft.

•

speeltuin Buenos Airesstraat kindvriendelijk (kattenpoep en ziektekiemen vrij zie uitzending NPO) maken,
bestemming stadsboerderij Tanthof

•

Steun in Positie krijgen

•

studenten overlast terugdringen of minimaal voor de toekomst beperken

•

te horen krijgen via mail wat er gebeurt binnen die straal van zeg 500 meter, en niet plots ergens mee
geconfronteerd worden

•

Tijdige informatie over besluiten in de achterkamer van de politiek

•

toetsing van de plannen bij de overige betrokkenen (zoals de andere buurtbewoners)

•

Veel van het bovenstaande zou via internet aangeboden moeten worden.

•

vuilnis ophalen en de omgeving schoon maken

•

wil graag worden geïnformeerd in begin fase van plannen wanneer er nog veranderingen mogelijk zijn

•

WMO

•

woningbouw
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Bij 2.5 Onderwerpen / tabel 3
Bij welke onderwerpen zou u graag meer ruimte krijgen om samen
met andere Delftenaren mee te denken over verbeteringen? Denk
hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van horeca/ ontspanning en
vrijetijd, parkeervoorzieningen, woningbouw of inrichting of beheer
van de openbare ruimte. Noem er maximaal 3.
•

(handhaving) verkeer in de wijken

•

(mede) onderhouden van groenvoorzieningen in de eigen wijk

•

(openbaar) vervoer, met name voor ouderen

•

(Sport) voorzieningen

•

(ver) bouwplannen in de wijk

•

(ver)bouwen

•

aan-en opbouw van bestaande woningen

•

Aanbesteding van ‘grote projecten’

•

aanbrengen selectieve knip

•

aandacht voor kwetsbare mensen in de wijk. Inclusie

•

aankleding straten/beloopbare trottoirs

•

aanleg straten

•

aanleggen van voetgangerstunnels, oversteken e.d.

•

aanpak geluidsoverlast, schoonhouden en vuil afvoer e.d.

•

Aanpak van vandalisme in Buitenhof

•

Aanpak verbeteringen

•

aanpassingen aan het kruispunt prinses beatrix laan / westlandse weg wat voor ons grote gevolgen heeft

•

Aanslag op groenvoorzieningen

•

aantal horecavoorzieningen in de stad en mijn wijk

•

aantal studentenwoningen per straat

•

aantrekken start-ups

•

aanwijzen parkeervergunningsgebied

•

aanzicht historische panden (bijv geen kunststof kozijnen en gebuik maken van monumentenglas)

•

Activeren van de openbare ruimte met als doel de informele communicatie te versterken

•

Activiteiten buiten het centrum ontwikkelen

•

activiteiten die leven van bewoners raken

•

activiteiten in binnenstad om toeristen aan te trekken vs woongenot bewoners
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•

Adviseren bij inrichting openbare ruimte

•

afsluiten van doorgaande wegen

•

Afstemming horeca/ontspanning in relatie met doelgroepen

•

Afstemming van belangen. Ik vrees dat anders de commerciële groepen de boventoon gaan voeren

•

Afval

•

AFVAL / ZWERFAFAL

•

Afval beleid

•

Afval en schoonhouden omgeving

•

Afval inzamelen

•

Afval inzameling

•

afval op straat

•

afval op straat verwijderen

•

afval scheiden/ophalen

•

Afval, reiniging

•

afvalinzameling

•

Afval opruimen/prullenbakken

•

Afvalplaatsen

•

afvalreguleringsbeleid

•

afvalscheiding

•

afvalscheiding en -inzameling

•

afvalscheiding en milieu

•

afvalverwerking

•

afvalverwerking

•

Algemene opmerking: stad klimaatbestendiger maken

•

algemeen

•

algemeen (ontspanning/vrije tijd): Delftse hout & andere groenvoorzieningen

•

algemeen beleid

•

alle

•

Alle hierboven genoemde punten

•

Alle onderwerpen

•

alles met ruimtelijke ordening

•

Alles rond apciaal maatschappelijke dienstverlening

•

Alles rond inrichting en herinrichting van de stad gaat, zoals nieuwe en vernieuwing wijken

•

Alles wat met inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte in de stad gaat
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•

als burger moet je toch je mond houden

•

Als er veel risico is bij projecten of als het direct inwoners raakt

•

Als het gaat om lege ruimten en lege gebouwen, ook in eigendom van de gemeente

•

Amusement op de Markt

•

andere wijze van participeren van kansloze en werkloze mede burgers

•

Asielbeleid

•

auto luwe woonwijken

•

Auto vrije binnenstad

•

auto/vergunningparkeren

•

autoloze binnenstad

•

autoluw maken binnenstad

•

autoluwe binnenstad

•

Autoluwe binnenstad

•

Autoverkeer

•

Autovrij gebied

•

Bankjes op straat

•

Bebouwing

•

bebouwing

•

bebouwing in de wijk anders dan woningen

•

Beheer van de openbare ruimte.

•

beheer van de openbare ruimte

•

Beheer en inrichting openbare ruimte

•

beheer en inrichting openbare ruimte

•

Beheer en inrichting openbare ruimte/verkeersveiligheid

•

Beheer en inrichting van de openbare ruimte

•

beheer en onderhoud groen

•

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

•

beheer en ontwikkeling buitenruimte

•

beheer fietspaden specifiek

•

beheer groenvoorzieningen

•

beheer kinderboerderijen en schooltuinen

•

Beheer omgeving

•

beheer openbaar groen

•

beheer openbaar groen en water
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•

Beheer openbare ruimte (42 keer genoemd)

•

beheer openbare ruimte en de wijk waarin ik woon

•

Beheer openbare ruimte in de eigen buurt

•

Beheer openbare ruimte in het bijzonder tav afval/grofvuil ed bij ondergrondse containers

•

beheer openbare ruimte rondom het huis (pleintjes, steegjes) onder gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid (Tanthof)

•

beheer openbare ruimte ruimte beheer aanscherpen, voorbeeld veel hinderlijk geparkeerde fietsen op
verkeerde plaatsen.

•

beheer openbare ruimte zoals groenvoorziening

•

beheer openbare ruimte zodanig dat niet alles vol gezet wordt, ruimte voor natuur!

•

beheer openbare ruimte, parkjes

•

Beheer openbare ruimte: afval

•

Beheer openbare ruimte: onkruid in de straten

•

Beheer openbare ruimte: parkeren

•

beheer openbare ruimte.

•

Beheer openbare ruimten (5 keer genoemd)

•

beheer openbare ruimte

•

Beheer openbare ruimte

•

Beheer van de groene openbare ruimte: meer eetbare gewassen, voedselbos principe

•

Beheer van de openbare ruimte (4 keer genoemd)

•

Beheer van groenvoorzieningen

•

beheer van het groen, welke bomen gesnoeid, waar extra struiken

•

Beheer van openbare ruimte (8 keer genoemd)

•

Beheer van openbare ruimten

•

Beheer van openbare ruimtes

•

beheer vrije ruimte

•

Beheer water in de wijk

•

beheer, schoonmaken en onderhoud van eigen wijk.

•

beheer/gebruik groenvoorziening

•

Beheer/inrichting openbare ruimte

•

beheer/inrichting van de openbare ruimte in mijn wijk

•

beheer openbare ruimte

•

beheer openbare ruimte

•

behoud buurtwinkels
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•

behoud cultureel erfgoed

•

behoud monumenten en musea

•

Behoud van de historische binnenstad

•

Behoud winkelgebied centrum en onderhoud (tegengaan verloedering)

•

behouden van de eigenheid van de stad

•

belastingen

•

beleid winkels

•

beperken geluidsoverlast

•

Beperking van overlast en uitbreiding van horeca

•

beplanting plantsoenen in mijn buurt

•

Bereikbaarheid (6 keer genoemd)

•

Bereikbaarheid binnenstad

•

Bereikbaarheid centrum voor ouderen

•

Bereikbaarheid Delft (auto)

•

Bereikbaarheid en openbaar vervoer

•

bereikbaarheid en parkeergelegenheid

•

Bereikbaarheid en verkeerscirculatie

•

Bereikbaarheid stad

•

bescherming historische stadskern

•

besteding van (gemeentelijke) middelen

•

bestemming gebieden

•

bestemming V&D pand

•

bestemming woningen in de binnenstad voor studentenhuisvesting

•

bestemmingen panden in de binnenstad

•

Bestemmingsplan (3 keer genoemd)

•

bestemmingsplan en uitzonderingen daarop

•

bestemmingsplan stadsboerderij tanthof

•

Bestemmingsplannen (6 keer genoemd)

•

Bestemmingsplannen en bouwplannen

•

Bestemmingsplannen in de wijk, met bouwlagen die meer dan 2 verdiepingen hoger worden dan de
bestaande bouw.

•

Bestemmingsplanwijzigingen voor grotere projecten

•

Bestrating

•

Bestrating
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•

Bestrating op een beter niveau brengen

•

bestrating van de stoepen

•

bestrating, jaren achterstallig onderhoud, veel valpartijen, en maar uitstellen

•

betaald parkeren

•

Betere fietspaden

•

Betere winkels

•

Beter onderhoud wegen, met name de fietspaden, stoepen en dergelijke.

•

Betrekken bewoners.

•

Betrekken van organisaties zoals buurtverenigingen belangenverenigingen bij ontwikkelingen. Zij hebben
korte lijnen naar en met de bewoners

•

bevoorrading winkels en horeca binnenstad

•

bevorderen leefklimaat bewoners binnenstad door terughoudend beleid rond horeca, evenementen en
overlast

•

Bevorderen openbaar groen

•

bevorderen van samenhang en participatie in de buurt

•

Bevordering saamhorigheid in de wijken

•

bevordering van het fietsverkeer door betere paden en stallingsmogelijkheden

•

Bewegwijzering

•

Bezigheidstherapie voor ouderen in buurthuizen

•

bibliotheek gesloten, schandalig wat moet ik met een kerk, dat is niet voor iedereen

•

bieb

•

bij verandering leefomgeving

•

Bij werkzaamheden aan de wegen voor oa scootmobielen

•

Bijv Voetbalveldjes in de buurt of inrichting speelvelden

•

Binnenstad (3 keer genoemd)

•

Binnenstad autoluwer maken

•

Binnenstad niet laten doorsnijden door buslijn

•

Binnenstad nieuwbouw

•

Binnenstad schoner houden

•

Biologisch boeren

•

Bloktijden parkeervergunningen

•

bomen en groen

•

Bomenbeleid

•

Bouw openbare gebouwen (zoals station, gemeentehuis e.d.)
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•

Bouw Sebastiaansbrug

•

bouw van “seniorenbestendige” woningen

•

bouw, inrichtingen beheer openbare ruimte (inplanten supermarkt als voorbeeld)

•

bouwen en verkeer in de wijk

•

bouwen huur- en koopwoningen

•

bouwen van nieuwe huizen, kantoren etc

•

bouwkundige vormgeving

•

Bouwplannen

•

Bouwplannen

•

bouwplannen in de wijk

•

bouwplannen in de wijk en grootschalige plannen in de stad, anders dan renovatie

•

bouwplannen: winkels, woningen, wegen, bruggen

•

Bouwprojecten

•

bromfietsen niet meer bij de nietjes laten stallen

•

brug over de schie

•

budget

•

Buitenhof met name sportveldje tussen Cecarfranckstraat en Mozartlaan

•

buitenspelen

•

Buurtpreventie

•

Buurt

•

buurt activiteiten

•

buurt preventie

•

Buurthuis

•

Buurthuizen (3 keer genoemd)

•

buurthuizen en sportgelegenheid

•

buurthuizen weer open o.i.d.

•

buurtvoorzieningen

•

buurtwerk

•

Cafés, aantrekkelijker maken

•

Campus TU delft

•

Clean up van de stad

•

Clubs

•

collectie huisvuil

•

collectief duurzaam energie opwekken. Bijv windmolens of zonnepanelen park
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Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

coördinatie aanpak verkeerssituaties/ reparaties

•

Coördinatie van projecten.

•

creëren post/pakket afhaal punten in de wijken

•

Cultureel aanbod

•

culturele activiteiten

•

culturele voorzieningen

•

cultuur

•

Cultuur

•

cultuur in de wijk

•

Cultuur/moderne musea

•

Cultuuraanbod

•

culturele activiteiten

•

dagelijks onderhoud openbare ruimte

•

de invulling van de buitenruimte / groen in de wijk i.p.v. alleen tegels

•

De omgeving schoon maken

•

de straten worden overal open gebroken en de fietspaden ook.

•

de uitbreidingsplannen van Rotterdam/the Hague airport

•

de veiligheid wat in gevaar wordt gebracht door bijv. fietsen op de stoep en voetgangers gebied respecteren

•

De vuilophaaldienst slaat regelmatig containers over. Blijkbaar zijn deze slecht zichtbaar omdat ze tussen
geparkeerde auto’s geplaatst moeten worden. Ook blokkeren geparkeerde auto’s de doorgang voor
rolstoelen. Inrichting van de stoep/parkeerplaatsen kan dus verbeterd worden en de bewoners weten
precies waar het misgaat.

•

Definitieve vrije loop van honden in de parken

•

Delft groen stad

•

Delft sport stad

•

developments in the field of hospitality

•

Dienstenaanbod gemeente, vuilophaalservice, afvaldelingssystemen

•

directe leefomgeving

•

doorstroming verkeer

•

dure projecten managen

•

Dus overleg met bewoners en wooncorporatie en gemeente een oplossing zoeken.

•

Duurzaamheid (5 keer genoemd)

•

duurzaamheid w.o. alternatieve energiewinning

•

Duurzaamheid
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•

duurzame ontwikkeling

•

Economie

•

Ecozones

•

Educatief speelgoed voor kinderen ivm buitenschoolse activiteiten, evt in overdekte speelplaats. wel gratis

•

een goede oplossing voor cultuur, zoals een overkoepelend orgaan of mooi cultureel centrum

•

Een zgn paneel waarop allochtonen kinderen groepsspelletjes kunnen leren om samen te spelen. of het
verspreiden op scholen, kinderen leren nu niet echt gezellig samen te spelen.

•

eerst onderzoeken of er niet teveel dezelfde horeca ,winkels komen in een bepaalde omgeving. dit geldt
voor alles

•

eigen sociale verantwoordelijkheden burgers (ook onderling)

•

Eigenlijk niet. Ik ben voorstander van een sterke gemeente.

•

Electrische oplaadpunten

•

En feest voor jongeren zoals Skatejam

•

Energiebesparing en hoe de gemeente hierbij kan stimuleren/voorbeeldfunctie vervullen

•

energietransitie

•

Etnisch profileren in de woningbouw=minder studenten in binnenstad

•

ev. herindeling

•

evenementen

•

evenementen en festiviteiten in openbare ruimte

•

evenementen en voorzieningen in de (binnen)stad

•

evenementen in de binnenstad

•

evenementen in de stad

•

Evenementenbeleid

•

Evenementenbeleid

•

faciliteiten uitbreiden of inkrimpen (bv kinderboerderij opheffen)

•

Feesten en buurthuizen voor de jeugd tot 18 jaar

•

Feestverlichting in de stad

•

Festivals

•

festiviteiten

•

fiets infrastructuur

•

fiets zomaar neerzetten in de binnenstad

•

fietsbeleid

•

Fietsbeleid

•

Fietsen en stalling
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•

Fietsen in Delft

•

Fietsen in verkeersluwe zone. Die kriskras langs de voetgangers rijden

•

fietsen stallingen beter opdat er niet OVERAL fietsen staan van studenten in de stad

•

Fietsenplan

•

fietsenstalling

•

Fietsenstalling

•

fietsenstalling station

•

Fietsenstallingen (3 keer genoemd)

•

fietsenstallingen en -overlast, veiligheid

•

fietsers en auto’s interactie in de stad

•

fietsers voorzieningen/infrastructuur verbeteren

•

Fietspaden (5 keer genoemd)

•

fietspaden in de binnenstad - die nu geheel ontbreken, in Delft fietsstad!

•

Fietsparkeer voorzieningen

•

Fietsparkeerbeleid en -handhaving

•

fietsparkeren

•

fietsparkeren

•

Fietsparkeren station

•

fietsverkeer

•

Fietsvoorzieningen (4 keer genoemd)

•

Fietsvoorzieningen in brede zin

•

fietsvriendelijkheid (fietspaden, stallingen, wegopbrekingen)

•

Financiën

•

financiële regelingen en hulp t.a.v. mantelzorg

•

Financiele zaken. (inkomsten)

•

Financiele zaken. (uitgaven)

•

financiën prioritering

•

flexibel omgaan met vergunningen voor kleine bedrijven

•

flexibel omgaan met vergunningen voor kleine kantoren

•

Flexibel parkeerbeleid, gebruiksvriendelijker voor toeristen en minder gebruiken als melkkoe voor bewoners

•

Gebouwen die het stadsbeeld bepalen

•

gebruik en inrichting openbare ruimten

•

gebruik kunnen maken van mijn invalidenparkeerkaart
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•

Gebruik openbare ruimte

•

Gebruik van de openbare ruimte

•

gebruik van sportveldjes

•

Gebruik woon- en winkelruimte

•

Geen (4 keer genoemd)

•

geen sluiting sporthal Brasserskade

•

gehandicaptenbeleid

•

Geluid fijnstof en hondenpoep: overlast

•

geluid(soverlast) horeca

•

Geluidshinder

•

geluidsoverlast

•

Geluidsoverlast studentenverenigingen

•

gemeentebegroting

•

Gemeentelijke verorderingen.

•

Gevaarlijke verkeerssituaties verbeteringen

•

gezellige binnenstad met grotere diversiteit aan huurbare winkels

•

Gratis activiteiten ontwikkelen

•

gratis OV in Delft voor mensen met een laag inkomen

•

groenvoorziening

•

Groei/krimp gemeente

•

Groen (5 keer genoemd)

•

Groen (Westplantsoen)

•

Groen beheer

•

groen beheer

•

Groen binnen de wijk

•

Groen en groenonderhoud

•

Groen en schoonbeleid

•

Groen in de (binnen)stad

•

Groen in de buurt

•

Groen in de buurt

•

Groen in de buurt, groen in de stad

•

Groen in de buurt/stad

•

Groen in de stad

•

Groen in de straat
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•

groen in de wijk (3 keer genoemd)

•

groen voorziening

•

Groen voorziening

•

groen voorziening en onderhoud hiervan

•

Groen-onderhoud

•

Groen/ parken/ bossen

•

Groenbeheer

•

Groenbeheer en ontwikkeling en onderhoud

•

Groene inrichting van de stad. spoorzone en parken

•

groene leefomgeving

•

groene ruimtes

•

groenonderhoud e/of vervanging dan wel verwijdering

•

Groenonderhoud in de wijk

•

Groenonderhoud in wijk

•

Groenstroken en bloemperken mogen wel door buurtbewoners ingericht worden, mits die ze ook
goed onderhouden.

•

groenvoorziening

•

groenvoorzieningen

•

Groenvoorziening (28 keer genoemd)

•

groenvoorziening en onderhoud (3 keer genoemd)

•

Groenvoorziening in de openbare ruimte

•

Groenvoorziening in de wijk

•

groenvoorziening met bloemen

•

Groenvoorziening met name bomen in de wijk en onderhoud ervan

•

Groenvoorziening verbeteren

•

Groenvoorziening, onderhoud en veiligheid omgeving

•

groenvoorziening/onderhoud

•

groenvoorziening/openbare ruimte

•

Groenvoorzieningen (12 keer genoemd)

•

Groenvoorzieningen / groen beleid

•

Groenvoorzieningen en gebruik daarvan

•

Groenvoorzieningen in de wijk

•

groenvoorzieningen in onze buurt

•

Grondwaterstand

101



Inhoud
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•

grootschalige bouw ontwikkelingen

•

grote bouwprojecten, meedenken breder dan huidige passieve ter inzage legging

•

grote dure projecten !!!

•

grote infraplannen

•

Grote investeringen

•

Grote investeringen zoals de spoorwegtunnel

•

grote openbare voorzieningen (zwembaden/sportvelden)

•

Grote projecten

•

grote projecten en beheer van openbare ruimte

•

Grote projecten in de stad (bijv station)

•

Grote projecten zoals spoortunneldrama

•

Grote uitgaven van de gemeente, zoals de spoorzone of de tramlijn / sebastiaansbrug

•

Grote werkzaamheden in de buurt.

•

haltes openbaar vervoer in Delft

•

handhaven van het buurthuis

•

handhaven verkeersveiligheid in 30 km zone

•

Handhaving

•

handhaving parkeerbeleid

•

Herbestemming vrijkomende gebouwen/terreinen

•

herbestemmingen

•

hergebruik van leegstaande kantoorpanden (bijv. voor bewoning of andere functie geven)

•

Herinrichting straten ed

•

herinrichting

•

herinrichting ex V&D pand in centrum

•

Herinrichting leegstaande winkels

•

herinrichting straten

•

herinrichting straten

•

herinrichting wegenplan met fietswegen

•

herontwikkeling winkelcentra

•

het aanpakken van overlast

•

Het benoemen/ kiezen van nieuwe straatnamen

•

het bevorderen van meer gezelschapsspelen in geschikte ruimten

•

het in stand houden van culturele organisaties zoals de bibliotheek, de musea en de VAK

•

het nieuwe afvalophaalsysteem: omgekeerd inzamelen.
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•

Het onderhouden van de parkeerplaatsen voor ons gebouw, Door het doorgroeien van de boomwortels
zijn sommige parkeerplaatsen niet meer te gebruiken. Bovendien zijn ze veel te smal.

•

het optimaliseren van energiebronnen dichtbij, bv warmtewinning uit slootwater

•

het plan voor een toeristische en commerciële Afrikaanse koepelstadje bij tanthofdreef in delft, vlakbij
sranti delft van negers. Hier zit iets in.

•

het toekennen van woonruimte

•

het verbeteren van de stad delft zodat ieder er voordeel van heeft

•

het verhogen van de kwaliteit van het fietsnetwerk

•

het verplichten van energieneutraal bouwen bij met name nieuwbouwprojecten

•

Het verstrekken van een omgevingsvergunning waarvan de gevolgen mij direct raken.

•

het vuil ophalen en de plannen van Avalex

•

Het zomaar omhakken van bomen als dat volgens de gemeente nodig is voor nieuwbouw. Misschien
kunnen ze ergens anders geplant worden.

•

Hoe Delft als bouwput op te lossen

•

hoe we zorgen voor meer groen

•

hoe zorg geregeld is voor mantelzorgers die ongebruikelijke zorg verlenen, zoals aan NAH patienten met
cognitieve problemen

•

hoeveelheid evenementen

•

Hoeveelheid horeca

•

hoeveelheid horeca gelegenheden en studentenhuizen in de binnenstad

•

hoge belastingen die geheven worden in Delft

•

Honden

•

Hondenpoep

•

Horeca (38 keer genoemd)

•

Horeca (overlast, openingstijden)

•

horeca / ontspanning en vrije tijd

•

horeca achtige voorzieningen in de buurt (JA)

•

horeca beleid

•

horeca beleid in directe omgeving van eigen woning

•

horeca en andere overlast gevende plannen

•

horeca en geluidsoverlast

•

Horeca in de binnenstad

•

horeca in gebieden buiten de stad

•

Horeca in het bestemmingsplan

•

horeca in winkels
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•

horeca ontspanning

•

horeca- en middenstandsbeleid

•

Horeca, fysiotherapie, winkels (bakker, slager, groenteboer......

•

Horeca, uitgaansgelegenheden

•

horeca; ook in en aan de randen van de stad terughoudendheid betrachten ivm geluidsrisico’s

•

Horeca/ontspanning

•

Horeca/ontspanning

•

Horeca/ontspanning en vrije tijd (5 keer genoemd)

•

horeca/ontspanning en vrijetijd

•

horeca/ontspanning enz.

•

horeca/overlastbedrijvigheid

•

horeca/terrasbeleid

•

horeca/vergeven terrasvergunningen

•

horeca/winkeltijden

•

horecabeleid vooral binnenstad

•

Horeca tenbeleidca- en evenementen

•

Horeca ontspanning

•

Huisvesting studenten (3 keer genoemd)

•

huisvesting vluchtelingen

•

Huisvesting voor de middenstander

•

huisvesting zaalsportverenigingen

•

huisvuil ophalen

•

Hygiëne, zwerfvuil

•

I richting en Beheer open are ruimte

•

I would like the gemeente to do something about the cyclists in Delft. It is life threatening to walk through
town because of the cyclists coming towards you from all directions and sometimes at amazing speed

•

i.p.v.TOR een betrokken bewoner per straat(deel) die paar x per week constateert wat er niet in orde is
en die de mogelijkheid heeft dit DIRECT te melden

•

idem horeca

•

Identiteit en (cultuur en kunst) programmering van de stad Delft

•

Iedere bewoner heeft eigen prioriteiten. De Gemeente lacht in z’n vuistje omdat er 20 bewoners vechten
om één bot.Vervolgens gebeurt er niets. Of moeten de bewoners het zelf maar uitzoeken.

•

ijsbaan op de beestenmarkt

•

Ijsbaan op de markt miv 2018
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•

ik ben geboortige Delfvenaar en heb de laatste decennia slechte ervaringen met de gemeente

•

Ik vind deze vragenlijst heel erg dwingend en vervelend.

•

ik wil niet meer meedenken ivm leeftijd, indertijd wel met bv open gatenplan voor bouwen huis

•

in de wijk komen steeds meer auto1s uit andere wijken waar betaald parkeren is

•

in mijn buurt is geen goede horeca

•

In theorie elk onderwerp

•

indeling openbare ruimten

•

indeling van de wijk

•

Informatievoorziening van gemeente aan inwoners

•

Infrastructuur (8 keer genoemd)

•

infrastructuur spoorzone

•

infrastructuur tussen Delft en Den Hoorn

•

Infrastructuur wijk

•

infrastructuur: wegen, fietspaden, ov etc.

•

infrastructuur/verkeer - ihb voetganger

•

Ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke ordening; zowel gebouwen als infrastructuur.

•

Inpassing grootschalige bouwprojecten

•

Inrichten en beheer openbare ruimte

•

inrichten openbare ruimnte en onderhoud openbare ruimte

•

inrichten openbare ruimte

•

Inrichten van betere voorzieningen Tanthof ( denk aan Tanthof west ) daar is niet veel

•

inrichtig

•

inrichting

•

inrichting openbare ruimte (parken,sportvelden)

•

Inrichting (5 keer genoemd)

•

Inrichting (binnen) stad

•

Inrichting (en beheer) openbare ruimte

•

Inrichting (speeltuin, park, parkeren enz) in de wijk (meedenken door bewoners van die wijk)

•

inrichting /beheer openbare ruimte

•

inrichting /beheer openbare ruimte

•

inrichting bebouwde omgeving

•

Inrichting beheer openbare ruimte (5 keer genoemd)

•

Inrichting binnenstad

•

inrichting binnenstad
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•

Inrichting buitenhof, bestemming, meer winkels of eetgelegenheden

•

Inrichting buurt

•

Inrichting buurt, parkeren, groen, enz.

•

Inrichting Delftse hout (eigen woonwijk)

•

inrichting eb beheer van de openbare ruimte

•

inrichting eigen buurt

•

Inrichting en (participeren bij) beheer van groen in de wijk

•

Inrichting en aankleding van openbare ruimten

•

inrichting en beheer

•

inrichting en beheer openaber ruimte in de buurt

•

Inrichting en beheer openbare ruimt

•

inrichting en beheer openbare ruimte (18 keer genoemd)

•

Inrichting en beheer openbare ruimte binnenstad

•

inrichting en beheer openbare ruimte inclusief parkeren

•

Inrichting en beheer openbare ruimte.

•

inrichting en beheer openbare ruimte/ afvoer van vuilnis

•

inrichting en beheer van de openbare ruimte (4 keer genoemd)

•

Inrichting en beheer van de openbare ruimte.

•

inrichting en beheer van de openbare ruimte.

•

inrichting en beheer van de wijk/buurt

•

Inrichting en beheer van openbare ruimten

•

Inrichting en onderhoud openbaar groen

•

inrichting en onderhoud openbare ruimte

•

Inrichting en onderhoud speeltuintjes

•

inrichting en voorzieningen Delftse Hout

•

inrichting fietspaden

•

inrichting groen/parken

•

Inrichting groene ruimtes

•

Inrichting groenvoorziening

•

inrichting in de wijk

•

inrichting natuur en voorzieningen

•

inrichting of beheer openbare ruimte (6 keer genoemd)

•

inrichting of beheer van de openbare ruimte (5 keer genoemd)

•

inrichting of beheer van de openbare ruimte. (3 keer genoemd)
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•

Inrichting of beheer van openbare ruimte.

•

inrichting of beheer van de openbare ruimte, woningbouw, verlichting etc:

•

inrichting omgeving

•

inrichting omgeving-

•

Inrichting openbare ruimte

•

Inrichting open bare ruimte

•

inrichting openbaar groen

•

Inrichting openbare ruimte

•

inrichting openbare plekken in de wijk

•

Inrichting openbare ruimte (89 keer genoemd)

•

Inrichting openbare ruimte (groenvoorziening)

•

Inrichting openbare ruimte (met name de planning van de werkzaamheden in de Spoorzone)

•

inrichting openbare ruimte / omgevings inrichting

•

inrichting openbare ruimte / speeltuin

•

inrichting openbare ruimte algemeen (incl groen en parkeren, fietsroutes)

•

Inrichting openbare ruimte buurt

•

inrichting openbare ruimte eigen buurt/straat (incl. groen)

•

inrichting openbare ruimte in de wijk, parkeerplaatsen en ondergrondse afvalcontainers

•

inrichting openbare ruimte in historische binnenstad

•

Inrichting openbare ruimte, kunst en cultuur een plek geven

•

Inrichting openbare ruimte, met name in straten

•

inrichting openbare ruimte, nieuwbouwplannen

•

inrichting openbare ruimte, zoals stationsomgeving

•

inrichting openbare ruimten (3 keer genoemd)

•

inrichting openbare ruimtes (3 keer genoemd)

•

Inrichting openbare weg

•

inrichting openbare ruimte (3 keer genoemd)

•

Inrichting parkeerplekken etc

•

Inrichting parken en velden

•

inrichting publieke ruimte

•

Inrichting speelplaats in de wijk

•

inrichting speelplaatsen

•

inrichting speeltuinen, hondenvelden en fiets, brommerpaden

•

Inrichting Spoorzone (4 keer genoemd)

107



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

Inrichting sportvoorzieningen in de openbare ruimte

•

inrichting stad

•

inrichting stad/stedenbouwkundig

•

Inrichting stationsgebied

•

inrichting straat

•

inrichting straat

•

inrichting straat, directe omgeving

•

Inrichting van buurt , openbare ruimte

•

Inrichting van buurt/wijk voorzieningen

•

Inrichting van de buurt

•

Inrichting van de openbare ruimte (6 keer genoemd)

•

inrichting van de openbare ruimte (waaronder groenvoorziening)

•

inrichting van de openbare ruimte en groenvoorziening

•

inrichting van de openbare ruimte in de wijk

•

Inrichting van de openbare ruimtes.

•

inrichting van de rijwielstallingen

•

Inrichting van de stad en bouwplannen

•

inrichting van de straat (b.v. verkeersdrempels)

•

inrichting van de wijk (3 keer genoemd)

•

Inrichting van een wijk

•

inrichting van horeca terrassen

•

Inrichting van omgeving, straten, verkeer, bebouwing, groen

•

inrichting van openbare ruimte

•

Inrichting van openbare ruimte (pleinen, groen, etc.)

•

Inrichting van openbare ruimtes en plantsoenen

•

inrichting van straat / park / groenvoorzieningen (uitgezonderd niet verkeersveiligheid!)

•

inrichting van straten en bereikbaarheid gebouwen

•

Inrichting van wegen en kruispunten

•

inrichting van wijken (bijvoorbeeld Lidl discussie in binnenstad)

•

inrichting verkeersontsluiting

•

Inrichting vrijkomend gebied spoorzone tussen de molen en het station.

•

Inrichting water

•

inrichting winkelgebied

•

inrichting woonomgeving
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Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

Inrichting woonomgeving

•

inrichting woonomgeving (speelplekken/vrije ruimte/etc)

•

inrichting woonwijk

•

inrichting, beheer openbare ruimte

•

inrichting/beheer

•

inrichting/beheer openbare ruimte (3 keer genoemd)

•

Inrichting/beveiliging openbare ruimte

•

Inrichting/bouw van parken

•

Inrichting/faciliteiten openbare ruimte

•

inrij plekken in de stad, invulling van het programma, net functies in een wijk inbrengen

•

integratie

•

Integratie asielzoekers en statushouders

•

internationale presentatie van Delft

•

Initiatieven mbt waterberging

•

invalide parkeervoorziening binnenstad (toegankelijkheid)

•

invoeren hondenbelasting

•

invulling groenvoorzieningen

•

invulling leegstaande panden

•

invulling leegstand in binnenstad

•

invulling lege plekken in de binnenstad

•

Invulling van (tijdelijk) leegstaande locaties

•

invulling van openbare ruimte groenvoorziening

•

invulling van parken

•

invulling van wat er op bouwkavels gebouwd mag worden en waaraan het minimaal moet voldoen

•

inzamelen huisvuil

•

inzamelen huisvuil

•

Inzamelen van papier, groen, restafval Avalex doet maar

•

Inzamelen vuilnis ed

•

inrichting openbare ruimte

•

Jeugd en ouderenzorg

•

jeugdwerkeloosheid

•

Kamerverhuur panden (binnen)stad reguleren zodat balans blijft bestaan.

•

Kat uit de gracht

•

kauwgom en ander afval op straat
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Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

kavel 1 Spoorzone, er komt een kleuterplan met Delftse KLM huisjes

•

kenteken parkeren

•

Keuzes onderhoud openbare ruimte

•

Kiezen uit/meedenken over ontwerpen van gebouwen die door de gemeente/inwoners betaald worden.

•

kinderboerderij tanthof

•

Kinderen in beweging

•

Kinderspeelplaats

•

Kinderspeelplaatsen

•

kinderspeelruimte

•

kinderspeltuin, waterspeltuin

•

inrichting openbare ruimte in eigen woonwijk

•

Klimaat doelstellingen, hoe te halen.

•

klimaatadaptatie

•

Kunst e cultuur breed,

•

kunst en cultuur in de stad /horeca/ontspanning en vrijetijd.

•

Labelen van appartementen complexen, Nu te veel ontlabelling

•

Lawaai

•

Leefbaarheid binnenstad

•

Leefbaarheid in sommige wijken (integratie,vuilnis,vrijetijds besteding voor jongeren/ jong volwassenen)

•

Leefbaarheid verbeteren in de buurt

•

leefbaarheid wijk (overlast,troep,hangjeugd)

•

leefbare stad

•

Leefomgeving

•

leegstand in winkelgebieden

•

Leegstand winkelruimtes Elzenlaan

•

Lege velden of ruimte die dichtbij de stad centrum zijn in te vullen met creativiteit voor kids

•

lidl in Centrum

•

lokaliseren gemeenschappelijke functies (speelplekken, riolering, drainage, etc)

•

lokalisering overlastgevende functies (horeca, verkeer, etc)

•

locaties van scholen en speelplaatsen

•

Maatschappelijke gelegenheden

•

meer aandacht voor natuur beheer

•

Meer bewaakte fietsenstallingen

•

Meer buurthuizen voor jongeren
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•

Meer denken aan dingen voor kansarmen

•

meer groen, minder auto’s en schonere straten en parken in de wijk

•

Meer groen in de wijk

•

Meer groen.

•

meer handhaving tegen zwerfvuil en hondenpoep

•

meer horeca

•

meer luisteren wat er er leeft bij buurtbewoners, veel vuil op straat blijft lang liggen etc.

•

meer nuttig groen in de buurt b.v.fruitbomen en moestuinen

•

meer ondersteuning aan bejaarden en gehandicapten in individuele gevallen.

•

meer parken

•

Meer ruimte voor culturele zaken als muziekfestivals e.d.

•

Meer senioren woningen

•

meer sportvoorzieningen aanbrengen in de Buitenhof en de Wippolder

•

meer verkeersveiligheid in onze wijk

•

mensen betrokken houden bij de maatschappij (veel ouderen vereenzamen)

•

milieu

•

milieu

•

Milieu

•

milieu en duurzaamheid

•

milieubeheer

•

milieumaatregelen in de wijk

•

Milieumaatregelen zoals uitstoot verkeer en fabrieken, geluidsoverlast

•

Milieu bewust/duurzaam

•

minder regels bij bestemmingsplannen

•

Minder verkeersborden

•

Minimalisatie betrekken van woningen door studenten in niet-studentenwoningen

•

Mobiliteit

•

Mobiliteit binnen de stad

•

Moestuinen

•

mogelijkheden vrijetijd

•

Moment van onderhoud: soms erg onhandig op meerdere routes

•

monumenten

•

monumentenbeleid

•

Museum beleid
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•

muziekcentrum voor live muziek

•

Na verkeers belemmerende maatregelen, ook nog ten overvloede cameratoezicht invoeren

•

naar huis sturen van de gemeenteraadsleden

•

natuur / recreatie

•

natuur en milieu

•

natuur groenvoorziening

•

Natuur- en leefmilieu

•

natuur, bomen, groenvoorzieningen

•

Natuur&Biodiversiteit

•

natuurgebieden

•

netjes houden van de stad - zwerfvuil en ophalen vuilnis en oud papier

•

niet

•

Nieuwbouw

•

Nieuwbouw

•

Nieuwbouw en bestaande deel Stationsgebied

•

Nieuwbouw in de buurt

•

nieuwbouw in de wijk

•

Nieuwbouw in onze buurt

•

nieuwbouw of renovatie

•

nieuwbouw wijk bij de henri dunantlaan

•

nieuwbouwplannen

•

nieuwe bestemming oude gebouwen van de TU

•

nieuwe bouw/verbouwplannen

•

nieuwe bouwplannen

•

nieuwe gebouwen

•

nieuwe initiatieven die afwijken van de vastgestelde omgevingswaarden maar waar mogelijk via een afweging van kan worden afgeweken.

•

Nieuwe Reinier de Graafweg en geluidshinder.

•

Omdat ik 76 jaar ben gaat het mij vooral om een ontmoetingsplek voor buurtbewoners

•

Onderhoud

•

onderhoud

•

onderhoud groen tanthof

•

Onderhoud bestrating

•

onderhoud buurt
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•

onderhoud eigen buurt

•

Onderhoud en reiniging van parken en wegen

•

onderhoud groen (3 keer genoemd)

•

Onderhoud groen en bestrating

•

Onderhoud groenvoorzieningen

•

onderhoud openbaar groen

•

onderhoud openbaar groen

•

Onderhoud openbare ruimte (3 keer genoemd)

•

Onderhoud openbare ruimte , stoepen en wegen

•

onderhoud openbbare groenruimte

•

onderhoud pleintjes (Siberië, Oeral bijv)

•

Onderhoud speeltuin

•

onderhoud stoepen

•

onderhoud straatmeubilair

•

Onderhoud straten en het soort bomen in de straat

•

onderhoud van de wijk

•

Onderhoud van de woonomgeving

•

Onderhoud van plantsoenen en bermkanten langs de wegen

•

Onderhoud van straten en groenvoorzieningen in de buurt

•

Onderhoud van straten en parken e.d.

•

Onderhoud vortpaden in de wijk

•

Onderhoud wandel en fietspaden

•

onderhoud wijken

•

Onderhoud

•

ondersteuning vrijwilligersorganisaties

•

ontmoetingsruimte / buurthuis

•

ontsluiting van wijk

•

Ontspanning

•

Ontspanning (8 keer genoemd)

•

ontspanning (in de natuur)

•

Ontspanning / vrije tijd

•

ontspanning & vrije tijd

•

ontspanning en recreatie

•

ontspanning en sport en spel in de buurt
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•

ontspanning en vrije tijd

•

Ontspanning en vrije tijd (18 keer genoemd)

•

ontspanning en vrijetijd (4 keer genoemd)

•

ontspanning vrije tijd

•

ontspanning: sport /natuur

•

ontspanning/sportaccommodaties

•

ontspanning/vrije tijd

•

ontspanning/vrije tijdsbesteding

•

Ontwerp gemeentehuis en andere overheidsgebouwen

•

Ontwerp nieuwe Sebastiaansbrug

•

ontwerpen voor nieuwbouw

•

ontwikkelen sportveldjes buitenhof/voorhof

•

ontwikkelen van een speeltuin, op de door de gemeente toegewezen plaats

•

ontwikkelen van woonruimte waar ouderen samen oud kunnen worden (en elkaar gemakkelijk kunnen
helpen)

•

ontwikkeling de veste/zuidpoort

•

Ontwikkeling detailhandel i.c.m. ontwikkeling panden

•

Ontwikkeling Gasthuisplaats

•

Ontwikkeling gescheiden afval pilot

•

Ontwikkeling groenvoorziening

•

ontwikkeling horeca

•

ontwikkeling horeca/winkels

•

ontwikkeling in de wijk

•

Ontwikkeling meerdaags toeristisch programma waardoor het verblijf van toeristen in Delft zich zal
uitbreiden over meerdere dagen

•

Ontwikkeling nieuwe woningen in de stad, inrichting van wijken

•

ontwikkeling openbare ruimte in de wijk(en)

•

ontwikkeling sportverenigingen

•

Ontwikkeling van de binnenstad (beperken horeca)

•

Ontwikkeling van de eigen woonomgeving

•

ontwikkeling van een nieuwe woonwijk of inbreidingsbuurt

•

Ontwikkeling van het park langs de Engelse straat, o.a. toegang en doorgang (hoogte)

•

Ontwikkeling van leegstaande panden

•

Ontwikkeling van sociale projecten
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•

Ontwikkeling van voorzieningen (theater, bioscoop, festivals)

•

Ontwikkeling winkelgebied met name het vestigen van grote supermarktketens

•

Ontwikkelingen als vervolg van de WMO

•

ontwikkelingen in de eigen wijk

•

ontwikkelingen in de wijk

•

Ontwikkelingen in de wijk

•

ontwikkelingen in de wijk/stad van sociale/medische hulp/thuiszorg

•

ontwikkelingen in mijn directe omgeving,

•

ontwikkelingen op gebied van horeca/ontspanning

•

ontwikkelingen op het gebied van (behoud van) natuur

•

ontwikkelingen op het gebied van cultuur

•

Ontwikkelingen op het gebied van horeca

•

ontwikkelingen op het gebied van horeca/ ontspanning en vrijetijd,

•

Ontwikkelingen op sportgebied

•

ontwikkelingen op wijkniveau

•

Ontwikkelingen van activiteiten in Kerkpolder, bestemmingsplannen en geluidsoverlast

•

ontwikkelingen van horeca en spoort ontspanning in de openbare ruimte (ivm overlast)

•

Oog voor elke Delftenaar ipv alleen voor studenten

•

open baar vervoer van de bras naar centrum

•

Open lucht zwembad

•

openbaar groen (6 keer genoemd)

•

openbaar groen in de stad

•

openbaar vervoer - routes, frequenties etc.

•

openbaar vervoer (13 keer genoemd)

•

Openbaar vervoer aangelegenheden

•

Openbaar vervoer.

•

openbaar vervoer/bereikbaarheid stad

•

Openbaar vervoer

•

Openbaarvervoer

•

openbare inrichting / beschermen beeld binnenstad

•

Openbare ruimte (31 keer genoemd)

•

Openbare ruimte (parken, pleinen)

•

openbare ruimte en groen: inrichting en beheer

•

Openbare ruimte en parkeren
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•

Openbare ruimte inrichten

•

openbare ruimte invulling

•

Openbare ruimte nl bouwen voor gemeenschap

•

Openbare ruimte, fietspaden.

•

Openbare ruimte, met name de groenvoorziening.

•

openbare ruimte; in mijn omgeving bijvoorbeeld speelruimte voor kinderen

•

Openbare ruimten

•

Openbare toiletten

•

Openbare toiletten in de stad

•

Openbare voorzieningen en faciliteiten

•

openbare/publieke sportvoorzieningen (bijv. voor buiten sporten)

•

Openbre ruimte

•

openingstijden

•

openingstijden horeca

•

openstelling horeca, vergunningen voor horeca qua openstelling buiten normale tijden en muziekvergunningen

•

ophaaldienst vuilnis

•

ophalen/verwerken afval

•

Opknappen speeltuintjes

•

Oplaadpalen

•

Opname van asielzoekers e.d.De gemeente blijft verantwoordelijk

•

oppervlaktewaterkwaliteit en rioolsysteem

•

Opschoning van de wijk Buitenhof

•

Opvang migranten

•

opvang vluchtelingen

•

opvang vluchtelingen en asielzoekers

•

ordelijk fietsparkeren

•

Organisatie cultureel aanbod

•

organisatie van de zorg

•

ouderen zelfstandig wonen

•

Ouderenprobleem. Meer mogelijkheden, accommodatie etc.Voor mensen die achter de bekende geraniums weg willen en niet voor een uurtje in de week!!

•

OV vervoer

•

Over ontwikkelingen die de woonrust negatief kunnen beinvloeden
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•

overlast

•

overlast

•

overlast door snelheid woonerf verkeer

•

Overlast door studentenhuizen

•

OVERLAST FIETSEN

•

Overlast horeca

•

Overlast horeca terugdringen (openingstijden, herrie, stankoverlast)

•

overlast van horeca

•

overslagpunten / afhaalpunten om minder pakketvervoer in de binnenstad te hebben

•

paerkeren, autoluw maken,

•

Parkeer (3 keer genoemd)

•

parkeer beleid

•

parkeer beleid

•

parkeer voorziening

•

Parkeer voorzieningen (4 keer genoemd)

•

Parkeer voorzieningen uitbreiden

•

parkeer- en bereikbaarheidsbeleid

•

parkeer- en verkeermaatregelen

•

Parkeerbeheer

•

Parkeerbeheer

•

Parkeerbeleid (37 keer genoemd)

•

parkeerbeleid binnenstad

•

parkeerbeleid buitenwijken

•

Parkeerbeleid centrum

•

Parkeerbeleid in de wijk

•

Parkeerbeleid, buurt/wijk

•

parkeergelegenheden buiten de stad

•

Parkeergelegenheden en verbouwingen aan (koop)huizen

•

Parkeergelegenheid (5 keer genoemd)

•

parkeergelegenheid voor de ontginning van het Abwoudse bos

•

Parkeermethodes

•

parkeermogelijkheden

•

parkeerplaatsen

•

parkeerplaatsen in de buurt

117



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

parkeerplaatsern regiotaxi station

•

parkeerproblemen

•

parkeerruimte

•

Parkeerruimte maken of creeren voor de inwonende ZZP ers

•

Parkeervergunning Elzenlaan

•

Parkeervergunningen

•

ParkeervoorIeningen

•

Parkeervoorzieninen

•

Parkeervoorziening (18 keer genoemd)

•

Parkeervoorziening binnenstad

•

Parkeervoorziening in woonwijken

•

parkeervoorziening rond de Oude en Nieuwe kerk voor leden van de PKN, daar deze gebouwen van
groot belang zijn voor kerkgang én mede aan toerisme bijdragen. Belangrijk dat deze kerken gebruikt
kunnen blijven worden. Dan moeten (gratis of zeer betaalbaar) parkeren tijdens kerkdiensten mogelijk zijn.

•

Parkeervoorziening wijk gebonden

•

Parkeervoorzieningen (118 keer genoemd)

•

parkeervoorzieningen / -tarieven

•

parkeervoorzieningen Agnethapark

•

parkeervoorzieningen centrum

•

parkeervoorzieningen eigen buurt

•

parkeervoorzieningen en ‘autoluwe’ binnenstad

•

Parkeervoorzieningen en kosten.

•

parkeervoorzieningen en ook stallingsproblemen bij station Delft

•

Parkeervoorzieningen fietsen

•

Parkeervoorzieningen in de buurt/wijk

•

parkeervoorzieningen in de eigen buurt/ wijk

•

Parkeervoorzieningen in onze buurt

•

Parkeervoorzieningen voor bezoekers van bewoners - daar moet iets mee gebeuren...

•

Parkeervoorzieningen voor fietsers, meer nietjes en verwijderen weesfietsen

•

parkeervoorzieningen,

•

parkeervoorzieningen: beleid tav aantallen vergunningen, kosten

•

parkeervoorzieningen/vergunningen

•

parkeervoorzieningn

•

parkeervoorzienng
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•

parken

•

parken staan in dienst van de bewoners en zijn geen op zichzelf staande entiteiten. In hoeverre voldoen
parken aan de eisen van omwonenden

•

parken/speeltuinen

•

Parkeren (62 keer genoemd)

•

Parkeren bussen toeristen

•

parkeren en bereikbaarheid

•

Parkeren en plekken voor fietsen

•

parkeren fietsen

•

parkeren gehandicapten in de autovrije zone voor kort partkeren.

•

parkeren in de binnenstad (3 keer genoemd)

•

parkeren in de binnenstad en bereikbaarheid

•

Parkeren in de stad

•

Parkeren in de wijk

•

parkeren in de wijken rond het centrum

•

Parkeren in je eigen straat

•

Parkeren in woonwijken bij particuliere bewoning

•

parkeren toeristenbussen

•

parkeren van bussen

•

parkeren van fietsen

•

Parkeren vs Groenvoorziening

•

Parkeren vs. Groenvoorzieningen

•

Parkeren, verkeersveiligheid, ruimtelijke inrichting wijk

•

Parkeren, voor zowel auto’s als fietsen

•

parkeren, voorzieningen, tijden en tarieven

•

Parkerenvoorzieningen

•

parkervoorziening

•

parkkeerregime

•

participatie van vluchtelingen in onze stad

•

Particuliere tuinen: meer groen minder stenen

•

plaatsing bankjes en groen

•

plaatsing en onderhoud straatmeubilair; bankjes, afvalbakken

•

Plaatsing milieu parken

•

Plaatsing van nieuwbouw/woninguitbreiding
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•

planing ruimtelijke ordening

•

Plannen ruimte oude bibliotheek, bewegingstuin t.o. Blokker

•

planologische concepten

•

planontwikkeling

•

Politie en veiligheid in Delft en in regio

•

Prestigeprojecten zoals de treintunnel en het nwe stadhuis

•

Preventie belanden in criminaliteit/hangproblematiek kansarme jongeren Buitenhof

•

psychische ondersteuning van partners van NAH patienten met cognitieve problemen

•

qua wat voor winkels er komen in leegstaande winkels

•

quotum studentenhuisvesting per straat

•

Rechten

•

Recreatie (6 keer genoemd)

•

Recreatiegebieden

•

regio initiatieven, zoals de samenwerking met Den Haag

•

reinigingsdienst / ophalen gescheiden afval

•

Relatie TU met stad

•

renovatie en innovatie van nieuwe en oude woningnen (stadsbeeld)

•

Repareren van algemene ruimte na vandalisme

•

rigoureuze infracstructurele wijzigingen

•

ro: toelaatbare bestemmingen

•

routes openbaar vervoer

•

ruimte

•

Ruimte voor sport en spel

•

ruimtegebruik en met name detailinvulling

•

ruimtelijke kwaliteit inclusief erfgoed

•

Ruimtelijke ontwikkeling

•

ruimtelijke ontwikkeling

•

ruimtelijke ontwikkelingen

•

Ruimtelijke ontwikkelingen en milieukwaliteit

•

ruimtelijke ordening (4 keer genoemd)

•

ruimtelijke ordening (bouwplannen / bestemmingsplannnen/etc.)

•

ruimtelijke ordening (bv. fiets/wandelroutes)

•

Ruimtelijke ordening algemeen

•

Ruimtelijke visies
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•

saamhorigheid in wijk vergroten, zaken met buurt samen doen

•

Samen leven

•

samenstelling winkelaanbod binnenstad

•

samenwerking en verbinden

•

samenwerking TUD en gemeente

•

Samenwerking/faciliteren aanbod service clubs

•

Scholen en onderwijs

•

Scholingsbeleid en scholing.

•

schone energie

•

schoolvoorzieningen

•

Schoon houden van de buurt

•

Schoon houden van de stad c.q. openbare ruimte.

•

schoonheidscommissie bouw en woningen

•

Schoonhouden buurt en stad

•

Schoonhouden en onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte

•

schoonhouden fietspaden en voetpaden

•

schoonhouden stad, bv handhaven regels als hondenuitlaat etc

•

Schoonhouden van buurt en stad

•

schoonhouden van de buurt

•

schoonhouden van de buurt

•

schoonhouden van grachten en stad

•

Schoonhouden van openbare ruimte en onderhoud plantsoenen

•

schoonhouden van straten etc.

•

Schoonhouden woonomgeving

•

Schoonhouden/onderhoud openbare ruimte

•

sfeer klimaat

•

Sint Sebastiaansbrug

•

sloop van mooie oude gebouwen

•

smart city concepten

•

snelheden op Laanen en straaten

•

Sociaal Domein

•

Sociale interactie

•

sociale samenhang

•

sociale veiligheid (politie, verlichting)
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•

Sociale voorzieningen

•

Sociale voorzieningen

•

sociale woningbouw

•

Sociale zaken zoals hulp aan minder draadkrachtige mensen en financiele hulp

•

Software voor de stad

•

sommige ruimtes invullen voor sportbeoefening

•

speel en groengebied

•

Speel ruimte voor kinderen

•

Speel-vrijetijds voorzieningen in en bij de binnenstad voor oudere kinderen (plus 10 jaar) denk aan meer
plekken om te voetballen, basketballen, nu zijn deze voorzieningen volop aanwezig in andere wijken.

•

speel, beweegruimte en toestellen voor ouderen en jongeren kinderen

•

speelgelegenheid

•

Speelgelegenheid voor kinderen in de binnenstad

•

speelmogelijkheden

•

speelruimte voor kinderen

•

speeltoestellen/speelplekken

•

Speeltuin

•

speeltuin

•

Speeltuin/recreatie voor bewoners

•

Speeltuinen (5 keer genoemd)

•

Speeltuinen / speel / voetbal -veldjes,

•

speeltuinen in de buurt

•

speeltuinen/parken

•

speeltuintjes

•

Speelvoorzieningen in de wijk

•

Speelvoorzieningen in de wijk

•

speelvoorzieningen voor kinderen

•

Spoorzone

•

Sport (4 keer genoemd)

•

sport (slopen/behoud van accommodaties)

•

sport activiteiten

•

Sport activititeiten

•

sport en beweging

•

Sport en cultuur
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•

sport en recreatie (3 keer genoemd)

•

sport ontspanning cultuur

•

Sport toegankelijk houden

•

sport- en speel veldjes

•

sport/zwem voorzieningen

•

sportaccomodaties

•

sportacoomaodaties

•

Sportbeleid

•

Sportfaciliteiten voor mensen die niet bij een vereniging zijn aangesloten

•

Sportmogelijkheden al of niet in verenigingsverband

•

sportvelden

•

Sportvoorzieningen (5 keer genoemd)

•

sportvoorzieningen / buitenschoolse opvang

•

Sportvoorzieningen.

•

Spreiding en type middenstand

•

Stad indeling, bebouwing, omgevingsinrichting

•

Stads toegankelijkheid voor de invalide mens

•

Stadsontwikkeling

•

stadsontwikkeling

•

Stadsvernieuwing

•

start up foundation jonge ondernemers

•

Station omgeving ontwikkeling

•

stedelijk vervoer

•

stedenbouw

•

Stedenbouwkundige projecten

•

stenger handhaven groenzones in bestemmingsplan

•

stijgende grondwaterproblematiek

•

Stimuleren van horeca initiatieven ook voor 30+

•

Straat/weg inrichting

•

straatverlichting

•

straatvuil

•

straatwerken/fiets-en voetpsden

•

strakker toezicht en handhaving op auto’s die zonder ontheffing autovrije deel binnenstad binnenrijden

•

studentenhuisvesting
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•

Studentenhuizen in centrum

•

studentenoverlast

•

studentenwoningen in de bimnnenstad

•

Subsidie

•

Subsidie geld goed gebruiken (bv voor sport...) en de mensen die er gebruik van maken goed voorlichten
(netjes afzeggen bij teamsport, meerdere keren niet op komen dagen subsidie stoppen bv )

•

subsidieverlening minder

•

te grote aanbod van horeca

•

te hoge huur winkelpanden

•

Te veel horeca

•

Te weinig groen

•

te weinig parkeerruimte rond het plein bij de winkels

•

tekort aan parkeerruimte

•

terrasboten

•

terrassen en ander gebruik openbare ruimte

•

terrassenbeleid in het centrum

•

teveel horeca/eetgelegenheid in winkelstraten

•

tijdelijk gebruik van braakliggende gronden (denk aan moestuintjes voor de buurt/stadslandbouw)

•

tijdelijke/definitieve veranderingen aan doorgaande fietsroutes

•

Tijden parkeervergunningen

•

toegang binnenstad

•

Toegangelijkheid voor de gehandicapte medemens

•

toegankelijkheid

•

toegankelijkheid auto’s in de stad

•

toegankelijkheid auto’s zoals bij ‘knip’ Harnaschpolder bij de Kristalweg en Dijkhoornseweg

•

toegankelijkheid binnenstad

•

toegankelijkheid Delft oa parkeerplaatsen stoepen straten gebouwen

•

Toegankelijkheid van de stad (parkeergarages, fietsenstallingen, busroutes, autoluwe binnenstad)

•

Toekomstplannen voor wijk of stad

•

toewijzingsbeleid bestemmingen binnenstad

•

tolerantie (wederzijds)

•

tourisme en bereikbaarheid

•

uitbreiding 16 hoven

•

uitbreiding culturele voorzieningen
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•

uitbreiding sociale voorzieningen

•

uitbreidingen van bebouwing

•

Uitdiepen sloten

•

Uiterlijk van woonwijken

•

Uitgaansgelegenheid voor de jeugd

•

Uitgaven -geen projecten van een wethouder om zijn/haar status te ‘vergroten’

•

uitgaven aan projecten, initiatieven en andere zaken waarbij er meer dan > €250000,= uitgegeven moet
worden

•

Uitvoering van de WMO

•

Upgraden Delftse Hout

•

vandalisme

•

vaststellen bestemmingsplannen

•

Vaststellen van de omgevingswaarden; meedenken met een aanvaardbaar kader waarbinnen meer ruimte
wordt gecreëerd.

•

Veel belang hecht ik ook aan een groene omgeving, straatbomen en een park in de buurt.

•

veilig routes door de stad voor fietsers

•

veilige inrichting bv openbare verlichting

•

veilige straten

•

veilige verkeerssituaties

•

veilige wegen van en naar horeca gelegenheden

•

Veiligheid (15 keer genoemd)

•

veiligheid (bijv verlichting op donkere plekken)

•

veiligheid / beheer openbare ruimte

•

Veiligheid en overlast in de stad

•

veiligheid en parkeren in de buurt

•

Veiligheid in bepaalde wijken zoals Buitenhof (schiet op met cameratoezicht)

•

veiligheid in de buurt

•

veiligheid in de wijk

•

Veiligheid in de wijk

•

veiligheid in de wijk (verkeer)

•

Veiligheid mbt inbraak

•

Veiligheid op straat en in parkeerruimtes

•

veiligheid openbare ruimte (verlichting, stoplichten, geen kuilen in de weg)

•

Veiligheid rondom de clubhuizen en speeltuinen, ruimte voor spelen, ontdekken en ravotten.
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•

veiligheidsvoorzieningen

•

Veranderen bestemmingsplan

•

verandering bestemmingsplan

•

Verandering van bestemmingsplan

•

Veranderingen aan infrastructuur in de wijk

•

veranderingen in mijn buurt

•

Verberering verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers

•

Verbeteren openbare ruimte icm sociale cohesie

•

Verbeteren sociale interactie en cohesie binnen buurten/wijken

•

verbeteren van het gebruik van de openbare ruimte in de Binnenstad; het is nu al veel te vol en te druk.

•

Verbeteren voorzieningen voor doelgroepen (jongeren, ouderen) and vrije tijd (sport- en culturele
activiteitenaanbod zoals bijv. bij VAK)

•

Verbetering jnfrastructuur

•

Verbetering parkeermogelijkheden

•

verbetering stoep, fietsstrook, rijbanen, etc.

•

Verbetering trottoirs

•

verbetering van de Delftse bestrating, die slecht is voor ambulances/ regiotaxi’s

•

Verbetering van uitgaansgelegenheden (Dancing/Disco is er nog steeds niet)

•

verbetering zorg verstrekking

•

Verbeteringen van het straatbeeld

•

Verbeteringen van verkeerssituaties tijdens werkzaamheden. mensen die dagelijks gebruik maken worden
nog wel eens gehindert en zij kunnen ook suggesties hebben en handige informatie over wat iemand elke
dag doet op bepaalde plekken.

•

Verbetring van de positie van de voetganger

•

verbouwingen/herbouwingen aan je eigen huis/garage

•

Verdeling beschikbare financien

•

Verdeling glasbakken en PMD

•

Verdere inrichting van het stationsgebied

•

Verdichten bebouwing

•

Verduidelijken Parkeerplaatsen in de wijk

•

verduurzamen eigen woningen

•

verduurzaming

•

Verduurzaming energievoorziening

•

Vereniging worden hier om het maar zwart wit te noemen weg gepest sporthal bras.
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•

Vergoedingen

•

vergunning parkeren in de Krakeelpolder

•

vergunningen bomenwijk

•

vergunningen/handhaving muziek en andere geluidsoverlast veroorzakende activiteiten

•

Verhouding tussen Delft voor Delftenaren en Delft als toeristische attractie

•

verkamering

•

verkamering

•

verkamering binnenstad

•

Verkeer (16 keer genoemd)

•

Verkeer (veiligheid)

•

Verkeer en parkeren

•

Verkeer en veiligheid

•

Verkeer en veiligheid

•

verkeer en verkeersmaatregelen

•

verkeer en vervoer

•

Verkeer en vervoer

•

verkeer-infrastructuur

•

verkeer, parkeren, fietsenstallingen

•

verkeer, veiligheid snelheid in de wijk

•

verkeer: auto, fiets, bruggen, rotondes

•

verkeer(doorgaand)i in de wippolder,

•

Verkeers situaties

•

verkeersafwikkeling

•

Verkeersafwikkeling

•

verkeersbeleid

•

verkeersbeperkingen in buurten

•

verkeersbesluiten

•

verkeerscirculatie / parkeren / inrichting openbare ruimte

•

verkeersinrichting

•

verkeersknelpunten

•

verkeersmaatregelen

•

Verkeersmaatregelen

•

Verkeersmaatregelen in en door de stad (verbetering van de doorstroming)
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•

verkeersmaatregelen, maar dan wel voor alle verkeersdeelnemers zodat niet alleen voor fietsers van
alles geregeld wordt ten koste van de overige verkeersdeelnemers

•

Verkeersoverlast

•

verkeersoverlast (Ruys de Beerenbrouckstraat)

•

verkeersplannen

•

verkeerssituatie

•

verkeerssituatie voor fietsers tijdens werkzaamheden

•

Verkeerssituaties

•

Verkeerssituaties zoals snelheid, eenrichtingsverkeer oversteekplaatsen e. d.

•

verkeerstromen

•

verkeerstromen

•

Verkeersveiligheid (5 keer genoemd)

•

verkeersveiligheid (verkeersborden of aanbrengen drempels)

•

verkeersveiligheid in de wijk

•

verkeersveiligheid voor fietsers

•

Verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en uitbreiding autoluw plus

•

verkeersvermindering

•

Verkeersvoorzieningen

•

verkerssnelheden op de Voorhofdreef

•

verkoop van de kleine ondernemingen aan de kluizenaarsbocht en de buitenwatersloot, zoals het pand
van naaktgeboren, dat is een taak van de gemeente

•

verloedering bestrijden

•

Vermaak

•

verslechtering openbaar vervoer ns

•

Versterking cultureel aanbod

•

Vervoer

•

vervoer - bereikbaarheid

•

vervoer ,afsluitingen

•

vervoer, zowel parkeren als alternatieven bij werkzaamheden

•

Verwijderen van grafiti

•

verzorging straatbeeld, minder onkruid, scheve stoeptegels

•

vestiging bedrijven etc. met een reëel risico op overlast (geluid, parkeer, verkeer)

•

vestiging grote bedrijven

•

Vestigingsbeleid
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•

vluchtelingenbeleid

•

voedseltuin buitenhof, gerealiseerd zonder omwonenden te horen

•

volkshuisvesting

•

voorkomen dat de stad door studenten wordt “bezet”Te veel studentenhuizen ondermijnen het buurtgevoel.

•

voorkomen dat de stad een pretpark wordt

•

Voorzieningen

•

voorzieningen (horeca, sport) die mogelijk overlast veroorzaken

•

voorzieningen (sport, scholen, horeca)

•

Voorzieningen in de wijk

•

Voorzieningen in de wijk

•

voorzieningen in de wijk (winkels/OV/groen/speeltuinen)

•

voorzieningen voor iedereen in de binnenstad (parken/speeltuinen/etc)

•

voorzieningen voor onderwijs

•

voorzieningen, zoals winkels in buurt

•

voorzieningen/ruimte voor kunst en cultuur in de stad

•

vormgeving fietspaden

•

vraaggestuurd digitaal burger portaal

•

vrije tijd (3 keer genoemd)

•

vrije tijds bestending

•

vrijetijd

•

vrijetijd activiteiten

•

vrijetijd en ontspanning

•

Vrijetijsvoorzieningen

•

vuil op straat

•

vuilnis ophaal

•

Vuilnis ophalen (3 keer genoemd)

•

Vuurwerk- en geluidsoverlast voorkomen

•

vuurwerkvrije zone in mijn buurt

•

waardering/respect gezagsdragers/ hulpverleners)

•

wandelstad zonder fietsers

•

Wat gaan we nu precies doen met de verzorgingstehuizen in onze wijk Voorhof II Wordt alles omgebouwd
tot aanleunwoningen en blijft Stefanna inderdaad in de huidige vorm bestaan?/

•

Weet ik niet zo snel

•

weg- en parkeerbeheer
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•

weg- en waterbouw projecten

•

weginrichting (bakstenen of asfalt, type asfalt, vrijliggend fietspad of niet, scherpe s-bochten in fietsstroken
bij T-kruisingen of niet, ...)

•

wegsoort (gericht op bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer)

•

Wegvebeteringen

•

Welke evenementen er in de srad georganiseerd worden

•

welstand

•

Werkzaamheden in de stad

•

Wijkbeheer

•

wijkinrichting

•

wijkontwikkeling

•

Wijkvoorziening

•

Wijkvoorzieningen

•

wijze van functiemening

•

wijze van onderhoud

•

Wijziging bestemmingsplannen

•

Wijziging van bestemmingsplan en wel of niet toestaan van ontheffingen

•

Wijzigingen in de ruimtelijke ordening in de wijk / bestemmingsplannen.

•

wijzigingen in inrichting buurt/wijk

•

wijzigingen van bestemmingsplannen

•

Winkel en voorzieningen handhaven

•

winkel/horecavoorziening

•

winkelaanbod

•

Winkelaanbod beheer

•

Winkelgebied

•

Winkels

•

Winkels

•

winkels in de buurt.

•

winkels in de wijk

•

Winkels, horeca en andere bestemmingen in de buurt

•

winkels/horeca

•

winkelvoorzieningen

•

WMO (4 keer genoemd)

•

WMO en zorg voor senioren
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•

woning bouw

•

Woning ouw 55plus

•

Woning/bedrijfs bouw

•

woningbeleid

•

Woningbouw (101 keer genoemd)

•

woningbouw (huur)

•

woningbouw / verbouw tot .... in de wijk

•

Woningbouw / woningverbetering

•

woningbouw bejaarden

•

woningbouw bejaarden met e.v.t zorg

•

woningbouw c.q. kaveluitgifte

•

woningbouw en verbetering mogelijkheden tot ontspanning ( welke type woningen moeten er gebouwd
worden)

•

Woningbouw en inrichting openbare ruimte

•

woningbouw in de wijk

•

woningbouw of beheer van de openbare ruimte.elektricien en wiskunde docent

•

woningbouw of inrichting

•

woningbouw of inrichting of beheer van de openbare ruimte

•

Woningbouw soort

•

woningbouw t.b.v. senioren

•

woningbouw van de openbare ruimte

•

woningbouw verenigingen gedragen zich als verkapte makelaars, huurders de dupe

•

Woningbouw waaronder supermarkten en parkeergarages

•

woningbouw, bv meer aandacht voor woningen voor ouderen in de binenstad

•

woningbouw, inrichting en beheer openbare ruimten

•

Woningbouw.

•

woningbouw/ m.n. seniorenwoningen al of niet woonzorg

•

Woningbouw/bouw BOG

•

woningbouw/hizen voor grote gezinnen

•

woningbouw/toewijzing

•

woningbouwinitiatieven

•

Woningbouwontwikkelingen in de bestaande stad

•

woningbpuw

•

woningsbouw

131



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

woninngbouw

•

woniongbouw

•

Woonbeleid specifieke groepen (bijv.ouderen)

•

WOZ

•

Zaken die gevolgen hebben voor geluidsoverlast, hogere parkeerdruk in de wijk enz.

•

zeebrapaden

•

zeer kostbare projecten

•

Zorg (5 keer genoemd)

•

Zorg in algemene zin

•

zorgen dat verboden rijrichtingen gehandhaafd worden

•

Zorgverbeterig

•

zwembaden

•

Zwerfvuil

•

Zwerfvuil
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Bij 2.5 Onderwerpen / tabel 4
Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier
verantwoordelijk voor is en waarover bewoners volgens u zeker niet
zouden moeten mee praten? Noem er maximaal 3.
•

‘hinderwet’-aangelegenheden (normen voor gevaar en overlast)

•

(meerjaren) begroting van de gemeente

•

(verkeers)veiligheid

•

(wettelijke) zaken waar niet van afgeweken kan worden

•

[parkeer voorziening

•

aangaan van langjarige financiële verplichtingen (overigens: gehoord de Delftenaren)

•

Aanleggen wegen/fietspaden

•

Aanpak criminaliteit

•

aanpak van criminaliteit

•

aanpassingen van de eigen woning

•

ad hoc aangelegenheden waarbij de veiligheid van de burgers in het geding komt

•

afstemming met andere overheden,

•

afval

•

afvalbeleid

•

afvalbeleid

•

afvalscheiding en milieu

•

Afvalscheiding faciliteren

•

afvalverwerking

•

afvalvoorzieningen

•

afwegingen die over minderheidsbelang gaan

•

Algemeen belang

•

Algemeen belang dingen. Je kunt niet over ieder baksteen discussieren.

•

algemene afspraken

•

algemene bestuurszaken

•

algemene voorzieningen

•

Algemene voorzieningen zoals brandweer, politie en ambulance (wel controle via een pol.partij

•

algemene voorzieningen: waterzuivering, wegonderhoud etc.

•

alle

•

alle complexere onderwerpen / lastige afwegingen

•

Alle drie onderwerpen is de gemeente verantwoordelijk.

•

Alle kerntaken

•

alle overige onderwerpen, raadgevend meedenken, gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk

•

alle publieke belangenafwegingen zijn verantwoordelijkheid van de overheid (wat niet wegneemt, dat
mensen er over mee mogen praten)

•

Alle zaken die gemeenteraad en gemeentebestuur zelf kunnen regelen

•

Alleen noodzakelijke kennis over veiligheid / beveiliging
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•

Alles rond verkiezingen

•

ambtelijk b.v. politie, brandweer functies

•

ambtelijk bestuur

•

Andere wettelijk opgelegde taken

•

asielbeleid

•

Asielzoekers

•

asielzoekerscentra

•

autoverkeer (stedelijke afwikkeling en circulatie)

•

azielzoekerscentra

•

B&W bijven altijd verantwoordelijk .daar stemmen we toch voor

•

basisvoorzieningen voor kwetsbare burgers

•

bedrijven

•

Begroting (9 keer genoemd)

•

Begroting (uitgaven)

•

Begrotingen

•

beheer

•

beheer open bare ruimte in de basis bij de gemeente, maar je mag van burgers verwachten dat ze hun
straat ook schoon houden

•

beheer openbare ruimte (12 keer genoemd)

•

beheer openbare ruimte (veiligheid)

•

Beheer openbare ruimte onder maaiveld (kabel, leidingwerk, riolering)

•

Beheer openbare ruimten (3 keer genoemd)

•

Beheer van de openbare ruimte

•

Beheer van de voorzieningen voor de bewoners

•

Beheer van openbaree ruimte.

•

Beheer waterschap

•

behoud van ‘beschermde’gebieden (bijv. ecologische zones)

•

belasting- en parkeertarieven

•

Belastingen (5 keer genoemd)

•

Belastingtarieven

•

Beleid t.a.v. historische waarden zoals monumenten e.d.

•

beleid t.a.v. onderwijs

•

Beleid tav armoedebestrijding

•

beleidsmatig. bewoners alleen voor praktische zaken in de eigen omgeving

•

Bereikbaarheid

•

Bereikbaarheid binnenstad

•

bereikbaarheid binnenstad

•

Bereikbaarheid van wijken/buurten en de stad

•

Besluiten die van invloed zijn op de totale begroting, maar waar maar op 1 aspect gelet wordt dat veel
invloed op het totaal heeff. Dus: niet meebesluiten o er bijvoorbeeld afschaf alle belastingen.

•

besluiten waar inhoudelijke expertise voor nodig is en afstemming tussen partijen

•

besluiten waarbij je gespecialiseerde kennis nodig hebt (technisch, financieel, enz. gebied)
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•

Besluitvorming i.h.a.

•

Bestemmingsplan

•

bestemmingsplan harde maken

•

Bestrating./aanleggen wegen

•

bestuur

•

bestuur en organisatie

•

bestuurlijk regionaal overleg

•

Bestuurlijke kwesties

•

bestuurlijke organisatie

•

Bestuurlijke taken B & W

•

bestuurlijke verantwoording

•

bestuurlijke zaken van de gemeente

•

beveiliging

•

bewoners hebben altijd de recht om mee te praten

•

Bewoners zouden overal over mee moeten kunnen praten, als ze werkelijk een opbouwende mening
hebben.

•

bij bijna alle politieke beslissingen wenste ik dat een paar gewone niet-politieke inwoners hadden mogen
meepraten.

•

bij elk onderwerp mag men wat mij betreft mee praten, maar niet beslissen

•

bij woningbouw moet de gemeente de regie behouden om wildgroei te voorkomen

•

Binnehalen van subsidies

•

Binnenstad / monumenten

•

bomenkap

•

bouw azc

•

Bouwen van huizen ed

•

bouwveiligheid

•

brandveiligheid

•

brandweer

•

Brandweer en politie.

•

Budget

•

budgetbeslissingen

•

Budgetering

•

burenruzies en overlast in openbaar gebied

•

burgers moeten overal over mee moeten kunnen praten, beslissen is iets anders

•

Buurthuizen

•

buurthuizenbeheer

•

Calamiteiten

•

calamiteiten

•

camera toezicht in de buitenwijken

•

Civiel technische ingrepen

•

Complexe trajecten in de eerste fase

•

contact met de TU, maak de verbinding, pas die kennis toe
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•

continuïteit van de stad financieel, economisch en sociaal in balans houden

•

contracten met bedrijven

•

Criminaliteit

•

Cultuur/moderne musea :-)

•

Dagelijks bestuur

•

dagelijks functioneren van gemeente

•

dagelijkse uitvoering en toezicht

•

dat bewoners zeker niet moeten meepraten

•

de “eeuwige”ellende met de Sebastiaansbrug

•

de aanleg van openbaar vervoer

•

de belastingen

•

De bewoners zijn de gemeente. Ze zouden zich overal mee mogen bemoeien

•

De definitieve besluitvorming

•

De gemeente blijft verantwoordelijk voor al die onderwerpen, ook als de mensen meepraten

•

De gemeente blijft verantwoordelijk, maar meepraten moet kunnen.

•

de gemeente is bij alles eindverantwoordelijke en neemt de uiteindelijke beslissing. Geen referenda dus.

•

de gemeente is vnl. uitvoerend vanuit overheid en burgerij

•

de gemeente is voor alles verantwoordelijk

•

de gemeentebegroting (in details)

•

de gemeenteraad bestaat uit burgers

•

De gemeenteraad vertegenwoordigt mij.Wil ik meer invloed, dan moet ik lid worden van een politieke
partij.

•

de heffing van gemeentelijke belastingen (na tariefvaststellingen!)

•

de hulpdiensten

•

de keuze van de burgemeester

•

de kwaliteit van het luchtruim in de diverse stadsdelen

•

de macht heeft het voor het zeggen, de burger mag betalen, privici schending wordt ook misbruikt.

•

de snelheid controleren waarborgen van 30 km per uur ipv te hard rijden op Abtswoude

•

de straten worden overal open gebroken en de fietspaden ook.

•

De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en de betrokkene bewoners van de wijk

•

Definitieve besluitvorming

•

dingen die mijn verstand als leek te boven gaan

•

doe niet mee

•

Doorgaande verkeersroutes

•

dus

•

Dus bewoners moeten altijd kans krijgen mee te praten, zeker bij het plannen maken en beslissen

•

Dus vind ik de stelling bovengenoemd niet correct

•

economie

•

Eerlijke kansen ondernemers door te beschermen tegen detailhandel giganten.

•

Eigenlijk alle onderwerpen (want daarvoor kiezen wij een gemeenteraad), maar input vanuit de bewoners
moet altijd mogelijk zijn, over elk onderwerp.

•

eindbeslissing ligt bij de gemeente
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•

en dergelijke

•

er is geen onderwerp

•

er is geen onderwerp, waar uiteindelijk de burgerij niet verantwoordelijk voor is

•

erfgoed

•

europese zaken

•

evenementen

•

Fietsenplan

•

finacieel aan de afgrond

•

finacien

•

financieel

•

Financieel

•

Financieel beheer

•

financieel beheer

•

Financieel beleid

•

financieel beleid op sociaal gebied

•

Financieen

•

financiele

•

financiele zaken

•

financiële zaken

•

Financiën (15 keer genoemd)

•

financien -wel overleggen

•

financiering gemeentelijke taken

•

funtioneren van gemeente binnen de regio Haaglanden

•

Gebouwen van de gemeente zelf

•

Geen (20 keer genoemd)

•

geen enkel (3 keer genoemd)

•

Geen enkel onderwerp

•

geen enkel onderwerp.

•

geen idee (20 keer genoemd)

•

geen idee.

•

geen inspraak van bewoners uit andere wijken bij wijk gebonden zaken.

•

geen mening hierover

•

geen onderwerp, hoewel realistisch blijven met inspraak

•

geen vertrouwen in de gemeente dus altijd

•

Geen, alles communiseren met bewoners, uiteindelijk betalen zij de rekening.

•

geen, bewoners mogen altijd overal over meepraten

•

Geen, in principe alles

•

geloof

•

geluidsoverlast van luidsprekers op minaretten

•

gem financieen

•

Gemeente (3 keer genoemd)

•

gemeente beleid tov landelijke normen
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•

gemeente beslist uiteindelijke, m.n. overrealisatie grote stedelijke projecten

•

Gemeente financien en begroting.

•

Gemeente heeft geen visie, is alleen geïnteresseerd in verkoop grond.

•

Gemeente is verantwoordelijk integrale afweging van alle belangen, ter optimalisatie voor ALLE bewoners

•

Gemeente moet proces overzien en faciliteren dat bewonersbelang gediend wordt, waarbij moet worden
voorkomen dat alleen (en ad hoc) een select groepje actieve ‘roeptoeters’ gehoord worden en wensen
gehonoreerd krijgt

•

Gemeente politiek

•

Gemeentebelasting

•

Gemeentelijke administratie

•

Gemeentelijke begroting / politieke keuzes.

•

gemeentelijke belastingen

•

gemeentelijke financiën

•

gemeentelijke organisatie en huisvesting

•

Gezodheid

•

Gezondheidszorg

•

gezondheidzorg

•

grafity verwijderen

•

Groen

•

groenvoorziening

•

Groenvoorziening

•

groot onderhoud en restauratiewerken aan onderwerp 1

•

grootschalig ruimtegebruik

•

Grootschalige woningbouw

•

grote financiele zaken

•

grote infra-projecten als spoortunnel of nieuwe Sebastiaansbrug

•

Grote infrastructurele projecten

•

grote infrastructurele werken (overigens: gehoord de Delftenaren)

•

grote infrastructuur zoals snelweg, trein

•

grote ingewikkelde bouwplannen

•

grote projecten

•

grotere infrastructuur projecten

•

handhaven bestemmingsplan, moet ook streng gehandhaafd worden

•

Handhaven van (veiligheids)regels- en wetten

•

Handhaven van alle bestaande Nederlandse wetten.

•

Handhaving (4 keer genoemd)

•

handhaving (stedelijk niveau)

•

handhaving bij burenruzies

•

handhaving en toezicht

•

handhaving en toezicht landelijke regelgeving

•

handhaving openbare ruimte

•

handhaving orde
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•

handhaving van vastgestelde regelgeving

•

handhaving wet

•

Hardware voor de stad

•

heeft geen zin er wordt toch niet geluisterd

•

Herstelling woon/leef gebied als gevolg van calamiteiten.

•

Herstructurering gebieden, eerste besluitvorming

•

Het algemene belang bewaken

•

Het grote geheel bewaken

•

het hele gemeentelijke beleid : de burgers kiezen eens in de vier jaar en dat is het ! (dus ook geen referenda)

•

het organiseren van verkiezingen

•

Het verkeer, hoewel de mening van bewoners moet meetellen

•

Het wel of niet helpen/opvangen van minderheden en kwetsbare groepen. Meepraten wel over de vorm,
niet over het wel of niet doen.

•

Hoe dan ook proberen om de inspraak af te stemmen op de relevantie van de te verwachten informatie.
Men heeft niet voor niets een politieke vertegenwoordiger gekozen.

•

Hoeveel huizen er gebouwd mogen worden en waar die mogen komen

•

Hoogte van de belastingen

•

Horeca (4 keer genoemd)

•

horeca beleid ontwikkelen en handhaven

•

Horeca en vergunningen

•

Horecaregels en locaties kunnen het best bepaald worden door mensen die daar verstand van hebben en
niet door elke buurtbewoner.

•

horecavergunningen

•

horen en mee laten denken tot daar aan toe, maar gemeente moet uiteindelijke beslissing nemen

•

housing or construction

•

huisvesting

•

Huisvesting (Verbouwingen, vergunningen)

•

huisvesting dansschool Wesseling

•

huisvesting, sociale huur

•

huisvuil inzamelen

•

huizen voor grote gezinnen

•

Hulpdiensten

•

hulpdiensten

•

hulpverlening

•

Huurprijzen

•

Ik ben tegen referenda, in dke vorm zouden burgers over geen enkel onderwerp moeten kunnen
meepraten.

•

Ik vind dat er geen onderwerpen zijn waarover bewoners niet mee zouden mogen praten

•

ik vind het niet gepast om dit zo te vragen, er kunnen altijd momenten zijn dat...het wel nodig is

•

ik vind het niet gepast om dit zo te vragen, er kunnen altijd momenten zijn dat...het wel nodig is

•

illegaal storten van “grof vuil”
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•

In mijn wijk (buitenhof) is het verloop van buren zo groot dat het fijn is als de gemeente woningbouw en
inrichting beheert, anders wordt het een ratjetoe.

•

in principe geen enkel onderwerp

•

indien het juridisch getint of onder hogere overheid valt

•

Industriegebied als er geen invloed is op veiligeheid

•

Industrieterreinen en zakelijk belangen

•

infa structur is een gemeentelijke zaak en elke bewoner heb wel weer een ander idee.

•

infra structuur

•

infrastructurele en civieltechnische onderhoudswerken

•

infrastructurele werken

•

Infrastructuur (12 keer genoemd)

•

Infrastructuur (onderhoud en vernieuwing)

•

infrastructuur (wegen en electra)

•

Infrastructuur grote verkeersstromen

•

infrastructuur qua aanbesteding

•

Infrastructuur, grote projecten

•

inkomensbeleid via subsidies en uitkeringen

•

inkomensvoorzieningen

•

Inrichten en beheer openbare ruimte

•

inrichten openbare ruimte

•

Inrichting en beheer openbare ruimte

•

Inrichting gemeentelijke organisatie

•

inrichting openbare ruimte

•

inrichting openbare ruimte

•

inrichting sebastiaansbrug

•

inrichting stratenplan

•

Inspecties

•

instandhouden van monumentale/historische panden e.d.

•

integrale afweging en prioriteitstelling binnen de stad

•

Integrale lange termijn keuzes

•

integriteit van gemeentelijke politici en ambtenaren

•

Intern functioneren (financiën, organisatie, proces)

•

interne organisatie gemeente

•

interne organisatie zaken / reorganisatie

•

interne zaken

•

invulling personeel gemeente

•

inzet OV

•

inzet politie

•

jeugdzorg

•

Jeugdzorg

•

Jongeren ruimtes

•

juridisch
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•

Justitie

•

Justitie

•

Justitie en opsporing

•

Kan ik niet overzien, maar we kunnen de keuze maken door te stemmen bij verkiezingen

•

kan ik zo niet bedenken

•

Kan ik zo niet benoemen.

•

kan niet iets bedenken (3 keer genoemd)

•

kan niet meer bedenken

•

keuze bestratingsmateriaal

•

Keuze burgemeester

•

Keuze burgermeester

•

Kiesdrempel

•

koninklijke graven

•

Koopprijzen

•

Kruispunten

•

kwaliteit openbare inrichting

•

kwaliteit van leefbaarheid

•

Lange termijn investeringen

•

Lange termijn ontwikkeling

•

langetermijn ontwikkelingen

•

lastig om te zeggen, omdat er altijd wel groepen bewoners zullen zijn die wel een goede inbreng kunnen
leveren

•

Legen van ondergrondse containers en het schoonhouden van de omgeving rondom deze containers

•

Lijk zo mooi maar na jaren in een buurt comite,geloof ik nergens meer in

•

locatie politie en brandweer

•

Mee praten en mee beslissen zijn twee verschillende dingen.

•

Mee praten/denken is nooit verkeerd; verantwoordelijkheid over grote financiele projecten moet bij
gemeente liggen

•

Mee praten/denken is nooit verkeerd; verantwoordelijkheid over sociale zekerheid moet bij gemeente
liggen

•

meepraten is altijd goed, de gemeente blijft altijd eindverantwoordelijk

•

meepraten moet overal kunnen, maar niet altijd meebeslissen.Als er geen ruimte is tot bijsturing, moet je
die ook niet suggereren

•

Meerjaren begroting en ander diepgaande financiele zaken.

•

Mileuzaken

•

milieu

•

Milieu

•

milieuvervuiling beleid en handhaving

•

mits gemeente openstaat voor onderbouwde kritiek

•

Monumenten

•

monumentenzorg

•

monumentenzorg
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•

Nee (11 keer genoemd)

•

nee de gemeente is er voor de burger

•

nee, eigenlijk moet er zoveel mogelijk transparant zijn

•

Nee, gemeente is afspiegeling van bewoners en zouden dus moeten luisteren

•

Nee, gemeente is verantwoordelijk van door burgers via raad gemaakte keuzes

•

Nee, maar de gemeente dient wel zelf te blijven besturen waar dat nodig is.

•

Nee, meepraten is altijd wel goed imho, alleen in situaties waarbij er veel verschillende belangen spelen, zal
er wellicht minder mee gedaan kunnen worden.

•

neen

•

Neen

•

Neen, het is óók onze stad

•

netheid

•

New

•

Niet mee

•

Niets, bewoners wonen in de stad en zouden overal (democratisch) over mee moeten kunnen praten

•

nieuwbouw

•

nieuwbouw

•

nieuwbouw woningen, utiliteit

•

nieuwbouwplannen die geen betrekking hebben op herinrichting

•

niks, bewoners mogen overal over meepraten

•

Not-in-my-backyard projecten

•

nuts voorzieningen

•

Nuts voorzieningen

•

Nutsvoorzieningen

•

Onderhoud

•

onderhoud aan wegen en bruggen

•

Onderhoud bestrating

•

Onderhoud groen en grachten

•

onderhoud groenvoorziening

•

onderhoud groenvoorziening

•

Onderhoud grondwerken als riool, electra en bekabeling

•

Onderhoud infrastructuur en gebouwen

•

onderhoud logistiek

•

onderhoud midden Delfland

•

onderhoud openbaar gebied

•

onderhoud openbare ruimte

•

onderhoud openbare ruimte

•

Onderhoud openbare ruimten

•

onderhoud openbare ruimten (manier waarop iets gedaan moet worden)

•

onderhoud openbare ruimtes

•

onderhoud publieke ruimte

•

onderhoud riolen
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•

onderhoud rioleringen etc

•

Onderhoud rioolstelsel

•

Onderhoud straten/ riolering / etc.

•

onderhoud troittoirs

•

Onderhoud troittoirs

•

onderhoud van openbare ruimten

•

Onderhoud wegen

•

onderhoud wegen

•

Onderhoudsplannen riolering, etc.

•

onderhoudsplanning voor wegen

•

onderwerpen die belangrijk zijn voor een minderheid (bijv. mindervaliden) dit zou een meerderheid
kunnen belemmeren vanwege kortzichtig eigenbelang

•

Onderwerpen met tegengestelde belangen. Professioneel besluit nodig.

•

onderwerpen waar je geen belang bij hebt

•

onderwijs

•

Onderwijs

•

ontspanning

•

ontspanning en vrijetijd

•

Ontwerp en realisatie van de openbare ruimte

•

ontwikkeling (woning-) bouwprojecten

•

ontwikkeling en beheer op het gebied van horeca

•

ontwikkeling Spoorzone

•

ontwikkeling woz

•

ontwikkelingen op het gebied van immigratie / verantwoording van opvang

•

Ontwikkelingen op regionaal niveau volgen en waar nodig aanhaken

•

op gebied van energie

•

openbaar groen

•

Openbaar groen

•

openbaar nut zoals energievoorziening

•

openbaar vervoer (5 keer genoemd)

•

openbaar vervoer, maar dan wel rekening houdend met alle bewoners en niet alleen maar met de
studenten. Er wonen hier ook heel veel ouderen en gehandicapten en die willen ook graag van dat vervoer
gebruik kunnen maken.

•

openbaarvervoer

•

openbare orde (4 keer genoemd)

•

openbare orde / veiligheid

•

openbare orde en veiligheid (4 keer genoemd)

•

openbare ruimte in gebouwen

•

Openbare ruimtes

•

openbare veiligheid (3 keer genoemd)

•

openbare verlichting en onderhoud straten

•

openings- en sluitingstijden winkels en horeca [ i.v.m. rustperioden in de stad ]
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•

Openingstijden winkels en horeca

•

ophalen huisvuil

•

Opvang asielzoekers

•

opvang vluchtelingen

•

orde

•

orde en handhaving (behalve parkeerwachters, die sporen niet)

•

ordehandhaving

•

ouderenzorg en begeleiding armlastigen sociale huurwoingen: studentenhuisvesting

•

Ov

•

Over alle onderwerpen moeten bewoners meer kunnen praten, want uiteindelijk krijgen ze ook de
rekening betaald

•

over alles mag worden meegepraat

•

over alles moet de burger kunnen meepraten

•

over alles moet inspraak mogelijk zijn

•

over dingen waar je wel verstand van moet hebben

•

Over van alles kun je juist wel meedenken

•

overkoepelende zaken over de wijken

•

overlast (zoals geluid, geur en dergelijke)

•

Overlast studentenpanden

•

overleg met hoger bestuursorganen

•

Parkeerbeleid (3 keer genoemd)

•

Parkeervoorzieningen (6 keer genoemd)

•

parkeervoorzieningen in Agnethapark

•

parkeervoorzieningen in de buurt

•

Parkeren (6 keer genoemd)

•

parkeren auto

•

parkeren gehandicapten is een zaak van de gemeente en de GGD en dat willen veel niet gehandicapten
niet accepteren zodat men probeerd de invalidenparkeerplaats weg te krijgen, want de andere bewoners
kunnen niet zijn wat gehandicapten niet meer kunnen.

•

Parkeren/verkeer

•

peroneelsbeleid

•

personeel

•

Personeelsbeleid

•

Personeelsbeleid

•

personeelsbeleid gemeente

•

plaatsing verkeersborden

•

planing ruimtelijke ordening

•

plannen van woonwijken enzo, alleen de invulling daarvan zou wel meer bij de mensen mogen

•

planning aanpassingen infra

•

Planningsvraagstukken, de gehele stad betreffende, bv. scholenbouw, bedrijventerreinen, etc.

•

planologie

•

Plantsoenendienst
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•

Politie (7 keer genoemd)

•

politie beleid

•

Politie en hulpdiensten

•

Politie inzet

•

politie taken

•

Politiek altijd eind verantwoordelijk

•

politiek controversiële onderwerpen waarbij onvrede wordt gemobiliseerd via meepraten

•

politieke compromissen

•

Politietoezicht

•

politiewerk

•

Projecten in opdracht van het ministerie (Koninklijk Huis).

•

projectontwikkeling - dus nadat inspraak ed. geweest is

•

Provinciale besluiten

•

rechtzaken

•

regelgeving en handhaven van procedures en veiligheid

•

Regelgeving tbv openbare ruimte

•

Regionale aspecten

•

Regionale belastingen

•

regionale overeenkomsten

•

regionale samenwerking

•

regionale zaken

•

Regionale zaken (metropoolregio)

•

regiotaxi

•

renovatie en innovatie van nieuwe en oude woningnen (stadsbeeld)

•

Riolering (4 keer genoemd)

•

riolering en andere Nuts-voorzieningen

•

riool, waterzuivering

•

Ruimtelijke ordening

•

Ruimtelijke Ordening

•

salaris van de burgemeester

•

Samenstelling van het woningaanbod

•

Samenwerking buurtgemeente

•

Samenwerking Rijksoverheid, provincie, waterschappen.

•

Samenwerkingsverbanden regionaal / landelijk

•

scholen

•

Scholen/ onderwijs

•

scholing

•

schoonhouden stad

•

schoonhouden van openbare ruimten

•

Schoonmaken/zout strooien van wegen.

•

Sebastiaanbrug

•

Sfeer klimaat
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•

snelwegen

•

soc domein

•

sociaal beleid

•

Sociaalbeleid

•

sociale maatregelen, armoede, vluchtelingen etc,

•

sociale voorzieningen

•

sociale zekerheid

•

specialistische zaken, zoals financiën,

•

spoorzon

•

spoorzone

•

spoorzone

•

spreiding/verdeling bewonersgroepen

•

St Sebastiaansbrug

•

stads in- en uitbreiding, wel goede inspraak maar geen referenda etc (anders wordt het nooit wat);
beslissing bij gemeenteraad

•

stadsontwikkeling, maar dan het grote geheel, denk aan de spoorzone

•

Statushouders

•

Stedelijk verkeerscirculatieplan

•

Stedelijke vraagstukken mbt verkeersafwikkeling

•

Straatverlichting

•

strategisch lange termijn beleid

•

strategische beslissingen

•

Strategische keuzes, lange termijn

•

Straten

•

straten

•

studentenhuisvesting

•

Subsidie verlening

•

Subsidieprocedures

•

Suggesties moeten altijd gedaan kunnen worden! Maar wijkoverstijgende projecten is aan de gemeente

•

Suprapolitieke zaken/wetgeving.

•

Svhoonhouden van de stad en afvalafvoer

•

Toekenning hoogte budget voor projecten

•

Toezicht houden op wetten en regels

•

top veiligheid

•

Überhaupt niet te veel zeggenschap maar dat de burgers advies geven en duidelijk kunnen
aangeven wat zij graag zouden willen zien in Delft

•

uiteindelijke bescherming en veiligheid burgers

•

uitgave

•

uitgaven

•

Uitkeringen

•

uitkeringen en andere gelden voor personen

•

Uitkerings gerechtigde meer voor de samenleving doen

146



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

uitkeringsbeleid

•

uitvoerende zaken met gemeenteapparaat/ambtenaren

•

uitvoering

•

uitvoering van beleid

•

uitvoering van bovenstaande plannen en planning daarvan

•

uitvoering van door rijk opgelegde wetten/regelingen zoals uitkeringen e.d.

•

Uitvoering van landelijk beleid (meepraten moet dan op landelijk niveau)

•

Uitvoering verkiezingen

•

Vastgoed ontwikkeling

•

Veiligheid (24 keer genoemd)

•

Veiligheid en handhaving

•

Veiligheid en justitie

•

veiligheid en openbare orde

•

Veiligheid en openbare orde

•

veiligheid en orde bewaren

•

veiligheid en ordebewaking

•

veiligheid en politie

•

Veiligheid in zijn algemeenheid

•

veiligheid op straat

•

veiligheid op straat is een eis, staat nooit ter discussie

•

veiligheid stad

•

Veiligheid van de inwoners

•

Veiligheid van gebouwen en (bouw)werken

•

Veiligheid voor bewoners

•

Veiligheid/regelgeving

•

veiligheidsbeleid

•

Veiligheidseisen

•

Veranderingen in of aan de wijk

•

Verbetering/vernieuwing infrastructuur

•

Verdeling beschikbare financien

•

verdeling geld over sport, cultuur en andere onderwerpen, moet geen populariteitspoll worden

•

vergunningen

•

Vergunningen

•

vergunningen an bedrijven

•

Vergunningen en handhaving

•

vergunningverlening bij gebonden beschikking, dan heeft meepraten immers geen zin

•

Verkeer (6 keer genoemd)

•

Verkeer & Infrastructuur

•

verkeers problematiek

•

verkeersafwikkeling door de stad

•

Verkeersveiligheid (3 keer genoemd)

•

verlichting
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•

Verschil tussen kopers en huurders

•

vestiging nuts voorzieningen

•

vluchtelingenopvang

•

vluchtelingenopvang

•

Voetgangersgebied al dan niet

•

voldoende ssportaccomodaties

•

volksgezondheid

•

vooral niet met referenda aan de slag

•

voorzieningen als riolering etc

•

voorzieningen van algemeen belang zoals scholen voorkomen dat het vastloopt door: not in mine
backyard acties

•

Voorzieningen voor oudere n

•

Vrije Tijd

•

vrijetijd

•

vrijetijd

•

Vuilafvoer

•

vuilnis

•

vuilophalen

•

waarvan ik vind

•

Wanneer ALLE partijen het eens zijn is er geen discussie mogelijk.Anders wel!

•

Wanneer de kosten voor een bv referendum o.i.d. echt hoger zijn dan de kosten wat het onderwerp
betreft.

•

Wat minder bij het controleren van de uitvoering. Daar hebben we de raad voor

•

water beheersing

•

waterbeheer

•

waterbeheersing

•

Waterbeheersing is waarschijnlijk onder verantwoording van het Hoogheemraadschap Delfland

•

Waterhuishouding

•

Waterhuishouding

•

waterhuishouding e.d.

•

waterschap

•

weet ik niet (4 keer genoemd)

•

Weet niet (8 keer genoemd)

•

weet niet zo snel een onderwerp, maar ik vind wel dat té veel inspraak ook nieuwe ontwikkelingen
kunnen blokkeren.

•

weet zo snel geen punt meer.

•

weetniet

•

weetniet

•

Wegen

•

wegen

•

Wegen en huizen bouw

•

wegenbouw
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•

wel of niet meepraten maakt niet uit, ze doen wat ze zelf willen, als je meedenkt of praat raken ze
alleen maar geiiriteerd

•

Wel verantwoordelijk, maar altijd gelegenheid geven tot meepraten, voor alle onderwerpen in principe
mogelijk

•

wel/niet bouwen

•

wellicht wet- en regelgeving

•

welzijn

•

Wet-en regelgeving

•

wettelijke taken niet uitvoeren

•

Wettelijke verplichtingen (zoals milieunormen)

•

Wijkoverschrijdende zaken

•

winkelsluitings wet

•

WMO

•

Wmo uitvoering

•

Woning bouw

•

woningbestand

•

Woningbouw (14 keer genoemd)

•

woningbouw/ woningvisie

•

woningen bijbouwen

•

woningen statushouders

•

Zaalhuren

•

Zaken die erg afhankelijk zijn van invloeden uit de regio

•

zaken die thuis horen in de politiek

•

zaken die urgent moeten worden uitgevoerd (beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing)

•

Zaken waarbij specialistische kennis nodig is.

•

zaken waarover je als bewoner aantoonbaar te weinig kennis hebt

•

zaken waarvan ik de verschillende belangen niet inschatten als burger

•

Zij dienen overzicht te behouden

•

Zorg

•

Zorg

•

zorgvoorziening via WMO

•

zullen er zeker zijn, maar kom er niet meteeen op

•

zwerfvuil
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Bij 2.6.1 Geïnformeerd worden
Hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden over de mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen in uw omgeving?
– Anders namelijk:
•

aanvullend met een brief aan directe belanghebbenden

•

AD regio pagina

•

advertenties op social media, met name Facebook.

•

afhankelijk van buurt of stad via de buurtvereniging of via lokale social media en gemeentepagina

•

algemene berichtgeving niet verstopt tussen reklame

•

als er geen bijeenkomst is gepland, via een persoonlijke brief waarin om een visie wordt gevraagd

•

Bbindend referendum

•

bezoek van verantwoordelijk portefeuillehouder aan de buurtbewoners

•

Billboards / projectborden zoals bij verkiezingen gebruikt worden in de wijk

•

brief inzake voorstellen directe omgeving met uitnodiging eventueel commentaar

•

Brochure huis huis met een oproep en antwoord coupon

•

buurt en/of specifieke organisaties

•

‘centrale’ openbare/gemeentelijk informatie kasten, bijvoorbeeld in de buurt winkelcentra.

•

de krant Delft op Zondag

•

delft op zondag

•

Door deel uit te mogen maken van een denktank die vervolgens de politiek kan informeren, faciliteren en
vooral inspireren.

•

Drect als het mijn directe omgeving betreft

•

Eigen aparte krant en niet in Delftse Post. Eens per maand! Bijeenkomsten alleen bij grote zaken.

•

electronische publicaties

•

email

•

email

•

fysieke nieuwsbrief van de gemeente

•

gemeente naar buurt of wijkvereiniging en vandaar naar bewoners

•

gesprekken met betreffende wethouders / adviesgroepen bewoners

•

graag in Delft op zondag Delftse post is een verlengstuk van de gemeente

•

hoewel de huis-aan huis-kranten misschien ouderwets zijn, komen ze wel bij iedereen

•

in begrijpelijke taal

•

krant op zondag. De meest gelezen krant in delft.

•

maak een poll met opties. maak het redelijk specifiek en laat mensen erover meedenken.

•

Met buurtbewoners uit iedere straat een vertegenwoordiger?

•

Of : Delft op Zondag.

•

ook in Delft op zondag

•

Ook via Delft op Zondag
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•

Overleg tussen betrokken wethouders en het bestuur van Senioren Delfland FNV

•

per e-mail

•

per mail

•

per post

•

per post

•

Persoonlijke, wijkgerichte post

•

Platform, waarbij je kan meedenken over onderwerpen via een soort interactie: enquete/reactiemogelijkheid

•

probleem van de gemeentepagina is dat de Delftse Post slecht verspreid wordt; we krijgen hem vaker niet
dan wel.

•

rechtstreeks contact met verantwoordelijken

•

RSS feeds van de gemeente site

•

schriftelijk

•

Telegram (ipv Whatsapp)

•

veel beter toegankelijke dossiers op gemeentewebsite

•

via de wijkkrant

•

Via delftinternetpanel

•

via een aan mij gerichte mail over bv.onderwerpen uit mijn directe omgeving.Gemeente mag niet
verwachten dat een burger dagelijks de gemeentelijke website controleert of er iets in mijn omgeving gaat
veranderen dus de gemeente moet ons benaderen of bv duidelijk via de krant laat weten wat er speelt..

•

Via een brief aan mijn huisadres

•

via een gerichte brief aan direct omwonenden

•

via een -niet- persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst

•

via een papieren brief

•

via een wijk-specifieke website waar gemeente en bewoners ideeen kunnen plaatsen en we op elkaar
kunnen reageren over wie wil meewerken, wat er mogelijk is, etc.

•

via e-mail service “berichten over uw buurt” van overheid.nl

•

via mail

•

via mail, iedereen is vrij zichzelf aan te melden met opgave van de wijk of de omgeving waar je over op
de hoogte gehouden wilt worden

•

via maillist van de gemeente zelf. 1 maal per week zou de gemeente dit als ebrief kunnen mailen naar
burgers die geinteresseerd zijn en actief mee willen denken

•

via nieuwsbrieven i.v.m. buurtaangelegenheden

•

via panelinput zoals dit

•

via post

•

via post- een brief

•

Via projectsites als Spoorzonedelft.nl

•

vind deze digitale vragenlijsten ook een prima makkelijk toegankelijke manier

•

vrijwillige buurtvertegenwoordiger huis aan huis.

•

Wanneer het ontwikkelingen in de buurt betreft kan het ook via een mededelingenbord op
centrale locaties
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Bij 2.6.2 Kanalen voor het tonen van interesse in samenwerken
of ideeën delen
Op welke manier zou u zelf kenbaar willen maken dat u wilt
samenwerken of zou u zelf een idee ter verbetering van de buurt
of stad kenbaar willen maken? – Anders namelijk:
•

Aan de betrokken wethouder en aan een commissie die door de gemeente en de bewoners wordt ingesteld

•

alle vormen zijn oke, als het maar goed georganiseerd/coordineerd wordt binnen het apparaat

•

De gemeente voert uit, de gemeenteraad controleerd en de burger betaald.

•

Dkt hangt sterk af van het onderwerp, de mogelijke invloed en het effect fat het om mijn leven heeft.

•

doelgroepen discussie / belangen groep via mail of ander modern communicatie middel - intranet

•

Door een goed idee in eerste instantie informeel voor te leggen aan het juiste gremium. Dit kan een
persoon of een groep zijn.

•

Een openbaar, bijvoorbeeld social media, kanaal waarin anderen, inclusief gemeente kunnen aangeven
waarom een idee goed of slecht is.

•

een soort gemeentelijke ombudsman

•

e-mail

•

email naar locale groep

•

er moet een loket voor initiatieven komen en een loket waar mensen elkaar kunnen vinden

•

eventueel rechtstreeks overleg incidentele gevallen

•

Gemeente raadsleden

•

gewoon via een brief of bij het inspreken bij de cie.

•

heeft delft.nl een forum?

•

ik ben er moe van, zoveel energie er in steken voor niets!

•

ik mis het onderwerp “politieke partijen”

•

instellen adviesraad binnenstad, waar alle onderwerpen de binnenstad betreffende kunnen worden geagendeerd.

•

leuk die moegelijkheden maar het knalpunt is snapt men het en doet men er wat aan

•

Maakt niet uit als het maar digitaal is.

•

mail, maar dan moet je wel eerst weten dat er iets speelt in jouw deel van de wijk

•

met de huidige vertegenwoordigers valt niet te praten

•

mijn eigen partij Stadsbelangen

•

niet een aparte website maar een ‘hoekje’ van delft.nl of ideeënbus aldaar, centraal vindbaar houden

•

niet teveel op nieuwe media richten, directe betrokkenheid is veel waardevoller

•

of via een brief naar een gemeentelijke ideeënbus

•

telefoon

•

Telegram message (as opposed to Whatsapp)

•

Tja, ik ben niet zo erg voor alm die participatie. De bestaande organen als Sportraad zijn prima.

•

via de raad en B&W
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•

Via een directe link naar een verantwoordelijke contactpersoon vermeld bij de plannen in nieuwsbrief/
website/stadskrant

•

via een speciaal daarvoor gemaakte app (dus anders dan Whatsapp)

•

via een stadsbewoners app

•

via het aanbieden van een keuze menu met maximaal zeven mogelijkheden

•

via mail

•

Via overleg met Woningcorporaties en Bewonersvertegenwoordiging

•

via politieke partijen, die zijn daar immers bij uitstek voor bedoeld.

•

We kiezen de gemeenteraad al. Daar moet je vertrouwen in hebben. Kiezen dus

•

weinig zin want mails aan de buurtcoordinator worden niet gelezen, vraag om terug gebeld te worden
worden niet doorgegeven, het enige dat goed werkt is melding openbare ruimten

Bij 2.6.3 Instrumenten om bewoners te laten meepraten
Er zijn veel verschillende instrumenten om bewoners mee te laten
praten over een onderwerp. Welke manier spreekt u aan?
– Anders namelijk:
•

afhankelijk van onderwerp

•

alle instrumenten die transparant zijn

•

allemaal prima maar zie antwoord op vorige vraag

•

behalve het panel wil ik zelf niet deelnemen aan de diverse instrumenten, op zich wel nuttig

•

bijeenkomsten in buurt/wijkcentrum v.w.b buurt/wijkaangelegenheden

•

bindend referendum

•

brief

•

Combineer bijvoorbeeld expertmeeting met bewonersbijeenkomst voor interactieve workshops.

•

dat de bewoners ook nog mee mogen beslissen door middel van een brief schrijven

•

De bekwaamheid met social media om te gaan moet ik bij mezelf verbeteren

•

de meningen moeten dan wel serieus meegenomen worden en kenbaar gemaakt worden aan de politiek
en als er niet naar geluisterd word, zoals bij zoveel aangedragen ideeen, de reden geven en terug brengen
naar de burger.

•

direct overleg met verantwoordelijke ambtenaar, dus geen wethouder (politiek)

•

Een interactieve website: via deze website kunt u online meepraten over initiatieven en ontwikkelingen en
ook reageren (verborgen).

•

er was ooit het duurzaamheidspanel (periode Rik Grashoff) waar is dat gebleven???

•

expertmeeting met en voor de inwoners voor redelijke inspraak

•

ff bellen, actieve Delftenaren zijn al bekent bij de ambtenaren en politiek

•

gemeentelijke Denk!!.Tank!!

•

hangt geheel van het onderwerp af
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•

Hangt wederom sterk van het onderwerp af.

•

het is alleen jammer dat de meeste belangenverenigingen een zo hoog “geitenwollen sokken” gedrag
hebben waardoor ik al bij voorbaat niet het gevoel heb dat zij ook mijn mening verdedigen omdat mijn
idee vaak heel anders is dan dat zalvige van hen

•

iets digitaals waarbij gedurende vaste periode een bepaalde groep mensen meedoet, soort online stadsgesprek

•

in de buurt: markt, supermarkt, winkels, sportclubs

•

informatie bij ondernemersverenigingen

•

kan ook een combi zijn op één digitale plek cq website

•

keukentafelgesprekken en bewonersbijeenkomsten (sorry, wilde meer aanvinken maar dat kon niet,dan
maar hier invullen.)

•

mail, internet, digitaal panel, facebook, vaak is het maar 1 druk op de knop voor jullie

•

Meedenken vanuit service clubs - hier zit veel kennis bij elkaar.

•

monitoren van een interactieve website is wel een enorme opgave! Trollen er uit vissen bijvoorbeeld

•

Na initiële inspraak op bovenstaande manier, expert meeting om realiteit te combineren met publieke
emotie, gevolgd door uitleg aan publiek.

•

Niet anoniem via internet. Dan zeggen mensen de gekste dingen en laten ze zich makkelijk gaan.

•

Ook via DIP maar zorg dan wel dat dip representatief is

•

oproep in het wijkgebouw

•

Persoonlijk

•

referendum

•

Referendum onder alle inwoners wanneer er veel tegenstand is / wordt ervaren

•

Telegram group (ipv Whatsapp)

•

vaker gebruik maken van het middel referendum

•

Via een adviesraad binnenstad waarin alle groeperingen in vertegenwoordigd zijn

•

Via een interactieve digitale nieuwsbrief

•

via leden (politieke partijen) van de gemeenteraad

•

website bouwen per onderwerp.

•

zie mijn ervaringen tot dusverre, die helaas tot nu toe negatief zijn.

•

zorg alsjeblieft dat er voor de oudjes nog een optie blijft
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Bij 2.7.1 Investeren van tijd en/of geld
Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere
Delftenaren voor verbetering van uw buurt of stad? Bijvoorbeeld door
in uw vrije tijd te overleggen met buurtbewoners of met elkaar geld
te investeren in bijvoorbeeld het zelf beheren van specifieke delen van
de openbare ruimte? – Kunt u uw antwoord toelichten?
• ja, ik wil mij in mijn vrije tijd inzetten
•

afhankelijk van het idee zou ik hiervoor tijd en/of geld inzetten

•

Afhankelijk van thema

•

Alle inzet kost tijd

•

Alleen als het nut heeft

•

Als de Gemeente in staat is de jurists randvoorwaarden the scheppen.

•

Als het een leuk en serieus iets is . En voor verbeterheid van iets

•

Als het gaat over een specifieke verbetering waar ik ook voordeel bij heb en de kosten van het meedoen
lager zijn dan de opbrengsten van de verbetering. (niet per se materieel)

•

Als het over openbare ruimte gaat ben ik geenzins van plan eigen geld erin te steken.Tijd is voor mij
anders, uiteindelijk moet je als burger er leven en dus ook meedenken

•

Als ik de speelmogelijkheden bij de Papsouwselaan zie, denk ik dat het armoedige speeltuintje wat er nu is
in de Lesothostraat aan vervanging toe is. Het realiseren van wat dagwinkels ( de buurt vergrijst, dus is het
lopen naar een winkel fijn) terugbrengen van bibliotheek die wordt erg gemist. Een zorgpunt in de wijk, waar
fysiotherapie gegeven kan worden en waar een oefenzaal is. Een huisartsenpost, tandarts, mondhygiënist etc.
In Tanthof west zijn de voorzieningen erg achtergebleven terwijl er een substantieel deel van de Delftse
bevolking leeft. Ook een leuk horcaplekje langs hat St maartensrechtpad zou een leuke aanvulling zijn.

•

Als je richting wil geven aan verbeteringen in je eigen buurt of stad moet je ook bereid zijn om daar tijd
voor vrij te maken. Echter, het lijkt mij dat deze verbeteringen nu ook al plaatsvinden, maar dan zonder
daar als inwoner veel sturing aan te kunnen geven, en deze verbeteringen zullen ongetwijfeld voor een
deel d.m.v. gemeentebelastingen worden gefinancierd.

•

Als je ruimte wilt voor overleg moet je daar ook tijd in willen steken. In sommige gevallen, een bouwinitiatief, of het opzetten van een onderneming, kan ik mij ook voorstellen dat je bereid bent om naast tijd ook
geld te investeren.

•

Als moeder van schoolgaande kinderen en een drukke baan blijft er bar weinig tijd over.

•

Als voorbeeld noem ik: maandag 24 oktober, heb ik het programma “Samen investeren in de stad” bijgewoond.Van de 6 workshops heb ik gekozen voor “Campus in de Stad & Stad in de Campus”. daar heb ik
naar voren gebracht: het ongemak van de binnenstad door de voortdurende toename van studenten en
hun omgaan met de bewoners, Hoewel van gemeentezijde werd benadrukt de ernst van de situatie,
leverde het wel suggesties op

•

Antwoord spreekt voor zich

•

apart extra geld lijkt me niet nodig te horen zijn, behoudens voor eigen bezit
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•

Belangen vereniging parkeren moet meer zeggenschap hebben en er moet naar geluisterd worden
Bewonerscommissies informeren over diverse zaken in de buurt en de bewoners er in betrekken

•

Ben al druk met vrijwilligerswerk

•

ben decennialang actief geweest vanuit de buurt/bewonersorganisatie

•

Ben nu al zapper

•

Ben zelf al sinds 2010 betrokken bij buurtoverleg (Delftzicht) in verband met de spoorzone. Ben daarnaast
actief in knotwilgploeg die in polders zuid van Delft actief is. Met name buurtoverleg levert wat resultaat
op. Maar informatie van de kant van de gemeente moet “bevochten” worden. Investeren in geld niet,
omdat daar de algemene middelen voor zijn.

•

bvb als er meer vuilnisbakken zou zijn ben ik bereid om zwerfvuil op te ruimen (doe ik zwz, maar de
bakken in de buurt zijn vaak vol).

•

D.m.v. Enquêtes, voorlichtingsbijeenkomsten, bewonersbijeenkomsten, e.d.

•

Dan kun ik wat beteken.

•

Dat doe ik al

•

de gemeente moet haar eigen verantwoordelijkheid pakken en houden. Participatie van burgers is goed,
maar een gemeente moet niet afhankelijk worden van enkele actieve burgers. bovendien ontstaan er dan
onwenselijk verschillen tussen straten / wijken waar actieve / mondige / hoogopgeleide burgers veel meer
voor elkaar krijgen dan in andere wijken. DE burger bestaat niet. De meningen over wat wenselijk is
verschillen bij wijze van spreken van voordeur tot voordeur. Pas op dat je niet verwacht dat je door het
afstemmen met bijvoorbeeld een bewonersvereniging draagvlak hebt onder alle bewoners van een wijk.
Veel bewoners zijn ook helemaal geen lid.

•

De gemeenten houden al geld achter voor doelgroepen.Toch dit wel besteden aan de doelgroepen die er
recht op hebben en niet in andere zaken het geld steken. Dan kan men zonder geld en met vrije tijd ook
veel bereiken.

•

De leefbaarheid van de stad is de verantwoordelijkheid van de Gemeente.Wij betalen daar allemaal al lang
aan mee door middel van belastingen. Ik vind het principieel onjuist om daar privé geld in te investeren; dat
moet je alleen doen in zaken waarover je ook de volledige zeggenschap hebt.

•

de stad is van ons allemaal en we zullen hier zelf tijd in moeten investeren. geld betalen we al genoeg.

•

De verantwoording ligt bij de gemeente, zeker in financiële zin, als bewoners er geld in steken kan dat het
idee geven dat ze wat meer zijn dan anderen

•

Delft is al een van de duurste gemeenten. Delft moet blij zijn dat inwoners willen meedenken over oplossingen die zij zelf dus onvoldoende kan genereren.Het zou dus veel te ver voeren om bewoners hiervoor
ook nog eens extra te laten betalen.

•

Denk dat we meer dan genoeg betalen hier in Delft, ben zeker niet bereid hier meer in te steken.Vrije tijd
wel, geen punt.

•

Dit doe ik al door een publieke tuin te onderhouden, de Olofstuin

•

dit doe ik al vele jaren met als doel het reilen en zeilen uit de dagelijkse praktijk onder de aandacht van
bestuurders te brengen. Dit contact - wederzijdse communicatie - blijkt in toenemende mate te werken.

•

Dit ligt geheel aan het onderwerp en de mogelijke impact. Moet mijn huis worden gesloopt dan wil ik daar
wel een kwartiertje over praten. Gaat het over de kleur van een wipkip in de speeltuin, dan blijf ik wel
thuis.

•

Doe ik al.
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•

Door de hoogte van de gemeentelijke belastingen vind ik het compleet buitenproportioneel om nog meer
geld in te leggen als het om gemeentelijke initiatieven gaat

•

Enige inzet van tijd als daardoor een beter passend resultaat verkregen wordt is beter dan wachten op een
resultaat dat door adviseurs bedacht word maar niet past bij de bewoners van de wijk

•

Financiering elders zoeken

•

Geen geld inversteren belastingen zijn al hoog genoeg

•

Geen geld, de gemeentelijke belasting is al krankzinnig hoog.

•

Geld betaal ik al genoeg.

•

Geld heb ik helaas niet, maar ik ben altijd bereid mee te denken. Ook altijd al gedaan.

•

Geld investeren doe ik al via de belasting die ik betaal.

•

Geld investeren in een gemeente die elk jaar al een paar duizend euro van mij krijgt, gaat me te ver.

•

geld investeren niet dat is iets voor de gemeente vind ik wij betalen al genoeg

•

Geld is onduidelijk gesteld. Gaat het om €10 of om meer?

•

geld is wat onduidelijk, gaat dit om andere verdeling van gemeentelijk gelden of echt eigen geld buiten
bestaande zaken om inleggen voor onderhoud. in het laatste geval gaat dat toch wel vrij ver.

•

Geld komt vanuit de gemeente, meedenken wil ik altijd

•

Geld voor beheer en onderhoud behoort bij de gemeente. De bewoners betalen daar hun belasting voor.
Tijd wil ik investeren, maar de indruk bestaat dat de gemeente moeite heeft met het luisteren naar de
wensen van de bewoners en ze implementeren.

•

Geld vragen van bewoners is onzin. Financien is een taak van de gemeente

•

Geld wil ik niet inzetten, betaal ik deze bouwput van een gemeente al meer dan genoeg. Misschien is het
zelfs tijd geworden voor lastenverlichting?

•

Geld zou uit de WOZ-pot moeten komen, dunkt me!

•

Geld: nee, we gaan niet het werk van de gemeente bekostigen en uitvoeren.Tijd: op zich geen probleem, al
ben ik vaak in Zwijndrecht om te mantelzorgen voor mijn moeder, maar in de avonduren is wel wat te
regelen.

•

Geld?? Ik betaal mij gek aan gemeentelijke belastingen!

•

Graag simpele en concrete acties en duidelijke processen en rolverdeling (meepraten, adviseren, beslissen).
Wel/ geen taken (en prestaties) van de gemeente moeten vastliggen (wat krijgt een inwoner voor z’n
belastingen en wat niet/ moet die zelf -samen?- regelen)

•

hangt van het onderwerp af

•

Heb geen vertrouwen in financieel beleid gemeente.Als investeren door burgers vervolgens betekent dat
er zaken wel geregeld worden, dan onderschrijven die burgers de financiele onkunde van de gemeente
maar verandert er niets op dat gebied.

•

Heb in alle bewonersgroepen gezeten in het buurtwerk. Is gestopt vanwege de bezuinigingen op buurthuis
en buurtwerkers.

•

Heb tijd, geen geld.

•

Heel veel tijd en geld geinvesteerd bij de bouw van de Koepoortgarage tot zelfs voor de rechtbank en
slecht gehoord door de gemeente.

•

Helaas is onze financiële situatie niet zo dat wij zelf geld in bepaalde ideeën kunnen stoppen.

•

helpende hand
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•

Het beheer van de openbare ruimte in mijn directe omgeving is bar slecht.Toegezegde herbestrating die
uiterlijk 2013 verwezenlijkt zou zijn is niet doorgegaan. De zonnige tuinen in de straat zijn schaduwtuinen
geworden.Voorstel om op eigen kosten te laten snoeien is afgewezen. Stoep is levensgevaarlijk i.v.m.
wortels platanen en diepe kuilen (al vele jaren). Hier wonen op oudere leeftijd is daardoor niet mogelijk.
Herinrichting kan ook verkeerslawaai terugdringen.

•

Het financiële beheer van de openbare ruimte behoort een overheidstaak te zijn.

•

Het geld investeren lijkt er op dat de gemeente helemaal niets meer zelf wil. Eerst het uitvoeren middels
our-sourcen, Nu het be- meedenken en dan ook nog investeren.Waar gaat de gemeentelijke belasting dan
nog over.

•

Het gevaar van dit soort zaken, is m.i. dat de achterliggende agenda van de gemeente bezuinigen is.

•

Het is prima om iets te doen in de buurt of straat maar de openbare ruimte blijft van de gemeente.Als je
je geld in iets investeert word je er eigenaar van en voel je je er verantwoordelijk voor. Ik denk dat dat
problemen kan geven tussen buurtbewoners. Iemand kan zich belangrijker gaan voelen omdat hij er meer
geld aan uitgegeven heeft dan een ander. Mi voer voor conflicten.

•

Het is te makkelijk om te zeggen hoe het niet moet, je zult daadwerkelijk zelf moeten bijdragen.Volgend
jaar heb ik bovendien pensioen.

•

I.v.m. mijn financiële situatie kan ik geen geld investeren.

•

ideeen hoe de stad te verkopen ?

•

Ideeën in de wijk die me aanspreken wil ik best steunen met tijd en indien gewenst geld!

•

Ik ben al behoorlijk actief met vrijwilligerswerk in dit vlak. Omdat ik ook expert ben is dat slimmer dan de
inzet van geld.

•

Ik ben al betrokken bij diverse positieve en negatieve ontwikkelingen.

•

Ik ben bereid om mijn vrije tijd (in beperkte mate, uiteraard) te investeren in verbetering van de buurt en
stad.Toch vallen verbeteringen in de openbare ruimte onder het takenpakket van de gemeente, daarom zal
de gemeentelijke organisatie (eventueel in samenwerking met bedrijven en instanties) het financiële deel
voor hun rekening nemen.

•

Ik ben bereid tijd te investeren, mijn tijd is geld dus geen extra geld. De gemeente krijgt van de burgers al
geld welke zij hiervoor kunnen gebruiken. burgers financieren in tijd, gemeente in geld.

•

Ik ben bijna met pensioen en heb daar door tijd vrij om me ergens voor in te zetten

•

Ik ben erg betrokken bij mijn stad en wijk en ik wil me hiervoor best inzetten. Geld investeren vind ik een
stap te ver gaan want dat lijkt mij in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de Gemeente Delft.

•

Ik ben lid van het bestuur van onze VVE

•

Ik ben lid van het bestuur van Vrienden van de Botanische Tuin.

•

ik ben met pensioen en heb ervaring met bestuursfuncties en buurtverenigingen

•

ik ben met pensioen en ik zet me al in in een belangenvereniging

•

Ik ben momenteel medebestuurslid van de stichting Delft In-Ovatie. Deze stichting heeft tot doel om Delft
meer onder de aandacht te brengen met het oog op het versterken van de informele communicatie.Wij
hebben in dit kader de afgelopen jaren met succes een aantal muziekbijeenkomsten georganiseerd.
Momenteel breiden wij ons aandachtsveld verder uit naar kunst en het stimuleren van het gebruik van de
openbare ruimte (“het Stadtfinden”).Wij willen ons initiatief graag verder uitbouwen in samenwerking met
derden. Ik ben architect van beroep en zeer geïnteresseerd in de integrale samenhang tussen architectuur,
stedenbouw en de openbare ruimte.
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•

Ik ben van mening dat de kosten bij de gemeente moeten komen te liggen omdat we al genoeg gemeentelijke belastingen betalen.

•

Ik besteed enige tijd aan vrijwilligerswerk. Ik vind dat meedenken over de stad daar ook onder valt.

•

Ik besteed tijd aan het beheren van de boomperk voor de deur, die de gemeente dan vervolgens 2x per
jaar omschoffelt, waardoor het en ideaal katten-twalet wordt.Verder verwijder ik plastic zwerfvuil in de
buurt van water en klimplanten aan bomen (om ze te beschermen).Veel geld ga ik niet investeren, want de
gemeente belastingen behoren tot de hoogste van Nederland.

•

Ik betaal al voor mijn leefmilieu

•

Ik betaal genoeg gemeentelijke belasting in Delft door mismanagement Delftse projecten dat ik er geen
eigen geld in zal steken.

•

ik denk dat er veel mensen met vrije tijd en kennis rondlopen die nu niet wordt aangesproken. door
mensen hun mening cq visie te laten geven kunnen de denkbeelden anders gekleurd worden waardoor er
meer overeenstemming bereikt kan worden

•

Ik doe al veel aan inzet van mijn vrije tijd.

•

Ik ga binnenkort verhuizen naar buiten Delft, dus ik heb weinig aan de resultaten van de gesprekken. Daarentegen heb ik hier wel een paar jaar gewoond en weet ik dus waar de problemen zitten. Een beetje vrije
tijd wil ik daar wel aan besteden, maar geld heb ik nodig om te verhuizen.

•

Ik heb alleen ingevuld:“vrije tijd”, al is die schaars. Geld is echter nog veel schaarser

•

Ik heb geen geld om te investeren, maar zou graag deelnemen in een bewonersvereniging/bijeenkomst om
plannen te maken (wanneer daar behoefte aan is), en deze te presenteren aan de gemeente.

•

Ik heb geen geld, wel tijd.

•

Ik heb het opnieuw betegelen van de stegen en vernieuwen van de riolering van de tussenruimte Veulenkamp-Schapenpad-Koekamp-Eendenvijver geregeld enkele jaren geleden. Dat was een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid, maar een deel van de bewoners onttrekt zich aan zijn/haar deel van de financiële
verplichtingen met een smoesje. Daarom ga ik geen geld meer investeren in verbeteringen van de buurt,
omdat ik dat eigenlijk ook een zaak van de gemeente vind. De constructie waaronder dit moest plaats
vinden volgens de vastgestelde afspraken van 1979 voldoet niet meer, vergeten inmiddels.

•

Ik heb reeds vaak meegewerkt. Dat was o.a. via het Belangenplatform Tanthof. Helaas is die er niet meer.
Ik zou zo’n groep weer willen. Ik kan nu helaas niet meer de kar trekken.Wel wil ik meewerken.

•

Ik investeer al vijf jaar een deel van mijn vrije tijd aan Stichting Groenkracht, waarmee we moestuininitiatieven begeleiden en faciliteren. Bij elkaar beheren we op diverse plekken in Delft zo’n 10.000 m2 buitenruimte.

•

ik kan me niks voorstellen bij geld investeren . dat lijkt mij een zaak voor de overheid.

•

Ik kan wat van mijn tijd besteden aan oplossingen aan te bieden voor het veiliger maken van de stad.

•

Ik loop al een tijd rond met het idee om voor de Indische Buurt Zuid een gezamenlijk zonne-energieproject op te zetten, maar mijn eigen vereniging van eigenaren, Molukkenstraat-Balistraat, wil niet meewerken
vanwege de administratieve rompslomp en de verwachte tegenwerking van Eneco en Stedin.

•

Ik vind dat de fysieke inrichting van de de openbare ruimte en zaken van algemeen belang voor rekening
van de gemeente komen. Ik vind het wel prima om tijd te stoppen in het wieden van een perk of stoep, of
om bijeenkomsten te organiseren of bij te wonen,

•

ik vind dat de gemeente de dingen in het openbaar moet betalen
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•

Ik vind dat de openbare ruimte valt onder de gemeente en zodanig ook de daaruit voortvloeiende kosten.
Ik zou wel mee willen denken hoe je de inrichting van de openbare ruimte kunt optimaliseren. Ik zou graag
meer groen in de stad zien en wil best helpen om na te denken hoe dat op een goede manier uitgevoerd
kan worden.

•

Ik vind het belangrijk om zelf actief te zijn in iets waar ik achter sta en ook leuk vind. Ik doe bij voorkeur
alleen dingen die ik leuk vind.

•

ik vind het een taak van de gemeente om middelen en faciliteiten beschikbaar te stellen voor de buurt,
zeker in de openbare ruimte.

•

Ik weet niet zo 123 bij welk concreet onderwerp, dingen gaan pas leven als je weet waar het over gaat.
Als ik het belangrijk acht, werk ik er ook graag aan mee. Ik denk dat dit voor veel mensen wel geldt.

•

Ik wil best actief meehelpen, maar niet als dit als bezuiniging op gemeente uitgaven zoals schoonmaken en
onderhoud van omgeving wordt gebruikt Dit zijn nl zaken die iedereen aangaan en dus via de belastingen
door iedereen aan moet worden bijgedragen in plaats van in de schoenen te schuiven van enkele vrijwilligers

•

Ik wil best deelnemen aan en lezen over voor mij relevante thema’s (dat kost tijd)

•

Ik wil best mijn vrije tijd beschikbaar stellen voor. Gesprekken over mijn buurd Over zwerfvuil

•

ik wil best wat van mijn tijd inzetten mits het echt iets uit kan maken en er geen oeverloze vergaderbijeenkomsten gehouden gaan worden, waar men vooral bezig is om interessant te doen en zichzelf te horen
praten of om belangrijk gevonden te worden. Dat is namelijk vaak het nadeel van de groepjes die door
enthousiaste vrijwilligers worden bevolkt.

•

Ik wil best wel eens helpen maar niet als vaste vrijwilliger, alleen als het uitkomt en het onderwerp mij
raakt

•

Ik wil geen geld investeren, want ik doe iets wat de overheid zou moeten doen maar waarover ik alleen
wil meepraten.Verantwoordelijkheid blijft bij de overheid

•

Ik wil graag meedenken en mijn vrije tijd inzetten, maar het geld voor verbetering moet uit de gemeentekas komen.We betalen al genoeg belastingen over alles. En mijn vrije tijd is ook al geld!

•

Ik wil graag meepraten en samen afwegingen maken hoe het geld het beste besteed kan worden

•

Ik wil graag tijd inzetten. Lijkt mij dat geld al beschikbaar moet zijn vanuit de belastingen die betaald
worden.

•

Ik wil in beginsel wel tijd besteden aan een goed bewonersinitiatief in mijn omgeving. Ik sluit niet bij voorbaat uit dat ik geld wil investeren in een initiatief of ‘goed’ idee. Of het daarvan komt zal ook afhangen van
de invloed op mijn directe woonomgeving of mijn persoonlijk welbevinden. Hoe positiever die invloed en
hoe meer ik daarvan merk, hoe groter de kans dat ik bereid ben daarin te investeren.

•

Ik wil me wel in mijn vrije tijd inzetten voor zaken die mij en de omwonende aangaan. Ik vind dat de
gemeente dit zo nodig financieel moet ondersteunen.

•

Ik wil overal vrije tijd insteken, maar ik vind dat de gemeente over de financiën moet beschikken

•

Ik wil tijd investeren, maar incidenteel, niet structureel, dit ivm mijn volle agenda.

•

ik wil wat doen om leefbaarheid te verbeteren.

•

Ik wil wel geld investeren, maar alleen wanneer dat in mindering gebracht wordt op de gemeentebelastingen
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•

Ik wil wel meepraten over onderwerpen die mij aangaan maar ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is
voor besluit, uitvoering en handhaving. Hiermee is ook de financiële verantwoordelijkheid door mij dus bij
de gemeente gelegd. De plannen en verbeteringen in Delft mogen nooit afhankelijk worden van buurten
met of zonder geld, mensen met of zonder initiatief en wijken met of zonder constante gemeenschap.

•

Ik wiul wel tijd besteden aan de ontwikkeling van mijn omgeving

•

Ik zet mij al 40 jaar in voor het welzijn van de stad via bewonersoverleggen, platforms e.d.

•

Ik zet mij nu al in ruime mate in voor de publieke zaak. Ik weet niet of ik wel geld zou willen investeren

•

Ik zit al in een bewoners commissie, en zat in een klankbord groep van Woonbron.

•

Ik zorg er zelf al voor dat de speeltuin extra afvalvrij gemaakt wordt in de raad van europalaan. Zaken die
de gemeente moet oppakken twitter ik dan en dat werkt perfect, top. Ik zou graag een hekje willen
plaatsen of met hulp van spierballen zodat tijdens een potje voetbal ik niet telkens de bal uit de bosjes
hoef te vissen door er zelf helemaal in te duiken. Ik wil best schoffelen en eventueel moestuinieren op
plekken in de buurt waar nu brandnetels staan. Dat zou ik dan graag met wat buurtbewoners willen doen
voor de sociale contacten.

•

Ik zou best het groen rond ons complex bij willen houden als de gemeente materiaal beschikbaar stelt.

•

Ik zou best wel mee willen denken over mijn eigen wijk(je)

•

Ik zou hier over mee willen denken

•

Ik zou zelf alleen willen investeren indien dat leidt tot lagere gemeentebelastingen

•

In de wijk hebben wij een weitje waar we een speel-gaarde van aan het maken zijn.Aan zoiets wil ik wel
tijd besteden. Ik vind het wel de taak van de gemeente om hier geld in te investeren, want wie mag er
anders van zo’n speel-gaarde gebruik maken als maar een deel van de bewoners er geld in gestoken
hebben? Of mogen de kinderen van gezinnen die niet hebben meebetaald daar dan niet meespelen? Het
moet openbaar blijven.

•

in het verleden veel overleg gehad met gemeente over verkeerssituatie van onze straat. Dat beviel toen
erg goed, gemeenteambtenaar schreef voorstel voor gemeenteraad (cq wethouder) en -commissie, waarbij
we bij de raadscommissie mochten inspreken. Prima resultaat!

•

Inrichting openbare ruimte in al betaald met de belastingen

•

ja ik zou best mee willen denken en ideeen ontwikkelen, ben zelf creatief en schrijf als zelftherapie. het is
ook stukje ontplooiing zo voor mij om buiten het suicidale hindoe kastenwereldje met hogere blanke
rassen in kontakt te komen. Men moet de niet arische rassen in Nederland meer laten meedenken, ook
in Delft, al zijn zij lager, dommer, zwarter en minder intelligent.

•

Ja, ik ben bereid om mijn vrije tijd in te zetten voor bijvoorbeeld vergaderingen met buurtbewoners. De
gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, vind ik, en zou hier ook
budget voor moeten hebben/vrijmaken. Een (éénmalige) bijdrage van bewoners voor het opknappen van
een openbare ruimte is mogelijk, maar dit is wel afhankelijk van het project en de persoonlijke bijdrage die
gevraagd wordt.

•

ja, ik wil mij in minj vrije tijd inzetten

•

Je ergens voor inzetten kost altijd tijd, maar ik betaal al gemeentebelasting dus extra geld is zeker niet
nodig.

•

kosten voor de openbare ruimte behoren in mijn ogen per definitie bij het openbaar bestuur (gemeente).
Wel ben ik bereid tijd te investeren voor zaken in de openbare ruimte waar ik belang bij heb of mijn visie
wil delen.
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•

maar ik zou er niet meer dan een paar weken een paar uur aan willen besteden. ik zie de inbreng van de
stads/buurt bewoners meer als denktank, workshop, dan dat er een passend plan bedacht kan worden.
professionals kunnen dan verder met de ideeen die geopperd zijn

•

Mensen die zelf iets willen buiten/boven het algemeen belang (waar de gemeente verantwoordelijk voor is)
moeten zelf tijd en geld investeren.Voor die zaken die passen binnen het algemene belang maar die betrekking hebben op mijn woon- en leefomgeving wil kennis van (kunnen) hebben en invloed op uit (kunnen)
oefenen op een moment dat het de plannen beïnvloedbaar zijn. En niet vertegenwoordigd worden door een
belangenvereniging oid.Voor de uiteindelijke keuze hebben we de democratisch gekozen gemeenteraad.

•

mijn (vrije) tijd=geld ;-) Maar hier zit een grens aan: ik werk, doe vrijwilligers werk, ben mantelzorgster.
Vrije tijd is een relatief begrip aan het worden.

•

mijn inkomen is niet voldoende om geld te investeren

•

Mijn tijd geven is al kostbaar - de regelgeving is van dien aard, dat de gemeente op zich genoeg budget
heeft om goede keuzes te maken voor verantwoord beheer

•

momenteel niet doe reeds vrijwilligerswerk

•

Momenteel zet ik mij al in als bestuurslid en vrijwillige ouderenadviseur van een ouderenbond en ben zo
ook betrokken bij diverse overleg tussen Delft voor Elkaar, vrijwilligers en professionals.

•

nee

•

Nee

•

niet te veel want ik doe al vrijwilligerswerk

•

Om bewoners ondanks hun getoonde bereidheid écht bij elkaar te krijgen is wel goede organisatie en
coördinatie nodig, vanuit de gemeente. Slecht voorbeeld is de vrijwilligersclub zwerfvuil. Ik heb me opgegeven, maar er is geen coördinatie en dus komt er geen actie van de grond (althans niet in onze wijk).

•

Om ook geld te investeren moet het wel een heel goed idee zijn dat een heel specifiek probleem oplost
(daar zou ik nu geen voorbeeld van weten). Het is weer wat anders om fondsen te werven in je vrije tijd.

•

Omdat men onderdeel is van buurt en wijk is betrokkenheid zowel gewenst als begrensd.

•

Op dit moment ben ik actief voor mijn buurt / straten. Dit platform zou ik veel breder willen inzetten.

•

Plannen voor inspraak moeten bedoeld zijn om een betere stad te maken, niet om de financiering bij particulieren neer te leggen.

•

reeds actief betrokken bij een belangenvereniging.

•

Reeds één half uur per week voor groen onderhoud bij mijn buren.

•

ter verbetering van mijn buurt. B.v. groen onderhouden.

•

tijd en geld is een lastige wanneer hetgaat om initiatieven in de openbare ruimte. Tijd = OK Geld =
hachelijk. Openbare ruimte en initiatieven met prive geld kan snel leiden tot eigendom- of prive-claims.
Moet je niet mee beginen. Niet te liberaal amigo.

•

Tijd heb ik wel, geld niet.

•

tijd investeren en het onderhouden/ontwikkelen van openbare ruimte kan best door burgers, al hebben
we hier ook een plantsoenendienst voor. de bekostiging is mijn inziens een algemene, dus gemeentelijke,
verantwoordelijkheid.

•

Tijd investeren is nodig als je gehoord wilt worden. Geld betalen wij als burgers al meer dan genoeg aan
de gemeente.

•

tijd investeren is overzichtelijk, geld investeren kan tot vervelende buurtverhoudingen leiden, m.i...
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•

tijd investeren vind ik meer dan voldoende, de rest dient van de Gemeente te komen

•

tijd investeren vind ik prima, geld investeren voor openbare ruimtes zie ik vooralsnog niet zo zitten

•

Tijd voor overleg, verbeteringen bedenken/bespreken is nodig. Geld: in principe moet het gaan over
gemeentelijke aangelegenheden waar geld voor zou moeten zijn. Mocht zelf financieel bijdragen nodig zijn
om het te kunnen realiseren, dan is dat te overwegen. In de praktijk lastig omdat valt te vrezen dat niet
iedereen die er plezier van heeft wil/kan bijdragen.

•

Tot op zekere hoogte wil ik wel vrije tijd inzetten, maar de kosten zijn wat mij betreft voor de gemeente.

•

Uiteindelijk ben je met elkaar ‘de gemeente’ en dan is het logisch dat je meewerkt

•

Uitgaven t.b.v. de openbare ruimte behoren uit de toch al veel te ruime gemeentelijke belastingen betaald
te worden.Wanneer daar geen budget voor is zal je je als gemeentebestuur toch eens achter de oren
moeten krabben hoe dat komt ondanks de toch zeer vorstelijke bijdrage die iedere burger moet
ophoesten.

•

Via de social media. Mijn gezondheid laat het niet toe bijeenkomsten te bezoeken. Ik heb dat in het
verleden volop gedaan.

•

Via deelneming aan bewonersgroepen

•

Via gemeentelijke belastingen steek ik al geld in de gemeente. Enige bijsturing vanuit de belanghebbenden/
inwoners lijkt me een zeer goede zaak. Natuurlijk zullen deze belanghebbenden/inwoners wel bereid
moeten zijn hier tijd in te investeren. Geld investeren kan natuurlijk wel, maar dan wordt het meer een
private kwestie en dat lijkt mij buiten het doelgebied vallen.

•

volg veel via de weekbladen, maar geven mij toch te weinig detail info

•

Voor nu zou bijdragen aan speelplekken passen in mijn levenssfeer.

•

Vragen of ik als privepersoon geld wil investeren in een publiek project van de kant van een organisatie die
met publieke middelen moet werken vind ik niet correct

•

vrijblijvend, maar je weet nooit

•

Vrije tijd inzetten voor de stad vind ik zeker de moeite waard. Ik vind het belangrijk dat Delftenaren zelf
ideeen van de gemeente moeten kunnen toejuichen of veto’en wanneer zij denken dat dat nodig is. Nu
komen Delftenaren vaak vaag via via te horen over nieuwe plannen en ideeen van de gemeente die wij
simpel weg moeten aannemen en verder weinig tot geen mening in hebben.

•

Vrije tijd is het minste wat je kunt investeren. Geld investeer ik al d.m.v. allerlei gemeentelijke belastingen
die elk jaar weer moet betalen.

•

vrije tijd prima geld: nee, Delft is al duur genoeg!

•

wacht af

•

Wanneer het direct mijn belangen betreft

•

we betalen al genoeg geld, voor heel weinig wat we ervoor terug krijgen, tijd kan ik best even maken

•

We moeten, om bewoners te laten meepraten, niet nog eindeloos meer speciale kanalen optuigen. Het
grote gevaar daarvan is dat met de informatie niets wordt gedaan. Het allerbelangrijkste is dat partijen in
de gemeente raad en het stadsbestuur de bestaande, vaak al overvloedige, informatie serieus oppakken.

•

Wel bereid tijd en energie te steken in contacten in de buurt en in aandacht voor de leefomgeving, maar
geld vind ik een zaak van de gemeente of mogelijk een gebaar van een bedrijf.
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•

Wil meedenken over de ontwikkeling van delft als stad met regio functie ook moet er gedacht worden
aan terugkerende syrië gangers ..want de meesten die terug komen zullen gaan kampen net psychische
prooblemen &emotionele schade gaan ondervinden .....al deze personen dienen struktureel &langduurig
behandeld te worden om toekomstige exessen de kop in te kunnen drukken..

•

Zet me al heel lang in! Ben ook jaren terug als kartrekker een 10-jaar durend traject ingegaan om achter
onze huizen grond van gemeente op te kopen en daar fietsenbergingen te realiseren en achteruitgangen
voor benedenhuizen. Loopt inmiddels prima, circa 50 huishoudens betrokken, alles in eigen beheer.

•

zonder concreet plan kan ik niet besluiten om geld te investeren. Ik heb in ieder geval niet de ervaring dat
er een plan was van de gemeente Delft, waar ik geld in zou steken.

• ja, ik wil geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta
•

ben door mijn leeftijd niet meer fysiek inzetbaar

•

Gezien mijn leeftijd wil ik mij niet meer inzetten voor verbetering van de buurt

•

Heb ik al gedaan bij de inrichting van het plantsoen aan de Krakeelpolderweg. Heb dit deel ook in beheer.
Kennis kan ik delen en ik kan ingehuurd worden bij praktische ondersteuning bij groene initiatieven,

•

hoezo? Het lijkt me voldoende duideli

•

ik ben al bezig bij delft energie. en via de politiek

•

ik beschik over weinig tijd als kostwinner en bijna full time eenouder. ik heb wel geld over voor goede initiatieven (waar ik zelf ook wat aan heb in mijn buurt).Als voorbeeld: ik ben lid van een zelfoogsttuin, ik
oogst daar mijn groenten, betaal ervoor, maar heb geen tijd om in de tuin te werken.Anderen doen dat
weer wel..

•

Ik dacht dat mijn antwoord duidelijk was.Als ik er niet achter zou staan heb ik er geen geld voor over.

•

Ik kan me voorstellen dat er een goed idee is waar ik aan wil bijdragen.

•

Ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is voor een basisniveau.Wanneer je daar als buurt of inividu een
schepje bovenop kan doen, wil ik daar ook mijn verantwoordelijkheid in nemen.

•

Ik woon op het ogenblik voor 95% van de tijd in het buitenland. Persoonlijke inzet is dan een beetje lastig.

•

ik zou wel geld willen investeren maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente zich overal uit
terugtrekt en de bewoners - met dezelfde hoge belastingen als die we nu hebben - opscheept met werk
en kosten voor zaken die eigenlijk voor de gemeente zijn en door de gemeente horen te worden betaald.
Anders wordt het een ordinaire lasten verhoging.

•

In dat geval ga ik er van uit, dat er ruimschoots onderling overleg is gepleegd.

•

Incidenteel ben ik actief in bewonersplatform binnenstadnoord.Voor het verbeteren van de buurt zet ik
me graag in.Aan bijvoorbeeld de aanpak van de waterhuishouding / regenwaterafvoer / gezamenlijke
zonne-energieopwekking zou ik best willen investeren.

•

Met een full time baan laat mijn agenda het niet toe om hier tijd in te steken. Geld via een crowdsourcing
actie zou voor mij wel aantrekkelijk zijn: geld investeren in een initiatief waar ik direct het vervolg van zie.

•

Omdat ik al vier vrijwilligersbanen heb zou ik wel ook tijd willen investeren maar momenteel heb ik die
(nog) niet.

•

Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente maar extra op basis ben ik bereid mee te financieren. In
principe ook tijd maar die is schaarser dan financien

•

te weinig vrije tijd
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•

tijd heb ik nu niet om in goedbedoelde clubjes mee te praten over iets wat misschien belangrijk is maar
waar niet iedereen evenveel bagage heeft om tot nut te zijn, misschien na mijn pensionering, maar tijd
inrichten, gebruik maken van moderne communicatie middelen is natuurlijk wel mogelijk. Mening is eigenlijk niet genoeg, er moet ook een reden, onderbouwing worden gevraagd.

• ja, ik wil tijd én geld investeren in een goed idee
•

- beheren openbare ruimte achter mijn woning (groenvoorziening) - ik wil graag dat Delft er ‘mooi’ uitziet
en daar heb ik wel wat voor over want ik loop en fiets graag door mijn stad

•

Afhankelijk van de ideeën

•

Afhankelijk van idee/mogelijkheden ben ik daartoe bereid.

•

alleen als het om uitvoerbare praktische zaken gaat in de eigen leefomgeving, zoals speelplekken/ inrichting
van de openbare ruimte in onze wijk.

•

alleen in die zaken investeren die persoonlijk rendement opleveren en geen schade opleveren voor de
gemeenschap

•

Als dat de buurt veiliger maakt en contacten verbeterd in de wijk. Meer mogelijkheden voor buiten spelen
voor kinde re en

•

Als het echt een idee is dat ik draag, dan ben ik bereid mij in te zetten om het ook tot stand te brengen.
Als de verbetering ook kosten met zich mee brengt, dan vind ik dat de belanghebbenden ook een steentje
kunnen bijdragen op het financiële vlak.

•

Als het om echt goede ideeën gaat ben ik zeker bereid om bij te dragen aan de realisatie ervan, ook als dat
de inzet van tijd en geld betekent.

•

Als het zinvol is en gedragen wordt wil ik daar tijd insteken en als er een bijdrage nodig is om de buurt
beter te maken wil ik daar in redelijkheid aan bijdragen (Delft is natuurlijk al bijna de duurste gemeente
bovenop de inkomsten belasting.....)

•

Als ik iets een echt goed en leuk idee vindt, zou ik er wel in willen mede-investeren samen met anderen.
Dit moet dan echter wel in gunstige verhouding staan met tijd en geld dat men beschikbaar heeft

•

als ik zelf mee kan denken over verbeterideeën ben ik ook bereid om hier aan mee te betalen

•

Als je een goed idee hebt waar je zelf achter staat dan is het niet erg er zelf ook iets in te steken maar dit
moet niet afschuiven op de burger gaan worden. De gemeente moet zelf ook investeren.

•

Als je goede ideeën hebt, maar geen tijd hebt om deze toe te lichten of uit te werken, heb je geen recht
van spreken. Geld investeren hangt sterk af van een idee dat is uitgewerkt en het persoonlijk belang dat
ermee is gemoeid.Algemene voorzieningen steek ik al geld in via de gemeentelijke belastingen. meer lokale
initiatieven kunnen vragen om lokale financiering.

•

Als mij gevraagd zal worden voor bijvoorbeeld over herinrichting van openbaar groen, parkeervoorzieningen en/of andere openbare voorzieningen mee te denken dan wil ik daar een gedeelte van mijn vrije tijd
in steken.Tevens als er bij eventuele ideeën/aanpassingen of nieuw aan te leggen voorzieningen een financiële bijdrage verlangt wordt dan ben ik bereid om daar ook een steentje aan bij te dragen indien dit op
basis van vrijwilligheid zal plaatsvinden.

•

als we met de buurt afspreken dat iedereen plantjes koopt om de straat levendiger te maken, dan zou ik
daar aan bijdragen. Ik help ook wle eens met opruimen of schoonmaken van de wijk. Ik vind het wel belnagrijk dat er weinig free riders zijn en dat de meeste mensen uit de wijk bereid zijn mee te doen. Hoeft niet
perse met geld, maar dan met tijd bjvoorbeeld. Zodat de sociale cohesie wordt bevorderd.

•

Als we samen zalen wel. Oor elkaar krijgen draag ik daar graag aan bij
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•

Beter beheer van groenvoorzieningen (en uitbreiding) zou op straatniveau door bewoners gedaan kunnen
worden. Echter wel met een adviseur / coordinator van de gemeente.

•

betrokkenheid van bewoners is belangrijk voor een zo breed mogelijke ondersteuning van (nieuwe-)
ontwikkelingen in wijk en stad.

•

Bewoners stellen zich vaak veel te afwachtend op. Je kunt ook zelf je stoep schoonmaken of .....

•

Bewonersparticipatie kan leiden tot verbetering van de wijk, maar mag niet een camouflage zijn voor het
geldgebrek van de gemeente.

•

bv gezamenlijke energiebesparingsmogelijkheden

•

dat doe ik ook gewoon al

•

De tijd die je investeert is voor de omgeving en de gemeente voor een goede leef milieu. De geld die
investeert indien je het heb zal na een tijd weer terug moeten komen dit gezien het feit dat het gebruik
voor algemeen belang is.

•

De wil is er wel maar doordat wat de gemeente Delft in het verleden heeft gedaan met “ons” (belasting)
geld is dit een gevoelig onderwerp geworden... dus ligt sterk aan t feit dat ik/wij ook halverwege onze
investering kunnen intrekken wanneer het blijkt dat het niet goed wordt gebruikt.

•

Dit antwoord is de theorie, de praktijk is anders. Dan doe ik dit niet. Maar ik zou wel willen. Ik ben meer
een uitvoerder dan initiatiefnemer. Dus als er een goede trekker van een initiatief is dan zou ik die wel
willen steunen.

•

Een goed idee is een idee waar ik achtersta en welke aansluit op mijn kennis, ervaring en beschikbare tijd.
Bij gebrek aan kennis en ervaring van initiatiefnerts of mede deelnemers haak ik af.

•

Een goed idee zal ik ondersteunen, wanneer ik merk dat er ook genoeg draagvlak voor is. Hierbij moet het
gaan om projecten die vernieuwend zijn en een specifieke meerwaarde voor de stad heeft. Het is te hopen
dat deze vraag niet peilt of ik bereid ben voor een vorm van het verleggen van kosten naar de burgers.
Want dat is niet oké.

•

Er zijn dingen die -moeten- gebeuren, zoals onderhoud aan de openbare ruimte. Die moeten door de
gemeente, dus feitelijk iedereen, betaald en uitgevoerd worden. Dingen die als ‘leuk’ initiatief ontwikkeld
worden, bijvoorbeeld specifieke kunst in de openbare ruimte, zouden uitgevoerd en betaald moeten
kunnen worden door vrijwilligers.Voor zover nodig zou het wel handig zijn als de gemeente het gemakkelijk maakt om aan eventuele voorwaarden te voldoen, door bijvoorbeeld goede informatievoorziening en
evt. advies op dat gebied.

•

Geld investeren vindt ik wel een wat ruim begrip. Het is niet zo dat hiermee zaken betaald worden die
gewoon uit de beschikbare middelen dien te geschieden. Er zou een raamwerk moeten komen waarbinnen
bewoners en ondernemers een bijdrage kunnen leveren voor bijvoorbeeld extra voorzieningen. Of de
opstart van een nieuw initiatief. Bijvoorbeeld een actiever beleid om meer muziekpodia te realiseren waar
professionals en talenten met elkaar meer vermaak in Delft bieden en daarnaast de talenten verder helpen.
Het zelfde is te bedenken om mensen met geldelijke problemen verder te helpen.Van belang is dan wel dat
(te) veel regels wat worden versoepeld.

•

Geld moet wel renderen en de hoofdsom moet terugkomen.We betalen al teveel belasting door fouten en
ondeskundigheid van de gemeente.Tijd is geen probleem zolang je dit zelf.kunt indelen

•

Hier heb ik ook al uitgebreide ervaring mee (oprichten bewonersbelangenvereniging, overnemen (activiteiten) buurthuis, enz)
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•

ik ben adviseur voor o.a. grote ICT dienstverleners binnen de publieke sector en heb een groot netwerk
binnen dit domein.

•

Ik ben gepensioneerd en heb de tijd. Ook heb ik voor bepaalde dingen geld over. Het idee moet me
natuurlijk wel aanspreken. Maar ik zou best met een groep mensen een stuk groen in mijn omgeving willen
ontdoen van zwerfvuil.

•

Ik ben wel bereid te helpen, maar alleen als ik zelf ook de meerwaarde van een project inzie

•

Ik heb een persoonlijk belang bij voorzieningen in de wijk, en vind het daarom acceptabel dat er een
(bescheiden) beroep op mij wordt gedaan om een hoger voorzieningenniveau te verkrijgen (wel alleen
voor zaken die mij persoonlijk interesseren, ik wil per onderwerp zelf kunnen bepalen of het mijn tijd en/
of geld waard is).

•

Ik heb mij al vaker ingezet voor verbeteringen in de buurt. Dit heb ik als zinvol en leuk ervaren.Waarom
niet weer?

•

Ik klik JA aan, maar ik zal binnen 6 maanden a 1 jaar uit Delft gaan verhuizen dus het heeft niet zoveel zin
om nu nog over dingen mee te gaan praten. Ook heb ik hier helaas totaal geen tijd voor ivm plannen voor
het zelf bouwen van een eigen huis binnen een andere gemeente, bij het bedrijf van mijn partner.

•

Ik wil best vrije tijd en geld investeren, mits het geen “eindeloos” proces wordt en ik ook echt achter het
idee sta.

•

ik wil bijvoorbeeld wel een boom adopteren

•

Ik wil graag op de hoogte blijven en meedenken, maar er zeker geen geld insteken.

•

Ik zou met alle plezier geld en tijd willen investeren om de buurt beter te maken en initiatieven uit te
voeren. Bijvoorbeeld met de Julianalaan die zou aangepast worden maar in verband met het tekort aan
budget van de gemeente vindt dat nu niet plaats, ik heb nog gedacht als we met de hele Julianalaan de
handen uit de mouwen steken en/of geld investeren, kan het misschien wel gerealiseerd worden en neemt
de leefbaarheid toe. Het leek me te ingewikkeld om dat te organiseren en daarnaast had ik ook het idee
dat de gemeente dan ook niet zou goedkeuren omdat de gemeente dan niet de verantwoordelijkheid wil
nemen.

•

In onze straat hebben we zelf een aantal speeltoestellen geplaatst. Dit verbindt buren met elkaar en zorgt
voor een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zou ook graag meewerken aan het onderhouden (en
planten van) van openbaar groen in de straat.

•

In principe bereid.Wij hebben nu bijvoorbeeld planten geplant rond de bomen in de Havenstraat

•

In principe gaat het hier om besteden van belastinggeld dat eenieder al heeft betaald en zou eigen investering in geldelijke vorm niet nodig moeten zijn, tenzij er door de vele eigen initiatieven een belasting verlaging kan komen. Eerder moet worden gedacht aan investeren van tijd om de goede ideeen vorm te geven
en waar nodig deels uit te voeren.Wanneer een idee boven de normale investeringen vanuit de belastingpot uit gaan, zal uiteraard gekozen kunnen worden voor lokale crowdfunding, wanneer het idee genoeg
animo heeft.Wel moet gerealiseerd worden dat wanneer burgers zelf voor en gereguleerd initiatief gaan
en ook overgaan tot uitvoering, dat dit moet resulteren in verminderde gemeentelijke lasten. Bovendien
moet inspraak wel resultaat hebben en niet alleen maar een wassen neus zijn.

•

indien het een goed idee is, waar ik als bewoner direct baat bij heb.

•

Investeren van geld alleen als het een “luxe” meerwaarde betreft ten opzichte van basisvoorzieningen die
de gemeente moet verzorgen

•

Met eigen middelen extra groen bij huis en stukjes gemeente groen b.v.
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•

Niet alleen vrije tijd voor overleggen maar ook als er taken moeten worden opgepakt, niet alleen praten
maar ook doen.Als het iets is wat je als buurtbewoner niet zelf kan doen, dan wil ik geld investeren.

•

Op dit momet investeer ik al eigen tijd en geld in de stichting de fiets van oma (www.defietsvanoma.nl)
waarbij wij een duofiets ter beschikking stellen aan mensen die graag nog eens buiten komen maar dit niet
meer alleen op de fiets kunnen doen. Op deze manier proberen wij mensen uit een isolement te halen en
betrokken te houden bij de maatschappij. Buiten dat wij fondsen werven gaat hier met regelmaat wat eigen
geld en veel tijd naar toe.

•

Soms zijn dingen zonder meer voor verbetering vatbaar, maar zitten er (indirecte) kosten aan. Denk aan
OZB of zelf eens wat tijd investeren. Helemaal geen punt.Als er een flinke groep beter van wordt, lijkt me
dat prima.

•

spreekt voor zich

•

sterk afhankelijk van een concreet onderwerp

•

Tijd heb ik en bij een plan, dat de buurt leefbaarder maakt, wil ik wel een financiële bijdrage leveren

•

Tijd investeren door nieuwe ideeen te lezen, en over na te denken, en daarover te brainstormen met
bewoners en gemeente is zeker iets wat ik zou doen. Geld investeren is lastig en klinkt heel genereus,
maar blijft denk ik wel vaak ‘dichtbij’.Als er in mijn buurt bijvoorbeeld slechte speeltoestellen voor
kinderen zouden zijn, dan zou ik daar niet heel veel moeite mee hebben om kleine bijdragen te leveren aan
onderhoud e.d. omdat het snel tastbaar is. Ook inrichting in bijvoorbeeld de omgeving (bijvoorbeeld
bankjes/ laadpalen) zou ik afentoe wel zelf geld voor over hebben omdat ik daar ook direct zelf gebruiker
van zou zijn. Het beinvloed dus heel direct mijn eigen omgeving en mijn eigen woongenot. andere ideeen
is wat lastiger, tenzij het echt iets is waar ik 100% achter sta en zelf ontzettend gemotiveerd van zou raken.

•

tijd via belangenorganisatie, geld voor bv beplanting boomspiegels. bloembakken in het openbaar gebied,
nestkasten etc. Deel OZB stoppen in een wijkfonds

•

Tijd wil ik zonder meer inzetten, geld alleen als het iets is waar ik zelf ook van profiteer en wanneer het
door middel van een klein bedrag een groot bereik heeft (crowdfunding?)

•

Voor het juiste idee ben ik zeker bereid om tijd en geld te investeren.

•

Voorbeeld 1: fietsenrek ipv parkeerplaats voor mijn woning Voorbeeld 2: nieuwe brug, fietspad of ander
stkje infrastructuur wat heelp handig is Over zulke veranderingen wil ik graag meedenken en wil ik ook
aan meebetalen

•

Voorwaarde is wel dat er dan ook iets serieus mee gedaan wordt en niet in de prullenbak beland.

•

Wanneer een verbetering leidt tot verhoging kwaliteit woon- en leefllezier investeer ik hier in.

•

Wij zijn met buurt al bezig met beheer/herinrichting van een stukje groen. Daar was tot nu toe alleen klein
beetje vrije tijd voor nodig, maar bereidheid tot meer inzet en ook meebetalen indien nodig was/is er in
de straat ook. Kan me dus voorstellen dat dit werkt.

•

Zeker als het gaat om het verbeteren van mijn directe leefomgeving en om leuke activiteiten in de buurt
te organiseren

• nee, ik wil geen tijd en geld investeren in goede ideeën
•

Afhankelijk van de situatie. Een kleine investering in tijd of geld in iets waar ik achter sta is best een optie,
nadeel van vrijwilligerswerk is dat het vaak niet vrijblijvend is en dat er veel tijd in gaat zitten wat lastig te
combineren is met andere verplichtingen en werkzaamheden. Kleine investering is één middag of tien a
twintig euro.

•

als het nodig en/of nuttig is zou ik wel in actie kunnen komen
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•

Als voorzitter van een tuincomplex en (interim) voorzitter van een huurdersvereniging heb ik geen tijd om
deel te nemen aan nog een activiteit. Maar ben wel zeer geïnteresseerd.

•

ben al actief binnen de ondernemersvereniging en vindt het opvallend dat er weer gelijk geld gevraagd
wordt. De gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid! Er is in alle vragen niet over geld gesproken, waarom
nu opeens wel?

•

ben niet bemiddeld

•

Beperkte tijd,door vele tijdsbestedingen

•

daar ben ik niet toereikend voor

•

De gemeente Delft is al duur genoeg om in te wonen.We betalen als inwoners genoeg om de blunders in
de stad te bekostigen.

•

de gemeente doet toch wat ze zelf wil en als het dan fout gaat zijn de betreffende amtenaren(wethouders)
allang gevlogen naar een nog beter baantje

•

De gemeente is daar zelf verantwoordelijk voor.

•

delegeren aan buurtcommissies beste aanpak

•

dit alles komt na de spoorzone jaren te laat, alles moet wijken voor studenten. Fietsen hangen overal of
dat normaal is wij met kinderwagen op de weg en fiets of planten op de stoep ergernis is ten top wie is er
nou blind moet ik daar dan geld in stoppen

•

Dit soort overleggen stranden vaak in een eindeloze discussie over nutteloze zaken die bepaalde burgers
hoog zit (en die vaak nauwelijks met de betreffende zaak te maken hebben) Wel zou ik het goed vinden
dat er geluisterd zou worden als een inwoner over een bepaald iets een goed idee heeft en daarmee zelf
naar de gemeente gaat. Informatie avonden kunnen nuttig en informatief zijn maar aub geen discussie !

•

Dit zal toch echt uit de middelen moeten komen, ik vind dat ik voldoende belasting betaal.

•

doe al Leefbaarheidscommissie en Buurpreventie in de wijk

•

drukke baan, erg druk gezin, heb nu al weinig tijd voor mijn sociale contacten

•

Eigenlijk vrij simpel antwoord. Ik heb geen geld over, heb net voldoende om mezelf te onderhouden.
Energie heb ik ook niet voldoende meer. Helaas. Daar baal ik wel van.

•

er zijn geen mogelijkheden meer in mijn omgeving, alles is reeds helaas beslist.

•

Geen tijd - tenzij ik iets belangrijk genoeg vindt om er tijd in te steken.

•

Gekozen volksvertegenwoordiging hoort achtergronden van problemen te kennen

•

Gemeente Delft moet ZELF investeren!

•

gemeente zaken moeten bekostigt worden door de gemeente. wij betalen al genoeg belasting in delft.

•

Hallo Delft, jullie hebben echt geld te kort. Nou ik heb nog minder geld dan jullie. Ik kan met moeite mijn
zorgverzekering betalen.Tijd wil ik er zeker niet voor maken, dat heb ik al genoeg gedaan door de jaren
heen.

•

heb een zeer drukke baan, doe al vrijwilligerswerk bij mijn sportvereniging

•

Het geld heb ik niet over en veel vrije tijd heb ik niet met een full time werkweek en als mantelzorger

•

het idee is sympathiek, maar als gepensioneerde heb ik al te veel vrijwilligers verplichtingen om dit er bij te
doen

•

het investeren van geld vind ik persoonlijk een aangelegenheid van de Gemeente Delft

•

I don’t want to invest my money - as I pay more than enough to pay for the debts of Delft. I might possibly
want to invest some time.
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•

Ik ben 80!

•

Ik ben al lang chronisch ziek en gehandicapt en op leeftijd. Ik mis de energie en de tijd om me met deze
dingen bezig te houden.

•

Ik ben full time aan het werk en mantelzorger voor twee familieleden. De vrije tijd die overblijft, gebruik ik
voor ontspanning.

•

ik ben geen voorstander van zelfbeheer van de openbare ruimte door burgers

•

Ik ben op dit moment student en heb daarvoor weinig geld. Daarnaast weet ik niet hoe lang ik nog in Delft
blijf wonen; en daarom wil ik er ook geen tijd in investeren.

•

Ik ben student, dus niet veel geld. En vaak ook druk. Daarbij weet ik niet hoe lang ik in Delft blijf wonen..

•

Ik ben student, ik vind dit een heel goed idee maar ik denk niet dat het voor mij echt relevant is omdat ik
over een paar jaar hier niet meer woon

•

ik betaal al mijn ozb

•

Ik betaal belasting waarmee die goede ideeën betaald kunnen worden.

•

Ik betaal genoeg belasting en vind dat daar eventuele initiatieven van betaald moeten kunnen worden.
Tijd heb ik momenteel niet over

•

Ik denk dat dit soort dingen niet op lokaal nivo thuishoren, je krijgt er dezelfde problemen en ongelukken
mee als referenda. Politiek hoort in de Kamer en de Gemeenteraad.

•

Ik denk mee en wil commentaar leveren, maar niet actief veel tijd besteden aan mogelijke voorstellen.

•

Ik heb al tijd tekort

•

Ik heb een full time baan en heb hier geen tijd voor

•

ik heb geen Geld

•

Ik heb geen geld om te investeren

•

ik heb geen geld. [AOW]

•

Ik heb geen tijd of geld

•

ik heb mijn aow zelf nodig.

•

Ik heb net genoeg pensioen om in leven te blijven laat staan voor sociale contacten of deelnemen aan z.g.n
goede ideeen.

•

ik heb totaal geen vertrouwen in de gemeente

•

Ik investeer al: ik betaal mijn gemeentelijke belastingen, mijn water, mijn rioolrecht...

•

Ik vind dat de gemeente dit zelf moet organiseren.

•

Ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft,

•

Ik vind het prima zoals het is, maar mocht er nou echt ern idee zijn waarvan ik denk: wow, dan zou ik
misschien tijd en geld investeren.

•

Ik wil best meedenken, meedoen aan nieuwe ontwikkelingen, maar geen tijd en geld investeren om openbare ruimte te beheren, want dat vind ik een taak van de gemeente. Participatie moet geen oplossing zijn
voor geldgebrek maar iets dat de gemeente belangrijk vindt ondanks de financiële opbrengst.

•

Ik wil wel maar mijn gezondheid laat het niet toe. Anders zou ik best wel wat vrije tijd willen besteden om
de wijk te helpen.

•

Ik wil zeker geen geld investeren en wat betreft tijd, dat bekijk ik op het desbetreffende moment.
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•

ik wil zeker geen geld investeren. Door de gemeente wordt al genoeg afgeschoven. Kijk naar de verzorging
van de groenvoorzieningen in Delft en het onderhoud van de wijken. Onkruid groeit overal tussendoor!
De gemeente wil buurtbewoners inzetten om te sparen op eigen personeel. Een samenwerking tussen
gemeente en bewoners zou wel een optie zijn. En dan alleen tijdens werktijd, dus niet in de avonduren.

•

In mijn loopbaan ervaren dat het genoemde vrijwilligers werk (meestal) mislukt

•

ivm werk, studie, zorg- en mantelzorgtaken zeer weinig tijd

•

Kleine kinderen en daardoor geen tijd om dat te doen.

•

Meedenken met een idee waar ik achter sta, prima.Afhankelijk van persoonlijk enthousiasme zullen
mensen (en ik dus ook) er meer tijd of geld in willen steken. Momenteel heb ik daar geen beeld van, dus
ben ik nu niet geneigd iets te investeren.

•

mijn gezondheid verminderd

•

mijn vrije tijd en geld wordt volledig opgeslokt door de versplinterde zorg in Nederland.Als ik vrije tijd
zou hebben, zou ik die wel willen investeren, maar ik mag al blij zijn als ik niet overbelast raak door de
zorgchaos in Nederland. Delft heeft de regelingen dermate uitgekleed, dat er te veel op mijn schouders
komt.

•

Momenteel fysiek te beperkt en dit lijkt eindeloos.

•

Momenteel te veel aan m’n hoofd, later misschien

•

nu niet, Ik zit in een drukke periode van mijn leven.

•

omdat de gemeente toch doet wat ze zelf willen, en een groep opruiers altijd gelijk en hun zin geven

•

Omdat er afdelingen in de delfsche gemeente zitten die niet met geld om kunnen gaan en geld over de
balk smijten. Laat de gemeente eerst eens zorgen dat ze mensen uit Delft aannemen i.p.v mensen buiten
de stad Delft. Mensen die met Delft verbonden zijn.

•

omdat ik denk dat dit soort initiatieven eindigen in oeverloos geklets.

•

op dit moment niet

•

Op mijn leeftijd geen ambitie meer hiervoor.

•

Op mijn leeftijd heb ik daar geen zin meer in

•

reden: bezig zijn met buurt- of stadsbelangen is niet mijn sterkste kant. Op een bepaald onderwerp of
probleem reageren/ erover nadenken vind ik wel haalbaar voor mijzelf. Maar op dit moment heb ik
voldoende te doen voor baan /vrijwilligerswerk / mantelzorg

•

Tijd zou ik misschien nog willen inzetten, maar het gekd moet bij de gemeente vandaan komen. Gemeentelijke lasten zijn al te hoog, dus niet nog meer geld bij de burgers weghalen. Ook zijn het hun ideeen.

•

Verbetering van de stad zou door de gemeente betaald moeten worden, niet door de bewoners.Alleen
voor ideeën in de eigen buurt die niet tot het domein van de gemeente behoren (bijv. plantjes aanbrengen
voor huizen, maar niet zijnde de openbare groen plekken) moeten de bewoners wel zelf in de buidel
tasten.

•

waarom zou ik privé middelen gebruiken ten behoeve van derden? waarvoor is belasting dan bedoeld?
financiering van raamambtenaren?

•

Wij bewonen al 39 jaar een woning in het Agnetapark. Prachtig wonen, maar omdat de woningen worden
verkocht als ze worden verlaten door huurders is er toch een verandering in mentaliteit gekomen in het
onderhoud van de voor- en achtertuinen, het verwijderen van de afgevallen herfstbladeren en dergelijke.
Huurders lopen hier nog regelmatig met prikstokken afval te verzamelen langs de vijvers en zo.Aan de
trottoirs kunnen huurders en ook kopers niets doen. Maar dit is wel heel hard nodig.

171



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

Wij hebben een leegtijd. Om te luisteren, en niet meer in ideeen te investeren.

•

wil geen geld investeren, dat is aan de gemeente. Betalen al genoeg aan de gemeente dmv belasting.Tijd is
geen probleem

•

Ze laten alles wat geld en inzet kost al jaren aan de burger over en de gemeente doet tenslotte toch haar
eigen zin . Dus nee ik begin er niet meer aan.Als jein Delft wat wilt ondernemen ook als ondernemer zit
de gemeente je op alle mogelijke manieren dwars . Dus ik pas

•

Zelf investeren, klinkt te veel als een bezuiniging: u moet gewoon eens, net als de inwoners, leren om meer
te doen met minder geld. Gewoon je best doen!

•

Zinloos

• weet niet
•

Afhankelijk van hoeveelheid tijd, eigen belang en onderwerp

•

afhankelijk van onderwerp

•

Alles valt of staat bij de verwachtingen qua inzet tijd en geld.

•

als het mogelijk is in combinatie met werk zou ik best wat vrije tijd willen investeren

•

Als hierdoor de gemeentelijke lasten verlagen en dit een permanente verlaging is, zou dit misschien
kunnen. Maar helaas heeft de gemeente Delft een reputatie van een gat in de hand hebben.

•

beantwooding is eigenlijk afhankelijk van onderwerp

•

Beetje onzinig is dit allemaal,als we maar geld in zetten en meewerken voor iets dat altijd naar zin van de
gemeente gaat. Lang in een buurt comite meegewerkt en er wordt toch over je hoofden ander besluit
genomen om dat de groote heren en damens van he plus,het altijd beter weten. Mijn porcie geef maar aan
fikkie ik laat het hier bij.

•

Belangrijk, maar ik heb het al zo druk. Hangt af hoe het georganiseerd wordt.

•

Ben een beetje huiverig om evt.taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente over te
nemen.Worden namelijk nooit meer terug gedraaid.

•

Ben geen vergadertijger en het meedenken is afhankelijk van het onderwerp

•

ben invalide

•

besteding van vrije tijd en geld is hier te weinig concreet aangegeven

•

Bewonersavonden ok. Werkgroepen?

•

dat hangt erg af van de specifieke situatie. Dat bepaalt of het mijn tijd en geld waard is.

•

Dat is totaal afhankelijk van waar het over gaat.Tijd investeren kan altijd. Geld investeren zou alleen over
te denken zijn indien het niet gaat om zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en die o.a. uit de
gemeentelijke belastingen zouden moeten worden bekostigd.

•

Dat ligt aan de onderwerpen en inzet van mede delftenaren. Vrije tijd is kostbaar met een 40 urige werkweek.

•

Dat ligt eraan , hoe duur is het om bv de speeltuin hier op te knappen en er een nette poep vrije speeltuin
van te maken...? En wie betalen er dan mee...want het zal best een bedrag zijn (!!) en de ouderen hier om
heen die geen gebruik maken van de speeltuin betalen dan logischerwijs niet mee. Ga je entree heffen?De
kinderen van verder op die niet mee hebben betaald mogen die hier dan wel spelen...?Even overdreven
gezegd hoor...maar ook wanneer de speeltuin opgeknapt is en de mensen hier weten wat ze met het illegaal gedumpte afval mogen doen i.p.v. laten staan met een briefje erop zullen er vast meer mensen hier
gewilliger zijn om het hier bij te houden.
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•

dat ligt eraan wat het is

•

dat zal per onderwerp verschillend zijn / onzekerheid over de pensioenen is zeker een rem om te beloven
geld in te investeren

•

Deze keer wil ik even niet meedoen. Ben ziek.

•

deze vraag is veel te vaag

•

Deze vraag is wat vaag, het hangt ervan af hoeveel tijd en geld en hoe kansrijk mijn inspanningen zijn.

•

Dit is puur afhankelijk van het onderwerp (persoonlijke interesse en belangrijkheid voor mijzelf).

•

Dit zal ik van geval tot geval willen beoordelen

•

Een antwoord op deze vraag is onmogelijk. Dit voelt als wilt u beleggen in de stad.Voelt als crowdfunding...

•

Er wordt zoveel door de gemeente gezegd maar in de praktijd is weinig te merken.

•

evt als het een onderwerp is dat me aanspreekt en ik er de tijd voor heb

•

geen geld, vrije tijd hangt ervan af hoeveel. Met een drukke baan en een gezin is dat vaak lastig te combineren

•

Geen idee wat voor een impact deze vraag heeft.

•

geld investeren in een stad waar we belasting voor betalen snap ik niet helemaal. tijd investeren natuurlijk
wel

•

Gelet op mijn leeftijd (84) laat ik hert graag aan jongeren over.

•

Hangt af van de beschikbare vrije tijd

•

Hangt er van af hoe belangrijk het voor mij is.

•

Hangt er vanaf. Basisvoorzieningen en leefbaarheid moeten wat mij betreft door de gemeente gefaciliteerd
worden om grote verschillen tussen buurten met hoge en lage inkomens en/of inzet te voorkomen. Extratjes kunnen eventueel wel in deze vorm. Ik wil geen verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen,
wel bijdragen aan het opleuken van de buurt.

•

Hangt erg af van het initiatief, tijd is lastig, geld zou kunnen, maar wij zijn geen melkkoe van de gemeente, is
nu al duur zat in vergelijking met andere gemeenten

•

Hangt helemaal af van de situatie en het eventuele plan.

•

hangt helemaal van het onderwerp af.

•

Hangt sterk af van de aard van het idee, en de mogelijkheden wat betreft tijd en geld op dat moment.

•

Hangt sterk af van het onderwerp. Geld voor publiek belang investeer ik al vele jaren d.m.v. lokale en
landelijke belastingheffing.

•

hangt van het onderwerp en mijn hoeveelheid vrije tijd op dat moment af

•

heb geen goed ervaring met de gemeente

•

heb mij ruim 50 jaar ingezet via beheer 3 secretariaten politiek, mantenzorg en vrouwenbeweging, ben
daarvoor ook ‘geridderd’, maar door ziekte en overlijden echtgenoot momenteel nog moeilijk

•

Het Delftse bestuur staat bekend om zijn ivoren-toren-gedrag.Tijd investeren terwijl je vrijwel zeker weet
dat er niet naar je wordt geluisterd is niet aantrekkelijk.

•

Het hangt helemaal af van het onderwerp, of ik een ja antwoord kan geven.

•

Het hangt van het onderwerp en idee af, als ik er enthousiast genoeg over ben wel!

•

Het idee om zelf geld te investeren vind ik belachelijk. Dit is echt de taak van de gemeente.
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•

Het ligt eraan welke onderwerp en hoeveel tijd het gaat kosten.Verder vind ik dat de gemeente ook geld
beschikbaar moet blijven stellen voor het beheren van de openbare ruimte.

•

Het ligt zeer aan de aard van het project of ik er tijd en geld aan wil besteden

•

Het woord ‘participatie’ maakt me achterdochtig. Het is toch niet dat de gemeente minder geld heeft en
daarom verantwoordelijkheden af moet stoten aan particulieren? Ik heb meer vertrouwen in gemeenteambtenaren dan in individuen die zich inzetten voor hun eigen belang. Ook heb ik liever professionele
krachten voor het onderhoud van openbare ruimten enz.Wel is het belangrijk dat het publiek geïnformeerd en ook gehoord wordt. Inspraak moet ook echt zijn en niet een soort spelletje.Aan referenda en
schreeuwerige blogs heb ik een hekel.

•

Het zou een veel belovende enquete kunnen zijn, maar ik zie het voor als nog als een zoethoudertje. De
financiële positie van Delft is deplorabel en wordt met (boekhoudkundige) kunstgrepen verhuld. U begrijpt
dat ik niet erg veel vertrouwen in onze bestuurders heb.

•

het zou fijn zijn als men ons kan vertellen hoeveel tijd dat per week/maand kost alvorens een mening te
geven

•

Ik ben al doodop van alles wat ik moet doen....Met een Bijstanduitkering valt helemaal niet rond te
komen..! Hoe durft u zoiets aan bewoners te vragen. De Gemeente moet mensen in dienst nemen die dit
inventariseren. Deze enquête vind ik insinuerend - dwingend en erg onprettig - vervolgens wordt er niets
mee gedaan.

•

Ik ben als vrijwilliger al zeer actief binnen een sportvereniging en ik kan mijn vrije tijd “maar 1 keer
uitgeven”.

•

ik ben een vrouw van 79 jaar en laat deze onderwerpen liever over aan een jongere generatie die er meer
aan zullen hebben

•

ik ben in mijn vrije tijd al bezig om de buurt schoon te houden en geld heb ik net genoeg om van te leven

•

Ik ben op dit moment fysiek niet in staat.

•

Ik heb altijd het gevoel dat de beslissing in Delft al gevallen is en dat er schijn bijeenkomsten worden
gehouden voor zgn inspraken. Of partijen krijgen geen spreektijd meer omdat het anders te laat wordt.
Lees hier van de baan geschoven.

•

Ik heb een eigen zaak en doe daarna al veel vrijwilligerswerk dan blijft er niet zo veel tijd over

•

ik heb geen tijd voor.

•

Ik heb meegedaan aan overleg met een buurtraad en gemerkt dat zo’n raad er enkel is om de mensen
bezig te houden. Je bereikt er niets. De gemeente verschuift steeds meer verantwoordelijkheden naar de
burger. Ik moet hier in de buurt met regelmaat de rommel opruimen. De gemeente wordt daarvoor
betaald, maar het lijkt wel of deze betaling wordt gebruikt om plannetjes te bedenken hoe de burger het
zelf kan doen.

•

Ik heb op dit moment geen tijd over. Misschien later.

•

Ik heb zeker belangstelling en zou mezelf actief willen informeren en kijken wat er mogelijk is.Tegelijkertijd
weet ik dat ik om gezondheidsredenen geen toezeggingen kan doen en m’n inzet (zeer) beperkt is.Altijd
zoekende naar wat wel kan, en zeker in een groep / een gezamelijk initiatief kan ik me voorstellen dat er
vast wel eens dingen zijn die ik misschien wel kan doen.

•

Ik kan mij geen practische uitwerking/toepassing bedenken.

•

ik kan op het ogenblik niet overzien of ik tijd heb om me in te zetten

•

Ik wacht de ontwikkelingen af
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•

Ik weet dit echt niet.

•

Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen

•

Ik wil best tijd investeren, zoals ik dat ook nu doe voor deze enquette. Echter op flexibele tijdstippen, dus
digitaal is daarbij het handigst. Bewonersbijeenkomsten die ruim vooraf aangekondigd worden is ook prima.

•

Ik wil wel investeren in overleg met buurtbewoners maar niet in geld.

•

Ik zou alleen geld willen investeren als de gemeente zich dan ook volledig terug trekt van het project,

•

Ik zou vrije tijd willen inzetten wanneer het een ontwikkeling betreft in mijn buurt/directe omgeving.

•

Is afhankelijk van het onderwerp en de daadwerkelijke mogelijkheid om iets te kunnen bereiken.

•

is erg afhankelijk van hoeveel tijd en geld en hoe belangrijk het onderwerp voor me is.

•

Is te algemeen,waardoor ik de consequenties niet kan overzien, zeker gezien mijn leeftijd.

•

kan ik nog niet overzien

•

Kan pas besluiten over vrije tijd inzetten als er meer concrete onderwerpen bekend zijn.

•

lastig te zeggen: ligt aan de hoeveelheid tijd.Vragenlijsten invullen, of een bericht sturen met een idee of zo
nu en dan een bijeenkomst is prima. Maar op vaste basis niet wegens drukke baan.

•

ligt aan de ideeen

•

ligt aan het onderwerp en hoe dicht bij het is

•

Mijn totaal beantwoording is zonderrmeer schamel .Als 91 jarige met een gezondheidsprobleem van zijn
vrouw en zichzelf ,kan er momenteel niet veel van maken..

•

Misschien als een onderwerp me heel erg grijpt, maar dat kan ik nu nog niet bedenken.

•

Misschien tijd investeren. Hangt sterk af van de invulling die hieraan gegeven zou kunnen worden.

•

Nauwelijks vrije tijd om hier actief mee bezig te zijn

•

nee

•

Nee.

•

Omdat ik niet kan overzien of ik daar in de komende tijd wel tijd en gelegeheid voor heb. Geld wil ik niet
investeren.

•

Onderwerp afhankelijk

•

Onredelijke vraag. Ik wil best tijd investeren in overleg maar geld is een belachelijke vraag.

•

op dit moment beschik ik nog niet over de tijd om hier actief mee te zijn.

•

Op dit moment vrij volle agenda en kleine kinderen,later wellicht

•

Op dti moment zo druk met eigen bedrijf en een zoon die aan topsport Handbal doet, kan ik op dit
moment niet vol overgave ja zeggen.

•

Overleg met anderen kost altijd vrije tijd ! Het beheer van (delen van) de openbare ruimte is een verantwoording van de gemeente en derhalve ook de financiering daarvan. Men betaalt immers (vrij hoge)
gemeentelijke belastingen.

•

Prioriteit ligt nu elders

•

Soms wel soms niet, dat ligt erg aan het onderwerp

•

Tijd en geld in iets stoppen waartikel je zelf achterstraat is prima maar helaas gaan andere medebewoners
niet zuinig om met wa’t je creëert en wordt het toch alleen maar gesloopt.

•

Via DIP wil ik meedenken. Ik weet niet precies wat ik moet verstaan onder het beheren van specifieke
delen van de openbare ruimte. De rommel, die een ander op straat gooit, opruimen etc.?
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•

voor mij is een actievere houding pas mogelijk na mijn pensionering

•

Vraagstelling is te vaag.Tijd investeren in meedenken is prima. Geld investeren is een slecht idee. De bewoners van Delft hebben al genoeg geinvesteerd in de plannen die de gemeente bedenkt. Het wordt tijd dat
de belangen van de bewoners voorop komen te staan.We waren een gezond financiele stad. Binnen een
paar jaar heeft deze gemeenteraad ons naar een faillisement gebracht.

•

Vrije tijd lijkt me wel te doen, geld vind ik lastiger.Wel denk ik dan aan eenmalige acties, niet structureel.

•

Waarom zou ik geld moeten investeren? Ik als inwoner betaal meer dat genoeg belasting aan Delft. Het
idee om mee te praten en denken is goed. Echter lijkt dit ook op een verkapte bezuiniging en dat is niet
goed.

•

Want helaas heeft onze buurt vereniging niet lang bestaan.ik wil wel nadenken over verbeteringen in onze
buurt. B.v.het pad langs het water vanaf de fietsbrug aan het verlaat tot aan. De Reineveldbrug
vernieuwen!!!!!!!!!!

•

Wat word er bedoelt met geld investeren? geld via de gemeente of zelf bijdragen? Van een AOW en een
pensioen is niets te missen.

•

Wat word er van mij verwacht, ik doe al vrijwilligerswerk.

•

Zeer afhankelijk van de samenstelling van de groep. Ik zou zeker geen projecttrekker willen worden, maar
wel meedenken/meepraten. En geld investeren? Alleen als we dat als buurt met elkaar gaan doen.

•

Zelf wil ik geen initiatieven nemen, wel meedoen als het een zinnig initiatief betreft.

Bij 2.7.2 Wanneer is de gemeente aan zet?
Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die
ontwikkeling samenwerken worden het niet met elkaar eens over een
goede oplossing. Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen?
Wanneer is volgens u de gemeente aan zet? – Anders namelijk:
•

Aanstellen van een processmanager die het proces overziet en de besluiten neemt waarover gediscussieerd is.

•

afhankelijk van het onderwerp. er zijn zaken waar de gemeente gewoon de verantwoordelijkheid voor
moet nemen!

•

Al het bovenstaande, en na uitleg van het, blijkbaar controversiële, besluit op een manier die betrokkenen
kunnen begrijpen.

•

algemeen belang, maar ook: als er voor (enkele) betrokkenen grotere gevolgen aan vast zitten, bv financiele
gevolgen, beperking woongenot (simpel voorbeeld, 99 mensen besluiten om een speeltuin te plaatsen in de
achtertuin van de 100ste, omdat die 99 er dan geen last van hebben)

•

Als algemeen belang in het geding is maar dan ook niet alleen voor een groepering bijv allen voor
studenten of asiel zoekers

•

als alle direct belanghebbenden de kans hebben gekregen om mee te denken, of ze die nou benut hebben
of niet

•

als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken EN bij het besluit belangen aantoonbaar en
transparant zorgvuldig zijn afgewogen
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•

als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken, en er een duidelijk grotere meerderheid is
terwijl geborgd is dat het algemene belang van de belanghebbenden als geheel niet wordt geschaad

•

Als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken, en er een ruime meerderheid voor of tegen
een ontwikkeling is.

•

als alle kampen duidelijk het probleem/wensen/oplossingen/etc hebben weten te formuleren. De gemeente
kan daar dan zelf nog mee aan de slag door te kijken of er zaken te combineren zijn, eventueel nog aanvullingen nodig zijn, belanghebbenden vergeten zijn, etc.

•

Als beide standpunten inhoudelijk zinvol zijn maar geen van beiden een duidelijk overwicht hebben en een
beslissing genomen moet worden

•

als blijkt na bemiddeling dat de betrokken bewoners er niet samen uit kunnen komen.

•

als de direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken en als er vervolgens geen consensus is of
onvoldoende het stadsbelang is meegewogen

•

als de gemeente iedereen heeft gehoord die een zegje wilde doen, en ook deskundig advies heeft ingewonnen, moet de gemeente zelf de knoop doorhaken

•

Als de gemeente merkt dat de ontwikkeling niet verder gaat geven ze de bewoners de optie om maximaal
3 voorstellen uit te werken, waarna de gemeente de beslissing neemt als er niet binnen 1 maand een door
de bevolking gedragen voorstel komt.

•

Als de gemeenteraad daarover beslist heeft

•

Als de mensen zelf niet met een oplossing komen - dan is hun beurt voorbij

•

Als die oplossing nodig is. De gemmente bestuurt uiteindelijk

•

als een onafhankelijk expert team - nadat bewoners en belanghebbenden zijn gehoord - advies heeft uitgebracht

•

Als er algemeen belang in het geding is. Ook mag er een deadline worden gesteld zodat zaken niet blijven
voortslepen.

•

als er een minderheid is die erg gaat lijden onder de oplossing van de meerderheid.

•

als er een ruime meerderheid van de betrokkenen voor of tegen is bij een bepaald minimum van het aantal
betrokkenen.

•

als er overtuigende fijten zijn

•

als geïnteresseerden hebben kunnen meedenken

•

als het algemeen belang in de knel komt of een ander belang onevenredig uit het oog verloren is

•

Als het een voorstel uit de buurt is dan moet de buurt het zelf oplossen.Als het een door de gemeente
gestarte ontwikkeling is dan zal de gemeente (gemeenteraad) hier een oplossing moeten kiezen

•

als partijen er niet uitkomen

•

antwoord 2 en antwoord 4

•

bindend lokaal referendum

•

daagt de betrokkenen uit met een oplossing te komen en zo niet dan kiest de gemeenteraad

•

Dat hangt er erg vanaf wat het onderwerp is. Meestal is er wel een allerbeste oplossing. Het gaat niet om
voor of tegen maar om beter!!

•

de gemeente bemoeit zich er niet mee

•

de gemeente beslist zowiezo en kan daar na 4 jaar op afgerekend worden bij de verkiezingen
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•

De gemeente heeft zowel een stimulerende als ook een faciliterende rol.Afhankelijk van het proces dient
de gemeente hierop in te spelen en in ieder geval haar verantwoordelijkheid te nemen als vertegenwoordiger van alle burgers.

•

de gemeente is ook aan zet as de mensen die samenwerken wel tot een oplossing komen; er kunnen dan
immer derden belanghebbenden zijn die niet in de samenwerking zitten en wiens belangen geraakt
worden. Of de gemeente aan zet is hangt van de schaal van het project af, de belangen die geraakt worden,
de vrijheidsgraden van het wettelijk afwegingskader, etc. Dit is overigens een slechte vraag omdat het te
open is over wat voor soort ontwikkeling het gaat. En suggereert het woord ‘goede’ oplossing dat deze
bestaat, maar wat goed is, is subjectief....verder zal de gemeente soms wettelijk gezien per definitie aan zet
zijn.

•

de gemeente moet altijd eindverantwoordelijk zijn

•

De gemeente zorgt wel dat hij direct aan zet komt,

•

de gemeenteraad is aan zet en daar is die raad voor aangesteld.

•

Direct.Tref een (tijdelijke) voorziening.Als resultaat is er meer tijd om het eens te worden.

•

door organiseren van een enquete

•

Een buurtraadpleging (referendumpje) voor álle omwonenden (niet alleen degenen die aan die ontwikkeling samenwerken) moet uitwijzen waar een meerderheid voor is.

•

Eerst de gemeente mee laten praten en als er dan nog geen oplossing komt, de gemeente laten kiezen

•

Gemeente Delft doet gewoon wat ze willen!

•

Gemeente is altijd verantwoordelijk voor de oplossing, de bewoners denken (raadgevend) mee.

•

Gemeente mag een voorstel doen met een goede consensus, een voorstel waarbij naar alle redelijkheid
met iedere groep rekening is gehouden.

•

Gemeente moet altijd doorslaggeven kunnen zijn. Intiatieven moeten uitaluitend raadgevend zijn.Aoms
heeft de burgen niet genoeg kennis. Denk maar aan het afgelopen landelijke referendum

•

Gemeente moet een rol als “leidinggevende” hebben om knopen door te hakken. Hangt sterk van het
onderwerp af op basis waarvan de oplossing gekozen moet worden.

•

Gemeente moet zelf de belangenafweging doen. Dat is haar taak.

•

gemeente raad mag niet alleen beslissen

•

Hangt heel erg af van het onderwerp.

•

Hangt van het onderwerp af

•

Het moet een advies zijn aan de gemeente en eventueel een onafhankelijke persoon die er naar kijkt en
advies geeft aan de gemeente

•

in principe vind ik dat de gemeente het laatste woord heeft, en mag beslissen op basis van meerdere
criteria dan alleen de wensen van buurtbewoners (meerjarenvisie, financiën, etc)

•

Indien er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling is, afhankelijk van ‘goede’ oplossing

•

laat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid nemen

•

Ligt aan de vraagstelling.Tot heden is dit altijd een gesloten vraag geweest. Bent u het eens met ons
besluit.... Dat moet gewoon omdraaien in de nieuwe wet.

•

na zorgvuldige afweging alle belangen

•

niet, in een wijkberaad beslist de buurt en geeft advies aan de gemeente

•

nooit: doe dan maar een referendum in de betreffende wijk
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•

om een eind aan de impasse te maken, maar pas nadat men alle directe belanghebbende gevraagd hebben
hoe zij er in staan

•

om een meerderheid te bepalen moet je mensen laten meedenken. Ik vind het lastig kiezen uit deze
antwoorden. Gemeente moet zeker ingrijpen als het algemeen belang in het geding is.

•

op elk willekeurig moment, om een Pareto-optimum te borgen

•

plannen laten maken door een echte deskundige op tijd presenteren en niet als het plan al gerealiseerd iz

•

politiek is dan aan zet om alle belangen af te wegen. En zeker niet de gemeente.

•

Referendum?

•

Rekening houdend met het algemeen belang

•

Termijn stellen om er samen uit te komen.Termijn voorbij --> Gemeente beslist

•

tja nog zo’n vage vraag.Alles moet ik de juiste context worden geplaatst.Voilá, een vaag antwoord.

•

Uiteindelijk is de gemeente altijd aan zet als de oplossing niet vrijblijvend is voor medeburgers (dus een
verplichting meebrengt)

•

volledig communicatief zelfsturend op basis van een eigen visie op het algemeen belang

•

Wanneer geïnformeerd geadviseerd is door belanghebbenden.

•

wat is dit een linkse vraag zeg, kots, dat krijg ik geen eens mijn hersens in

•

Wat verstaat de Gemeente onder “algemeen belang”..........?!

•

wat wordt verstaan onder meedenken.Als iedereen zijn zegje heeft kunnen doen moet de gemeente zijn
verantwoordelijkheid nemen en besluiten (niet afwentelen). Dus een sterke belsuitvaardige overheid als
iedereen zijn zegje heeft kunnen doen.

Bij 2.8 Andere ideeën, wensen of opmerkingen over betrokken
worden
Heeft u nog andere ideeën, wensen of opmerkingen over de wijze
waarop u als Delftenaar betrokken wilt worden bij ontwikkelingen in
uw buurt of stad? – Ja, namelijk:
•

Als er een bestemmingsplan wijzigt op een punt waar je pal naast woont of een buurman bouwplannen
heeft kan je die melding makkelijk missen omdat de huis aan huis krant bv. niet wordt bezorgd , de melding
in het blad erg vaag is, of het wordt gepubliceerd in de vakantie. Buiten je eigen schuld kan je dan niet
meer in beroep gaan. Dat is erg onrechtvaardig. De theorie is dan dat je het bij de gemeentelijke site had
kunnen zien maar die ga je als burger niet dagelijks napluizen om te kijken of je buurman toevallig zijn huis
wil uitbouwen. Directe belanghebbenden ( bv. de naaste buren ) moeten dus door de gemeente rechtstreeks worden benaderd.

•

Als gezegd: betrek kennis en netwerk van serviceclubs bij lokale plannen. Lions, Rotary enzovoorts.

•

Als iedereen geïnformeerd is. Graag een experiment a la David van reybrouck.

•

Als invalide heb je soms een heel andere kijk op de ideeën en wetsvoorstellen die er gaan veranderen!
Ook speelt hierbij het feit dat wij een zeer kleine groep zijn en amper ons appel kunnen laten horen. Nu ik
lees dat iedere bewoner een rol kan hebben in de nieuwe wet zou een delegatie van ons niet misstaan.
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•

Als met weinig investering grote resultaten geboekt kunnen worden, moet je dat als gemeente niet laten
lopen. En vraag als gemeente gewoon om de mening van alle buurtbewoners of inwoners, en als je dan
heel vaak dezelfde mening hoort, gééf daar dan ook gehoor aan.

•

Alsjeblieft geen (bindende) referenda, waarin Jan en alleman meebeslissen over een onderwerp, waar ze
geen verstand van hebben

•

antwoord ‘ als het algemeen belang in het geding is’ is discutabel: juist fervente voor- of tegenstanders
zullen zich daar wel/ of niet op beroepen !

•

bedrijven in de buurt van woningen geven een belasting qua parkeerplekken. de bedrijven zouden zelf voor
parkeergelegenheid moeten zorgen voordat zij zich kunnen vestigen in een woonwijk. Dit geldt ook voor
nieuw te vestigen panden: nieuw pand, parkeergarage eronder. lukt dit niet, dan buiten de binnenstad
vestigen of pendeldienst van parkeergelegenheid naar het bedrijf laten financieren. dat zijn de kosten die je
als bedrijf moet incalculeren als je je in de stad wilt vestigen.

•

Belangrijk is ( op tijd) duidelijke informatie, niet door al op een eerder tijdstip vastgesteld bestemmingsplan
bij voorbaat al kansloos en overleg op kleinschalige manier ( de direct belanghebbenden)

•

Benoem per wijk een buurtraad, die de communicatie tussen gemeente en wijk/buurt organiseert, adviseert, met ideeën komt en of vrijwilligers aanstuurt. Faciliteer de werkzaamheden van deze buurtraad.

•

beter direct contact tussen ambtenaren en burgers, nu kan dat enkel via telefoon en wachtrij = te lange
weg tussen burgervraag en het vinden van de ambtelijke persoon die het antwoord geven kan of waarmee
men in gesprek kan.

•

Betrek bewoners alleen bij ontwikkelingen die hen direct raken. Informeer bewoners actief. En zorg vanuit
de gemeente voor coördinatie. Focus die inzet op enkele projecten. Beter een paar succesvolle projecten
per jaar, dan een hele hoop initiatieven die op niets uitlopen.

•

Betrek bewoners(groepen) eerder in het planproces ( ofwel, niet alleen intern inventariseren). Haal
gebruikswaarden op bij de gebruikers, wat dat zijn bewoners. Maak met deze input een voorstel i.p.v. een
reactie vragen op een uitgewerkt voorstel. Eerder/anders betrekken levert vaak een beter (gedragen)
resultaat, bijv.Via methodiek Placemaking.

•

betrokken zijn wil zeggen dat er ook geluisterd moet worden door de gemeente

•

Bij het verhuren van een woning gelijk informeren naar interesses of ideeën.

•

Bij werkzaamheden, activiteiten de buurt raadplegen.
Regelmatig een enquête houden over gemeentelijke activiteiten, onderhoud en voorzieningen in de diverse
buurten in onze stad.

•

Binnenstadoverleg waar alle ontwikkelingen besproken kunnen worden en er advies kan worden gegeven
aan het gemeentebestuur.
Daar is nu onvoldoende gelegenheid voor.

•

buurt bijeenkomsten met iemand van de gemeente die toelichting geeft op de ontwikkeling. Zo kunnen er
discussies en gesprekken ontstaan die ergens op gebaseerd zijn.

•

Dat de beleidsbepalers bijv. een te herontwikkelende bestaande locatie ter plekke meerdere malen
bekijken en bespreken samen met de omwonende zodat men weet hoe een situatie daar nu in werkelijkheid is i.p.v. dit in een kamertje op het stadhuis te bepalen zonder op de locatie zelf ooit eens geweest te
zijn en besproken te hebben met omwonenden!
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•

dat de kloof tussen buren steeds groter wordt vooral door de grote leeftijdsverschillen, de jongeren willen
hebben dat de ouderen naar hun pijpen dansen en ouderen zijn door hun opvoeding niet mondig genoeg
en weten ook de weg niet te vinden bij conflicten.

•

dat er niet alleen geluisterd wordt maar dat er ook binnen een redelijke termijn uitvoering wordt gegeven
aan hetgeen besproken is

•

Dat er nu weer gediscussieerd wordt over de te bouwen Sebastiaansbrug waarbij het algemeen belang en
de planning aan de kant wordt geschoven. Ik zou zeggen beginnen met de uitvoering.

•

Dat er werkelijk met alle inwoners rekening gehouden wordt. Het lijkt er meer op dat een kleine groep
het voor het zeggen heeft.

•

De afdeling Senioren Delfland FNV willen graag kennis maken met de betrokken wethouders van Delft ten
aanzien van het ouderenbeleid in de ruimste zin van het woord.contactadres Jan.dres@ Casema.nl

•

De bewoners en omwonende direct betrekken bij ideeën en brainstormsessies over eventuele veranderingen/aanpassingen. Niet achteraf als het al besloten is.

•

De bewoners moeten hier leven maar nu hebben de studenten de overhand en leven als God in Frankrijk
zonder gestraft te worden bij oa verkeersovertredingen misbruik maken van toegestane feesten die lang
doorgaan. Niemand tikt deze op de vingers maar zij zijn de mensen van de toekomst!

•

de ervaring leert dat de gemeente Delft beslissingen neemt over de openbare ruimte die soms gevaarlijk
zijn. Er is momenteel geen tot zeer weinig informatievoorziening richting bewoners- en belangengroepen.
Deze groepen kunnen dus niet meedoen. Dan is de keuze Nee, maar zij zouden dat wel kunnen behoorlijk
subjectie.

•

de gekozen raadsleden hebben ieder een gebied/bewonersgroep als aandachtsgebied, waardoor kennis van
noden en wensen op realistische wijze betrokken worden bij snelle besluitvorming

•

De gemeente houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid en kan die niet aan de burger afgeven middels een
vragenlijst.Alleen moeten de politici leren werkelijk naar de burgers te luisteren.
Mijn ervaring is dat bij voorstellen van de gemeente uit, het hele plan al zo ver is uitgewerkt op het
moment dat het aan de belanghebbenden wordt voorgelegd, dat elke opmerking,, elk ander idee,hoe goed
ook en zinvol ook, direct als kritiek wordt gevoeld. Kritiek die dan wordt weersproken zonder echt te
horen wat er werd gezegd.

•

De gemeente komt ongeloofwaardig over en financieel draaien de bewoners voor het wanbeleid op.

•

De gemeente moet ook de jongeren weet te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Ik wil
best een papiertje oprapen of een aantal oude takken verwijderen. Maar de troep opruimen van de hangjongeren gaat mij te ver.

•

De gemeente zal veel geld moeten vrijmaken. De omgevingswet is er niet voor om mensen aan te
moedigen om voor niets te werken en het verwaarloosde onderhoud over te nemen. Maar een krachtbron vormen voor mensen die al lang lang lang tegen de bierkaai hebben gevochten. Krachtbron als nieuw
energie gebouw in de wijk.Wijkmanager met budget. Gedecentraliseerde besluitvorming.

•

De gemeenteraad stelt contouren vast. Burgers kunnen meepraten etc. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad
het definitieve uitvoeringsplan vast.

•

De ideale situatie is als er een duidelijke meerderheid ontstaat waardoor er een richting kan worden
gekozen die gedragen wordt door een meerderheid in de buurt. Lukt het niet om een meerderheid in een
bepaalde richting te krijgen dan zal de gemeente de doorslag moeten geven in geval er iets moet worden
gerealiseerd.
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•

De invulling en beheer van de groene buitenruimte in de Spoorzone.

•

De inwoners eerder betrekken bij de plannen en niet alvast afspraken maken met partijen die het gaan
realiseren.

•

De ontwikkelingen waar de gemeente bewoners bij wil betrekken kunnen in de nieuwsbrief worden
opgenomen

•

De ophaaldienst van vuil/plastic en papier is uit handen gegeven. Ik heb er veel moeite mee dat er nu drie
grote bakken in felle kleuren naast menig voor- of achterdeur staan of zelfs in de openbare ruimte omdat
mensen hem achter hun tuin zetten. Ik vind dat heel jammer. Zie bijvoorbeeld het monumentale Agnetapark waar allemaal ongezellige bakken naast de deur staan, niet echt een toeristische trekplijster ;-)

•

De plannen mogen iets duidelijker gepresenteerd worden. Nu moet je vaak zoeken naar de uiteindelijke
plannen. Misschien een centrale digitale plek?

•

De politiek moet wel politieke besluiten blijven nemen en geen verantwoordelijkheid afschuiven met als
argument dat ‘de burger’ heeft kunnen meepraten of ‘de burger’ het zo heeft gewild.‘De burger’ bestaat
niet, want ik vind iets anders dan mijn buren. En ons politieke systeem is erop gebouwd dat er een raad
wordt gekozen die besluiten neemt.
Daarnaast: Hoe goed de gemeente het ook organiseert, mensen zijn zeer moeilijk te betrekken bij heel
abstracte lange-termijn plannen en komen pas in actie als het echt dicht in de buurt komt. Het is vooral
aan de gemeente om meningen in een heel vroeg stadium bij bewoners te peilen, want als een idee in het
eerste plan wordt meegenomen, heeft het veel meer kans om te worden gerealiseerd, dan als het veel
later wordt ingebracht. En als een aangedragen goed idee niet wordt opgepakt, wat gemakkelijk gebeurt als
het laat wordt ingebracht, raken bewoners gedesillusioneerd en bereik je het tegendeel van wat je wil:
betrokken mensen die goed voor de stad en voor elkaar zorgen.

•

De verenigingen helpen bij contacten leggen met andere verenigingen in de wijk.

•

De werkwijze van de politiek veranderen, zie https://www.civocracy.org/codeoranje

•

Denk*Tank**over toekoms &structuur van regio functie Delft.

•

deze lijst slaat nergens op dit had je moeten bedenken met de spoorzone

•

directe inbreng in de ontwikkeling van de stad / wijk

•

Dit plan ‘Omgevingswet’ is leuk op papier en om de burgers het gevoel te geven dat de mee mogen
beslissen, maar in de praktijk wordt het niks. B & W van gemeente Delft zullen de koers bepalen en niet
naar bewoners luisteren. Gemeente Delft heeft niet het geld, mensen en middelen om dit uit te werken.

•

Door deze plotselinge enquête heb ik hierover niet kunnen nadenken.Wil in een groepsgesprek deze
enquête opnieuw doen.

•

Durf vaker als gemeente algemene randvoorwaarden te stellen en dan betrokkenen uit te dagen met
concrete oplossingen te komen. Is er een oplossing die voldoet aan de door de gemeente gestelde
randvoorwaarden dan wordt die oplossing ingevoerd. Gemeente als kadersteller en toetser proces.

•

echt luisteren naar bewoners/stad

•

Een actieve houding van de gemeente om tot betere projecten te komen. Initiatieven kunnen meestal
beter als er meer kennis wordt ingezet. dat kan door te verbinden. Daar kan de gemeente een rol bij
spelen.

•

Een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum de Hoven.

•

een ‘bomenplan’; als dat er al is, graag inzage
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•

Een idee om het Maartensrechtpad af te sluiten voor auto’s. Er rijden nu regelmatig vissers op dat pad en
koetsen.Wij begrijpen dat er wel een auto naar de hoogspanningskabel moet kunnen komen, maar
misschien kan dat met een poller?

•

Een keer positief: de bewoners van onze straat (de Trompetstraat) mochten meedenken bij het vernieuwen
van de speeltuin in onze straat. Maar ook een keer negatief:op de inspraakavond voor het vergunning
parkeren/autoluwe binnenstad medio 2016 heb ik gevraagd wat het weghalen van de pollers betekent voor
de bewoners van de binnenstad. De betreffende ambtenaar had helaas geen antwoord op mijn vragen. De
belofte dat hierover per e-mail contact zou worden opgenomen heeft de gemeente helaas nooit ingelost.

•

Eerst moet vertrouwen worden opgebouwd. Ik heb momenteel veel ervaringen met ambtenaren die
duidelijk niet competent zijn, maar wel knopen mogen doorhakken. De gemeenteraad acht ik ook niet erg
kundig en/of alert als het om grote lijnen gaat.

•

Eigenlijk ben ik best voor participatie maar bijna bij elke vorm heeft het risico juist een gebrek aan democratische legitimering in zich. Zo was de buurtraad in mijn oude buurt alleen maar bezig met parkeerproblemen. Er werd nooit gevraagd of buurtbewoners dat ook een probleem vonden. En zo werden alleen
parkeerproblemen aangepakt en bleven andere problemen liggen en hadden nooit prioriteit. Bewoners
hadden deze mensen nooit gekozen maar zij hadden het wel voor het zeggen.

•

energie collectieven binnen Delft.

•

Er is ooit (ook i.s.m. de DIP) een inspraak mogelijkheid geweest m.b.t. het nieuwe stationsgebouw. Hier is
de gemeente vreselijk op z’n muil gegaan. Echt een goed voorbeeld hoe het niet hoort! ik hoop dat hier
lessen uit zijn/worden getrokken.

•

Er moet gekeken worden, naar wie er in de buurt wonen.Als voorbeeld bewoners in Letland en Litouwen
zijn tegen betaald parkeren en deze bewoners geven aan dat zij geen betaald parkeren zijn

•

Er moet veel meer samengewerkt worden met de “gewone” burgers. De mensen die belangrijke beslissingen mogen nemen en geld mogen uitgeven, laten zich helaas vaak leiden door prestige en denken niet na
met hun “boeren” verstand.Te vaak is er door veel gewone mensen voorspeld dat er dingen mis zouden
gaan, maar werd daar niet naar geluisterd. Daar is Delft niet beter van geworden. De hoogste tijd om de
burgers veel meer te vragen te stellen en SERIEUS te nemen.

•

Er zijn al veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen - dat doe ik ook- , echter het
effect er van is gering: opmerkingen worden niet beantwoord of er wordt geen invulling gegeven aan
beloftes. Of je blijkt niet te voldoen aan wettelijke eisen. Helaas: afschuifpolitiek.

•

Er zou m.i. meer gebruik gemaakt kunnen worden van plattegronden om aan te geven waar wat speelt; een
naam van een wijk of straat alleen is voor mij niet duidelijk genoeg.

•

Er zou nog meer van het facebook kanaal van de gemeente delft gebruik gemaakt kunnen worden. Zo
bereik je op een makkelijke en directe wijze heel veel delftenaren.

•

Ga eens nadenken over een goede informatievoorziening aan de burger. Hoe het niet moet; zie de belabberde app “Over uw buurt” en de opmerkingen over die app in de app-stores.

•

Geef inwoners de mogelijkheid hun kennis en expertise op te geven en spreek ze daar op aan. Gebruik
die. Laat mensen ook aangeven op welk niveau ze mee willen denken en werken.Van visie t/m uitvoering.
Betrek bijvoorbeeld communicatiedeskundigen uit de stad bij communicatievraagstukken of ruimtelijke
experts bij ruimtelijke vraagstukken. Mensen worden graag aangesproken op hun kennis, expertise en ervaring. Beslis van tevoren zelf wel hoeveel ruimte deze experts krijgen.Als mensen uitgenodigd worden om
mee te denken en er blijkt uiteindelijk weinig ruimte te zijn en/of er wordt niets meegedaan, haken ze af.
Verwachtingsmanagement is erg belangrijk.
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•

Geen discussie. via sociaal media en zeker niet via Facebook. Maak het persoonlijk en NIET via anonieme
kanalen!

•

Geen referenda! Ook niet via digitale ‘Likes’.

•

Geen verdere huisvesting van studenten toestaan iv m met ernstige geluidsoverlast Ook verkameringen
niet toestaan

•

gelimiteerd mogen weggooien van huisvuil door slimme ondergrondse containers

•

Gemeente blijft verantwoordelijk voor de invulling / uitvoering, alleen omwonenden kunnen input geven
(waar dan ook wel serieus naar gekeken moet worden natuurlijk); eindverantwoording blijft bij de
gemeente.

•

gemeente delft leert het nooit. voorbeelden te over de laatste jaren waar de gemeente niet luistert naar
de meerderheid. raad stelt weinig voor met de ja-knikkers. dualisme faalt compleet in delft.

•

gemeente moet bewoners informeren voordat er veranderingen worden doorgevoerd.

•

Gemeente moet ook haar ideeën in de week ter discussiestellen!

•

Gemeente verschuiil je niet achter regeltjes maar probeer mee te denken zodat initiatieven en enthousisme van delftenaren niet voortijdig de kop in worden gedrukt.

•

Gemeente zou die ambtenaren kunnen steunen of selecteren en faciliteren om te kunnen luisteren en
communiceren met bewoners. Op een bevredigende manier luisteren en praten met bewoners is een
vaardigheid.Steun de ambtenaar die het beheerst.

•

Goede openbare bus verbinding,in het Butenhof rijdt Bus 62 tot 18:00 en vanaf station tot 18:45 en
ZONDAGS helemaal niet dit beperkt ons in het sociaal leven.

•

graag duidelijke en eerlijk omschreven voorstellen

•

Groen!!!!!!

•

Halfjaarlijks de buurtbewoners in een wijk inlichten over vernieuwingen in die wijk en eventueel mee laten
beslissen in een enquete of gespreksgroep?

•

Helder maker hoe dit streven staat ten opzichte van B&W en de gemeenteraad, recente financiële missers
geven aan dat ook waarschuwingen op alle niveau’s in de wind geslagen worden

•

Helikoptervluchten langs de A13

•

het eigen verantwoordelijkheid gevoel van elke inwoner prikkelen op een wijze dat iedereen het begrijpt
op zijn/haar niveau en cultuur

•

Het in orde maken van de Sebastiaansbrug.Volgens berekeningen van de TU Delft kan deze brug het
toegestane gewicht makkelijk dragen. Een nieuwe brug is niet nodig, als er eens goed gekeken wordt naar
de onderzoeken. Maak die brug in orde, zonder al te veel kosten. En al HELEMAAL geen Tafelbrug waarbij
de kosten de pan uit rijzen!

•

Het initiatief om bewoners meer te betrekken bij bepaalde ontwikkelingen vind ik een goed uitgangspunt.

•

Het is prima dat de gemeente luistert en ideeën ophaalt, maar ze moet zelf belangen afwegen, budgetten
bewaken en tempo maken.Als dit bij de bewoners komt te liggen wordt de stad onbestuurbaar.

•

Het mag niet zo zijn, dat de gemeente door verregaande participatie eigen verantwoordelijkheden uit de
weg gaat. Door het reduceren van personeel mag het werk wat door hen werd gedaan niet overvloeien
naar vrijwilligers. Kennis die de gemeente bezit door betrokken ambtenaren mag niet worden wegbezuinigd
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•

Het valt mij op dat de inzage in aanvragen voor omgevings- en evenementenvergunningen niet digitaal
mogelijk is. In deze tijd van het internet en digitale communicatie moet het toch mogelijk zijn om deze
aanvragen vanaf je eigen computer in te zien zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen om
naar het stadhuis te gaan voor inzage.

•

het zelf ontwikkelen en meedenken moet natuurlijk wel leiden tot besluitvorming conform de wensen/
ideeën van de (gevraagde) bewonersgroep(en)

•

Het zo snel mogelijk energieneutraal maken van Delft. Het initiatief niet aan grondontwikkelaars, speculanten en bouwbedrijven overlaten. Meer gebruik maken van de kennis van de TU.

•

Het zou fijn zijn als de nieuwe manier van betrokkenheid waar kan worden. In het verleden waren er
bewonersbijeenkomsten. Nu lukt het niet serieus gehoord te worden als je belt en voor het melden van
klachten moet je eerst je DigiD code op gaan zoeken. Dat is ook niet klantvriendelijk.

•

Het zou fijn zijn om als bewoner beter inzichtelijk te krijgen welke initiatieven er spelen.Vooral gecombineerd met inzicht op de schaalgrootte. Bijvoorbeeld dat er binnen de wijk wordt gewerkt aan schonere
parken, veiligere wegen en op stadsniveau beter parkeren. Het zou helder zijn om te weten waar aan
gewerkt wordt, zodat we in geval van betrokkenheid ook goed op de hoogte kunnen blijven.

•

Het zou goed zijn om bereikbare groen gebieden in de stad te ontwikkelen. nu is er weinig groenvoorziening echt binnen de stadsgrenzen. Het Delftse Hout is veel te ver weg om er even naar toe te gaan.

•

Hou maandelijks voorafgaand aan een raadsvergadering een expertmeeting met betrokken buurtbewoners
en raadscommissieleden.

•

Ideeën waar mensen zelf mee komen moeten door de gemeente gestimuleerd worden

•

Ideeenbus

•

Ik ben over het algemeen tegen referenda, maar vind het wel heel leuk als mensen met ideeën mogen
komen en mee mogen denken. Echter vind ik dat de gemeente moet besluiten wanneer en hoeveel, want
het mag het proces niet in de weg zitten (projecten mogen niet (veel) vertraging oplopen, kosten mogen
niet exponentieel omhoog, etc)

•

Ik denk aan inspraak en een oor voor ernstige klachten. Iedereen het naar de zin maken zonder (erge)
overlast is helaas vaak niet mogelijk. Iets gebeurt niet om jou te jennen: begrip!

•

ik denk dat er meer post moet komen over ontwikkelingen, via persoonlijke brief. Ook om bewoners te
wijzen op waar ze bepaalde informatie kunnen vinden en zouden kunnen meedenken.

•

Ik denk nog weleens terug aan de peiling van mening van de burgers over de verschillende ontwerpen van
het station: het meest gewaardeerde ontwerp is het niet geworden. M.a.w.: als burgers mogen meepraten,
moet het wel duidelijk zijn in hoeverre het gaat om echte invloed op de ontwikkelingen.

•

ik heb de gevoel dat er veel dingen om de geld draait ipv belang of doelen. het kan misschien niet anders
omdat Gemeente Delft heeft geen geld meer (als ik goed heb begrijpen). als ik een goed idee heb, en er
geen geld wordt vrij gemaakt, gaat toch niks gebeuren. klopt deze gedachten?

•

Ik heb geparticipeerd in Ouderenproof. in mijn wijk. Mooi idee, maar er is niets gedaan met onze aanbevelingen. Ben erg teleurgesteld. Heb er veel tijd in geïnvesteerd. Heeft de gemeente daar iets van geleerd?

•

ik krijg nu niet zo veel mee van de ontwikkelingen, maar zou graag meer betrokken willen zijn.

•

ik mis een glascontainer in onze flat (Riouwstraat)
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•

ik onderhoud drie boomeilanden in mijn straat. Ofwel, ik plant, verwijder afval. en schoffel drie keer jaar.
Ik wil hiervoor graag compost en nog een paar planten van de gemeente. Dit kan dan niet.
Mijn stoep ligt in de herfst vol bladeren. Ik vraag aan de gemeente.Vertel mij wanneer de veegwagen komt,
dan veeg ik alle bladeren naar het fietspad. Nee, dat kunnen wij u niet vertellen.Vreemd allemaal.
Heb dit al meerdere keren bij jullie aangekaart.
Ik hoor nooit wat.
Ik probeer het nu nog eens een keer.
Bel mij eens op 06 52038039023.
groet, harry kerklaan

•

Ik vind dat de gemeente buren en belanghebbenden actief moet informeren als er een procedure wordt
opgestart (in de directe omgeving) waartegen bezwaar gemaakt kan worden, bijvoorbeeld verbouwingen
bij buren etc. Of verandering bestemmingsplan. In de huidige situatie moet je eigenlijk iedere week controleren of er iets aangevraagd is, met grote kans dat je de melding mist! Heel erg vreemde zaak.

•

ik vind dat ideeen link en rechts nogal eens niet samenhangen waardoor het een ratjetoe wordt, ik vind
dat er tav ontwikkelingen ook een lange(re) termijn visie moet zijn waartegen zaken worden getoetst

•

Ik vind dit een ontwikkeling met twijfelachtige kanten. Er moet goed gelet worden op de belangen en de
meningen van degenen die niet in het project hebben samengewerkt. Een groepje actieven mag niet het
alleenrecht krijgen op de beslissing over de oplossing.Vandaar mijn opmerking hierboven dat álle omwonenden bij de uiteindelijke beslissing moeten kunnen meestemmen.

•

Ik wil alleen worden betrokken bij zaken die daadwerkelijk navolging krijgen en passen binnen de gemeentelijke bevoegdheden.

•

Ik wil graag dat de gemeente verantwoordelijk blijft en dat bijdrage van mij vrijblijvend is. Het lijkt mij
onwenselijk dat we afhankelijk zijn van geld en tijd van inwoners bij ontwikkelingen die soms niet leuk
maar wel nodig zijn.We hebben niet voor niets gekozen volksvertegenwoordigers en betalen niet voor
niets belasting.

•

Ik wil met alle maatregelen die de gemeente neemt, het gevoel hebben dat mijn belangen als inwoner
gediend worden en mij niet alleen een melkkoe voelen. Ik wil ook geïnformeerd worden over hoeveel
Delft als gemeente netto verdient aan horeca en evenementen, want bewoners dragen kosten van overlast
en schoonmaak, wie heeft er baat bij? Hoeveel winst (of minder verlies) heeft een gemiddelde inwoner van
Delft hiervan?

•

ik zou graag willen weten welke plannen er zijn over bewoning, bebouwing kavels e.d. en kan meestal niet
naar open huis van de instanties die dat verzorgen. hoe kom ik dan aan info cq hoe kom ik in gesprek

•

Ik zou het erg leuk vinden als Skatejam weer terug komt. Er is nu zo weinig voor jongeren.

•

Ik zou ook graag zien dat kinderen betrokken worden. Bijv via de scholen of sportverenigingen. Het
aanleggen van bijv speelterreinen of hangplekken is toch vooral voor hen

•

Ik zou willen dat er een overkoepelend meerjarenplan voor de ruimtelijke ordening in overleg wordt
samengesteld

•

indien de DIP enquete wordt gehanteerd, laat ‘m dan niet te algemeen of vrijblijvend zijn...ga per project/
onderwerp de diepte in

•

infoborden op de betreffende plek waar iets staat te gebeuren.

•

Inrichting van Delft
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•

Inwoners van Delft in vroeg stadium bij nieuwe plannen en ideeën betrekken, door hen tijdig te informeren over de vraagstukken die spelen.

•

Ja, er moeten professionals aangesteld worden om het totaalplaatje in de gaten te houden en te kijken of
dingen elkaar niet gaan tegenwerken. En of het algemeen belang wel voorop blijft staan.Vanuit de wijk
overzie je niet altijd het geheel van de stad.

•

Ja, gewoon ons op de hoogte houden.Als we willen reageren doen we dat van zelf wel. Daar is geen
meedenk avond of buurtavond voor nodig.

•

Je moet hier veel zekerheden inbouwen zodat kleine clubjes niet hun privebelangen of hetzes kunnen
doorvoeren. De gemeente hoort stevig de regie te hebben.

•

Kort en bondig zodat de gewone burger het begrijpt

•

Kort procedureel buurtoverleg eens per maand, waar de gemeente aangeeft wat er de komende maanden
gaat spelen en waar groepen die ergens aan werken hun vorderingen/problemen kunnen melden.

•

laat ambtenaren en wethouders meer deskundig en minder eigenwijs zijn

•

Laat de bedenkers van plannen en ontwikkelingen eens langs komen op de werkvloer,( buurthuis, inloophuis, kinderdagverblijf, bejaardentehuis) De praktijk is vaak heel anders dan je vanachter een buro denkt.

•

laat de burger niet denken dat ze meedoen en er wordt niets meegedaan. dat is de kloof nl. via de politiek
wordt alle veralgemeniseerd en er wordt niet meer naar de burger in de straat gekeken en geluisterd.

•

laat een ambtenaar bij een vergunning aanvraag gewoon poolshoogte nemen.

•

lastig onderwerp. Meedenken is prima maar besluiten liggen bij gemeenteraad, die is democratisch gekozen.
Geen referenda, dat heeft de laatste tijd teveel nadelen laten zien

•

Laten meebeslissen door burgers die direct belanghebbend zijn. Bewoners van buitenwijken hoeven niet
mee te beslissen over bijv. een speeltuin in de binnenstad en vice versa,
Gemeenteraad bestaat uit goedwillende burgers, die echter geen experts zijn en vaak zelf geen belang
hebben.Te vaak laten zij zich misleiden door projectontwikkelaars e.d. Dus belanghebbende bewoners
laten meebeslissen.
Over grote investeringen moeten alle burgers meebeslissen, zij betalen tenslotte de rekening.

•

Laten meedenken tijdens het maken van de plannen. Niet achteraf een oordeel. Zeker als het om beleid
gaat.Als er dan al achteraf een mening gevraagd wordt dan een tijdsbestek langer dan 2 weken bedenktijd.

•

Loop dagelijks in mijn wijk en/of door de stad. Ik zie dan zo vaak dingen die ook de dames/heren van TOR
zouden moeten opvallen, maar waar nooit wat aan gedaan wordt. (Tenzij ik het bv aan de gemeente heb
gemeld). Daarom mijn idee betrokken mensen per straat/deel in te zetten die dit op een gemakkelijke
manier meteen kunnen melden bij de gemeente.

•

luisteren en het dan ook doen

•

Maak een digitale kaart van de stad en laat de bewoners van de stad zelf aangeven waar de gevaarlijke
punten zich in de stad bevinden, voor verkeer en de criminaliteit.

•

Maak vooral gebruik van de techniek. Mensen zijn druk en hoe toegankelijker en hoe meer laagdrempelig
je het maakt hoe meer Delftenaren mee doen.Als je alleen kan meedoen door fysiek aanwezig te zijn bij
een bijeenkomst krijg je alleen diegenen die of veel vrije tijd hebben of bijzondere interesse hebben voor
een onderwerp. Het lijkt mij juist taak een grotere groep mensen te bereiken dan degenen die standaard
inspreken op besluiten en plannen.
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•

Meedenken en consulteren prima. Maar zou jammer zijn als dit langdurige processen worden. Enthousiasme kan hierdoor gesmoord worden en initiatieven verdwijnen dan.
Korte procedures. Goed verwachtingen-management: iedereen wil gehoord worden en men is snel boos
als dit niet gebeurd (lijkt). Maak duidelijk waar het om gaat als de Delfenaar mag meepraten, bv de
reikwijdte van de invloed van de burger.

•

Meedenken is leuk, maar het algemeen belang mag nooit in het geding zijn!!

•

Meedenken zoals in een aantal punten is gemeld is altijd gemakkelijk.Toon de info, zeg:‘denk mee’ en doe
verder waar de gemeente zin in heeft. Je kon immers meedenken. Er staat nergens dat daar iets mee
gebeurt. Ook ‘een meerderheid’ welke meerderheid is dat (ambtenaren, gemeenteraad)?
En wat is het algemeen belang. Een zeer vaag begrip, waar alles onder kan vallen.
De gemeente kan een voorstel doen, bewoners krijgen _ruim_ de tijd om daarover na te denken, bij
bezwaren binnen die periode zal een open communicatie opgestart moeten worden om bezwaren te
inventariseren en bewoners mee te laten praten. In dat traject moet dan een bewoners meerderheid
(belanghebbenden) een beslissing kunnen nemen.

•

meedenken, maar laat het over aan de experts

•

Meepraten betekent niet dat je je persoonlijke zin krijgt en als je zin niet krijgt betekent het niet dat er
niet geluisterd is. Dat miet door meepraters vooraf onderkend worden, maar het ontslaat de gemeente
niet uit te leggen waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt.

•

meer informatie verstrekken over digitale ontwikkelingen binnen de gemeente is van belang. Er is mij bv
niet bekend waar ik digitaal over de omgevingswet geïnformeerd kan worden.Via de stadskrant is ondertussen wel wat ouderwets.

•

Meer nieuws over ontwikkelingen in de buurt in de Delftsche Post.

•

Meer openheid ,

•

meer zeggenschap buurtvereniging of commissie

•

Met excuus, maar nog niet duidelijk uitgekristalliseerd.

•

mijn dochter is gelukkig actiever dan ik en via haar denk ik nu mee

•

Misschien een jaarlijkse ideeenpoel. Bewoners en/of ambtenaren genereren ideeen
(nieuw fietstunneltje op locatie X)
Over de ideeen wordt gestemd en de beste worden gerealiseerd (indien mogelijk)

•

Na het afschaffen van de RAD, zouden we via een APB gevaarlijke honden kunnen verbieden of beperken,
zeker dicht bij bijv basisscholen.
Er is meer capaciteit nodig bij de politie Delft. Er kan toch geen 24 FTE verdwijnen.
De Buitenhof, zeker rond de Griegstraat, moet worden opgeruimd / opgeschoond

•

naar bewoners luisteren en niet een antwoord geven wat nergens op slaat omdat het de gemeente op dat
moment niet uit komt, de ambtenaren in het werkveld beter opleiden,

•

Naast meedenken over projecten wil ik ook inspraak hebben in de vele subsidieregelingen.

•

Niet alle belangengroepen behartigen de belangen van alle mensen van de achterban. Denk hierbij aan de
ondernemers in de binnenstad met name.

•

niet alleen kant-en-klare plannen maar juist de bewoners betrekken bij het benoemen van problemen

•

niet zo zeer andere methode als wel belang van tijdigheid. Meer info over wat op termijn staat te gebeuren,
ook ivm provinciale verordeningen/regelingen op bv milieu/duurzaamheid en herinrichtingsgebied
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•

normaal verstand en in contact treden op persoonlijke basis met betrokken omwonenden, niet via een
vaag pamflet

•

onderhoud groenvoorziening meer bij buurtbewoners leggen, evt. gecompenseerd door verlaging
rioleringsrechten

•

Ontvang initiatieven van burgers met harte. Laat vervolgens de gemeente ontwikkelingen plannen, en
betrek de desbetreffende burgers met de uitvoer.

•

ontwikkelingen Leeuwenhoek kwartier, fietspaden, groen, spelen, horeca.

•

ook het punt van de rassendiscriminatie in mijn eigen buurt is een probleempunt. En vijandbeelden ook,
homohaat maak ik dagelijks mee als niet hetero. Er moet echt betere en inhoudelijke voorlichting komen
over homoseksualiteit, ik zal zelf DWH hierover een openbare brief sturen deze week. Probleempunt is
vooral het racisme en de hele opkomst van extreem rechtse partijen die haat zaaien tegen alle niet ariers,
heel moeilijk en gevoelig thema, bijna onoplosbaar. Dit verziekt mijn buurt totaal en er is allang sociale
apartheid in Delft. Veel blanken in Delft willen geen enkel persoonlijk kontakt met moslims, zwarten en
andere niet blanken. Daarom wil ik toch weg uit Nederland in de toekomst, hier gehaat worden elke dag
als zwart is sadomasochistisch en het maakt mij ziek, depressief, eenzaam, ongelukkiger en suicidaal.Alle
mensen met een kleur maken dit mee. Racisme debat is moeilijk thema en ik wil graag meedoen maar
wordt nu overal weggejaagd en sociaal uitgesloten om mijn niet blanke afkomst als hindoestaanse schrijver
en denker. Dit doet pijn. Racisme bestrijdende en homohaat bestrijdende buurtsocialisatie projecten zijn
nodig dus eea moet via de omgevingswet lokaal ontwikkeld worden denk ik en de zwarten moeten ook
actief kunnen meedenken.

•

Op buurt niveau in gesprek gaan met de bewoners.

•

Op reactiefora (reacties onder krantennieuwsberichten, in twitter etc.) ontstaat vaak een hoop ongenuanceerd/populistisch/ononderbouwd (soms racistisch) geroep, soms gescheld. Kortom: zelden constructief
en kan een hoop negatieve energie opleveren. Mensen met goede ideeen haken daar waarschijnlijk af. En
de gemiddelde burger bereik je misschien niet. (Wel de roepers die tijd hebben voor negatief geroep in de
ruimte). Dat is waarschijnlijk voor niemand ideaal om tot constructieve oplossingen te komen.
Wat zou wel kunnen werken? Misschien een manier van raadpleging waar dat niet bij gebeurt en iedereen
eveneel gehoord wordt:
Bijv. via (stads/wijk/buurt)app/digitale enquete opties voorleggen(met info om goedgeinformeerde keuze
te kunnen maken), mensen laten kiezen.
Daarbij bij.v via ‘open vraag’ de optie voor geven van suggesties bieden.
Uit de binnenkomende suggesties kan de ‘projectleider/procesbegeleider’ (bijv. gemeente/expert/onderzoeksinstelling) dan een aantal interessante selecteren. Criterium voor selectie kan 2-ledig zijn: veelgenoemd OF innovatief / kansrijk/interessant nieuw idee voor verbetering van leefomgevingskwaliteit (om
ook goede ideeen waar niemand eerder op kwam een kans te geven). Die selectie van potentieel geode
ideeen kan vervolgens weer worden voorgelegd “terug-gevoed” aan de burgers/panel (zodat er een “feedback-loop” ontstaat waarin goede ideeen gegenereerd worden, EN zicht gekregen wordt op het draagvlak). Om tot een goede gedragen keuze te komen waarmee verder te gaan.

•

Opbouwwerkers in dienst nemen.

•

Opm: u suggereert dat als er geen oplossing komt dat dan de gemeente beslist. Lijkt mij van niet. Het is
geen Rutte kabinet.
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•

Opmerking, niet alle Delftenaren zijn bekend met alle regels ( APV) waar ook de gemeente Delft zich aan
moet houden, Handig is, voordat je mensen teleurstelt en voordat je om ideeën vraagt, de regels bekend
te maken

•

Opmerking: ik ben een aantal keren naar bijeenkomsten van de gemeente geweest maar daar wordt door
enkele, soms zeer pregnant aanwezigen, veel tijd genomen om standpunten te verkondigen. Dat overheerst dan erg. Daarom vond ik sommige vragen nogal lasting te beantwoorden omdat ik hierop nogal
afgehaakt ben in het verleden. Daarom vind ik inspraak door bewoners nogal een lasting punt

•

opstellen omgevingsplan en bestemmingsplan
beslissingen over al dan niet afwijken van omgevingsplan en bestemmingsplan, ook bij ‘kruimels’

•

Organiseer inloopbijeenkomsten met als onderwerp de plannen en ideeen van de Gemeente voor de
verre of nabije toekomst. frequentie 1 of 2 maal per jaar of een themabijeenkomst als dat erg actueel is.

•

over bovenstaande: het is belangrijk dat de gemeente ook oog heeft voor belang van de minderheid en
afweegt wie meer of minder belang heeft en effect zal ondervinden van een maatregel

•

Per onderwerp een groep ( geïnteresseerde ) burgers uitnodigen die i.s.m. gemeenteraadsleden van
gedachten kunnen wisselen.

•

Reeds aangegeven meerdere keren via dit panel maar hoort nooit wat de uitslag is of hoe het uitpakt.
Ook zou ik het parkeer probleem hier in onze wijk willen bespreken en voorlggen aan de gemeente.

•

Richt verbeterprojecten per wijk in, kort en krachtig en combineer daar lokale kennis kunde en bijdragen
met formele kennis. En vooral luister als overheid echt naar de burger. Geen zogenaamde inspraak als er al
lang besloten is.Veel voor voorspraak die je dan ook echt meeneemt.

•

samen met gemeente een hoorzitting houden

•

Schrijf / praat klare taal.Ambtelijke jargon heeft ondanks dat zij correct is, een afstandelijk karakter.
Gemeentelijke mededelingen moeten compleet zijn in de methode waarop deze wordt gedaan.Verwijzingen naar andere regelementen, grondslagen, etc werkt vervreemdend.“De gemeente verschuilt zich
achter regeltjes”.

•

Slechte vragenlijst, gaat volledig voorbij aan hoe we in NL en Delft inspraak hebben geregeld.

•

Soms wil je dingen graag op tijd weten om mee te kunnen denken. Niet om tegen te zijn, dat bedoel ik
niet. Maar bijvoorbeeld de hele wijiging in de verwerking van het vuilnis in binnenstad noord is een voorbeeld van hoe het niet moet. Ineens alles anders en nooit een brief of wat dan ook gezien, waardoor je in
eerste instantie niet weet waar je heen moet met je afval. Begrijp me niet verkeerd, ik ben 100% voorstander van de gescheiden inzameling. Maar ook ik kon mensen niet vertellen waar ze naartoe moesten
met hun vuilniszakje. Dat was wel een beetje een blamage en ik ben bang dat het weerstand oproept waardoor zoiets goeds mislukt.

•

Specialistische kennis moet meer worden ingezet en consequenties moeten beter worden overzien.

•

Sport verenigingen recreatie horeca

•

Stad schoon en onkruidvrij houden

•

SUCCES gemeente Dlft (nog meer de mensen die mee willen werken,jullie worden toch belazerd)

•

Themapanels conform werkterrein wethouders met deelnemers als afgevaardigden van relevante belangenorganisaties

•

Tijdig, inspraak in commissie vergaderingen, voor besluiten zijn genomen of politiek in de achterkamer zijn
overeengekomen.

•

tijdige communicatie voorkomt vaak problemen en biedt ruimte voor verbeteringen
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•

toeristen zijn leuk, maar er zijn er wel erg veel de laatste tijd, en, mag de rommelmarkt wat kleiner, de
ruimte beter benut met leuke dingen.

•

trijntunnel, belasting

•

Vaak blijkt een idee wel goed, maar wordt het afgeschoten omdat het geld ervoor er niet is.Voorkom
teleurstellingen en maak van tevoren duidelijk of er budget is en welke speelruimte er in zit.

•

Veel informatie geven in gratis huis aan huisbladen. Dan kan iedereen op de hoogte zij n.

•

Veel wantrouwen in de politiek ontstaat uit onbegrip.Als mensen niet begrijpen waarom een beslissing
waar zij het niet mee eens zijn is genomen, ontstaan wantrouwen en complottheorieën. Dus het uitleggen
van, met name controversiële, besluiten op een toegankelijke manier is zeer belangrijk. (Helaas zijn openbare notulen van relevante vergaderingen voor de meeste mensen te moeilijk te vinden en te lezen.)

•

veiligheid in de buurt [Buitenhof]

•

vergeet de algemene wet bestuursrecht niet (tav vorige vraag) en er is een verschil (mogelijk) tussen
bewonersbelangen en ondernemersbelangen; durf dat te benoemen (met de term Delftenaren is niet
duidelijk of u bewoners of ondernemers bedoelt)

•

Verwijzing (link) naar Ideeën en ontwikkelingen meer structureel toepassen in nieuwsbrief, sociale media
bericht etc.

•

Via vooroverleg en niet zoals zoveel gebeurt is achteraf

•

Voor aanvang van de uitveing van plannen de bewoners er bij betrokken worden.Verder de verantwoordelijke wethouder uit zijn ivoren toren te halen en hem/haar te laten zien wat er nu echt aan de hand is, voor
dat er een af- of toewijzing naar de indienende partij komt.
Een ding dus nooit zeggen ik heb er van geleerd deze mensen worden geadviseerd door dure krachten
wat veel geld kost. De adviseurs worden ingehuurd voor hun kennis en kunde in te brengen en niet om
hier studie te komen doen

•

vooral: luisteren naar wat bewoners willen

•

Voorheen stonden vergunningaanvragen etc. netjes op wijk geordend in de krant. Nu moet ik ze allemaal
doornemen om te zien wat er bij in de wijk/buurt gaat gebeuren. Graag weer ordening naar wijk.
Delft kan burgers veel eerder bij projecten, conceptbeleid etc. betrekken; als er echt nog ruimte is voor
meedenken en en indien zinvol cocreatie en niet alleen inspraak voor de bühne!

•

Vraag niet alleen naar toekomst, mensen kunnen dat moeilijk inschatten, vraag vooral via co-creatie of naar
problemen nu naar wat er echt mis is

•

Vroegtijdig de Delftenaren betrekken en ook luisteren en navenant uitvoeren van de ontwikkelingen. Niet
eerst de plannen uitwerken en dan de inwoners het idee geven dat ze inspraak hebben,.Maar dat dan de
uitkomst van deze inspraak niet meer meegenomen kan worden, omdat het daarvoor eigenlijk al te laat is
en niet meer in de plannen meegenomen kan worden.

•

want ik vind het in mijn wijk regelmatig een puinhoop ivm.met vuil en fietsen die niet normaal aan een
nietje gezet kunnen worden

•

Wat is het beleid voor vuurwerk in Delft tijdens Oudjaar?
Komt er nu een vuurwerkshow aan de Hooikade of in het Delftse Hout?
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•

We hebben een gemeenteraad, die moet voldoende mogelijkheden krijgen om alle belangen af te wegen.
Pas op voor dominantie van een beperkte groep luidruchtige schreeuwers of een groep die over veel te
veel tijd beschikt om zich naar eigen goeddunken met alles te bemoeien zonder een duidelijke achterban
en zonder democratische legitimatie.We hebben tenslotte een representieve democratie.Vergeet dat
vooral niet.

•

Website gemeente met digi wijk prikbord om initiatieven te verzamelen en inzichtelijk te maken voor alle
bewoners Delft.

•

Weer starten van een Belangenplatform, die regelmatig bijeenkomt en meer rechten heeft.

•

wees realistisch over participatie. Er is een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Ook zal het
enthousiasme aan het begin van een initiatief veel groter zijn dan na verloop van tijd. Ook ben je erg afhankelijk van individuen die zich willen inzetten.Als die minder tijd krijgen of te oud worden, valt er vaak een
gat dat moeilijk is op te vullen. Ofwel continuïteit.

•

Wij hebben als buurt één keer per jaar een groen opknap middag met afsluitend en bbq. Ik denk dat hier
veel met uit te halen is, voor zowel gemeente als buurt.Als je ziet wat het effect is na een paar uur werk.

•

Wij hebben eindelijk weer een echte BURGERmeester die zowaar af en toe buitenkomt en mensen
ontmoet. dat zouden ook Wethouders zichbaarder moeten doen en delen op bijvoorbeeld facebook. Laat
zien dat je er voor en met de burger bent.

•

Wij waren ooit via Internet Panel betrokken bij de keuze over het nieuwe stadskantoor. Is toch een ander
ontwerp geworden. Ik vraag me dus af of het zin heeft om mensen er bij te betrekken omdat er naar mijn
idee dan dus toch niets mee gedaan wordt.

•

Zo vroeg mogelijk, zodat er nog veel ruimte is om plannen bij te sturen.

•

Zoals reeds eerder aangestipt geloof ik in de kracht van expertmeetings en denktanks. Hiermee kan een
brede blik verenigd worden met diepgang.

•

zolang het maar geen zootje wordt, maar wel enigszins gestructureerd en georganiseerd.

•

Zonder lokale en regionale pers is de gemeemtelijke en regionale democratie in groot gevaar.
(Wie weet nog wat in gemeenteraadscommissies gebeurt?).

•

zorg dat alleen belanghebbenden mogen mee praten, ook indirect belanghebbenden. En zogenaamde wijkcomitee;s afschaffen, die doen niet aan klankborden in de wijk. In ieder geval niet in buitenhof

•

Zorgen voor een aantrekkelijke stad, waarin mensen graag wonen en werken. Behoud van
de historische panden, het tegengaan van verwaarlozing en - daarmee verbonden - van verdere verkamering..

•

Zou graag zien dat de meningen van de burgers gehoord worden en gestaafd worden
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Opmerkingen over de Omgevingswet
Heeft u tot slot nog opmerkingen of suggesties over dit onderzoek?
– ja, over de ‘Omgevingswet’:
•

aangezien het een landelijke wet is is het belangrijk dat gemeenten in contact gaan met bewoners om op
die manier praktijkervaringen te kunnen doorspelen aan rijksoverheid. Delft heeft goede bijeenkomsten
georganiseerd.

•

Daar ging het helemaal niet over

•

Daarover is nog onvoldoende bekend

•

de bestemming van mijn pand is veranderd maar daar krijg je als bewoner én eigenaar geen post over.
Bijzonder (belachelijk!)

•

De gemeente verwart de Omgevingswet met een stelsel voor het faciliteren van burgerinitiatieven.

•

De hele enquete ging wat mij betreft over alle onderwepen, dus ook de omgevingswet

•

De kern daarvan ontging me;

•

De omgevingswet gaat ook over zaken die de belangen van een individuele burger zwaar overstijgen. Dat
betekent dat daarmee rekening gehouden wordt in de wijze waarop burgers bij omgevingsplannen en
omgevingsvisie worden betrokken.Voorkom het beeld dat iedereen over alles kan meepraten, meedenken,
meetekenen en meebeslissen.

•

Deze wet eens lezen.

•

Door mijn opleiding en werk weet ik toevallig veel van de omgevingswet, maar ik denk dat dit niet voor de
meesten het geval is.Tegen de tijd dat de omgevingswet er daadwerkelijk aankomt is goede communicatie
over de inhoud en gevolgen daarvan vanuit de gemeente van belang.

•

een hopeloos ingewikkelde wet; vereist ook bij de gemeente gedegen expertise

•

Er is te veel onduidelijkheid over wat de gemeente mag afwijken van plannen zonder die te beargumenteren en terug bijtijds terug te koppelen naar de bewoners en/of ondernemers.

•

Ga eens nadenken over een goede informatievoorziening aan de burger. Hoe het niet moet; zie de belabberde app “Over uw buurt” en de opmerkingen over die app in de app-stores.

•

gaarne nadere informatie hierover via media of digitaal

•

Geef voldoende ruimte aan de betrokken burgers.

•

Geeft gemakkelijker en begrijpbaarder voor de burger

•

geen sterke vragen in dit DIP deze keer, appels en peren.

•

Goed dat jullie dit onderwerp voorbij laten komen via het DIP. Dit helpt bij de bewustwording van de
kansen die de Omgevingswet gaat bieden.

•

goed idee, maar 1 loket is ook 1 ambtenaar die iets beslist, volkomen overgeleverd dus.

•

Goede wet, maar let op dat niet altijd de mensen met de grote mond de dienst uit gaan maken.

•

Heb het idee dat inspraak en medezeggenschap eenwassen neus is en dat er door de Gemeente allang
beslist is wat er gaat gebeuren.

•

Het bezwaar van mogelijk snelle veranderingen in de buurt is dat de consequenties voor alle bewoners
niet vooraf gezien zijn en dat bezwaar maken een gepasseerd station is.
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•

Het is nog erg onzeker welke kant het op gaat met de Omgevingswet. Daarom moet de gemeente hier
tijdige goede informatie over geven en in ieder geval geen valse verwachtingen wekken.

•

Het is voor mij nog erg onduidelijk wat er allemaal gaat mogen en wat niet. Daardoor is het lastig de
vragen te beantwoorden. Over veel zaken zouden we wat mij betreft niet hoeven mee te praten, maar dat
wil ik uiteraard wél kunnen als de andere buurtbewoners dat wel gaan doen.

•

Het op internet toegankelijk maken van ‘ter inzage’ liggende plannen is voor mij zeer belangrijk.

•

Hou ons op tijd op de hoogte

•

ik ben niets tegen gekomen over sport in het algemeen

•

ik hoop dat deze wet niet leidt tot wildgroei en “recht van de sterkste”.

•

Ik maak me zorgen over verschillen tussen gemeentes en vrije interpretaties van de wet.Wetgeving is niet
voor niets ontstaan. Jammer dat zoveel wordt losgelaten.

•

Ik maak mij zorgen over de kennis over natuur bij de uitvoering van de Omgevingswet.

•

Ik zou heel graag tzt actief geïnformeerd willen worden over de impact van deze wet.

•

Is het mogelijk om nu al ideeën te spuien i.h.k.Van de wet

•

is toch mooi denk ik en lokaal kan het eea verbeteren. Maar of er geld voor beschikbaar zal zijn lokaal of
in een wijk is onduidelijk.Wie gaat het betalen??

•

Komt er ook een versie van de Omgevingswet die in ‘eenvoudig Nederlands’ wordt geformuleerd? Dan
pas kan iedere burger die interesse heeft echt meedoen.

•

Laat gemeente een voor de leek begrijpbaar uittreksel vd wet maken en publiceren.

•

Lawaai airco,s

•

Leg concept omgevingsvisie van Delft tijdig ter inzage

•

let op algemeen belang vooral tav de meer kwetsbaren die niet kunnen deelnemen aan dit soort trajecten

•

Leuk idee, maar wordt niets. Politici luisteren niet naar mening burgers.Voorbeelden 1. Uitkomst Referendum Europese grondwet 1 juni 2005 legde Balkenende naast zich neer. 2.Verkiezingsbeloften Mark
Rutte “Hypotheekrenteaftrek staat bij VVD als een huis” blijkt farce. 3. Uitkomst Ukraine referendum zal
niet worden overgenomen ... zullen we doorgaan?

•

Lijkt mij een aardig instrument voor bestuursparticipatie.

•

Maak duidelijk in de stadskrant wat die inhoud

•

maak het verplicht om toestemming van je buren te hebben voordat je overlastgevende zaken aan je huis/
in je tuin zet

•

meegeleverde informatie is te algemeen

•

Meer kansen om ideeen uit te voeren geeft ook meer kansen op slechte plannen of plannen die in een
privebelang zijn en niet in het algemeen belang. Ruimere marges zijn niet bij voorbaat beter dan krappere
marges waar goed over nagedacht is. Dat moet de politiek wel blijven doen.

•

mooi initiatief maar gezien ontwikkelingen in het verleden eigenlijk het paard achter de wagen spannen

•

Niet eteen met kant-en-klaar plan komen!

•

niet makkelijk

•

Omgevingswet zal moeten goedmaken wat nationale overheid laat liggen

•

onderhoud groen in de wijk

•

onderscheid digitaal panel en interactieve website was niet duidelijk
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•

Onduidelijk wat nu precies voor de gemeente de relatie is met de Omgevingswet. Graag willen horen hoe
de gemeente aankijkt tegen deze nieuwe wet en hoe ze er mee zou willen omgaan.

•

Ook nu reeds moet de wens tot meedenken serieus worden genomen.

•

Persoonlijk denk ik dat die wet niet goed gaat werken

•

slechte ontwikkeling die de gemeente veel geld kost

•

vooral de eerste vragenstellingen zijn nogal zwart/wit, terwijl de vraagstukken dat juist niet zijn

•

wat betekent die wet voor een inclusieve wijk?

•

Wees eerlijk dat er nog veel onduidelijk is als het gaat om de Omgevingswet. Ook op de site van de
gemeente wordt een zeer positief beeld geschetst. Er zijn nog heel veel dilemma’s waar een oplossing voor
moet worden gevonden (werkonderwijs).

•

weinig over gehoord

•

Welke rechten en plichten geeft deze wet aan de gemeente?

•

wellicht is het handig om een elearning tool te maken op de website, met wat info over de wet en dan wat
vragen die over die info gaan, waarbij iemand kan testen of hij het goed begrepen heeft! hieraan zou ik wel
willen werken.

•

Wil meer hierover weten.

•

zie vorige opmerking, maak het digitaal beter beschikbaar

•

zsm goede voorlichting

Algemene opmerkingen
Heeft u tot slot nog opmerkingen of suggesties over dit onderzoek?
– ja, een algemene opmerking:
•

1 van de vragen ontbrak een nee mogelijkheid

•

Avalex geeft een periode aan dat de groene vuilbnisbakken gereinigd gaan worden, waardoor iedere keer
de groene bakken erg lang langs de straat staan. De laatste mogelijkheid in deze periode worden de
vuilnisbakken daadwerkelijk schoongemaakt.Voor het straatbeeld is deze periode erg vervelend. Dit moet
toch ook per week kunnen worden aangegeven?

•

besteed meer aandacht aan een goede vragenlijst; wij investeren serieus tijd in invullen, maar de kwaliteit
van de vragen gaat de laatste tijd achter uit

•

betreft parkeren....ben woonzaam in de vermeerstraat en de laatste maanden parkeerde de mensen van de
v.mierenveldlaan hun auto bij mij in de straat omdat er hars of dergelijke uit de bomen kwam en daardoor
hun auto vies werd zodat zij hun auto in directe omgeveing ging parkeren tot irritaties vd bewoners vd
vermeerstraat

•

Bij de herontwikkeling van de Papsouwselaan is de omwonenden verteld dat dit een wijkontsluitingsweg
zou worden. Men voelt zich niet gehoord en in de maling genomen omdat het een doorgaande weg is
geworden met nog meer zwaar verkeer. Hoe draai je als gemeente de burger een rad voor ogen ? Geen
dingen verkondigen die je niet waar kunt maken als gemeente a.u.b.
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•

Bij de vraag:“Er zijn in Delft verschillende bewoners- en belangengroepen (WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.). Heeft u over het algemeen het idee dat zij u richting de gemeente goed vertegenwoordigen?” is er geen mogelijkheid om aan te geven dat je denkt dat ze je niet goed vertegenwoordigen en dat
ook niet zouden kunnen.

•

bij een paarvragen werd er teveel een kant opgestuurd met de keuzes

•

bij mij voor de flat zou het uitkomem om netjes nietjes neer te zetten voor de fietsen , maar volgenns de
congierge mag dat niet van de gemeente. war is er optegen om netjes en veilig je fiets te stallen

•

dat de gemeente dus niet betrokken bewoners ergens bij betrekt zoals zij claimt nu al te doen

•

de Amazoneweg ondervind parkeeroverlast van de auto’s van Rijkswaterstaat. Is daar iets aan te doen?

•

De enquête geeft onvoldoende ruimte om genuanceerd te antwoorden.Wat ik vind is erg afhankelijk van
het onderwerp, ontwikkelingen in buurt en stad zijn te algemene begrippen. Mijn behoeftes zijn heel
anders wanneer het gaat om de kap van een boom, regels voor een buurtfeest, bouw van een nieuwe wijk,
subsidies voor mensen met beperkingen of het belastingtarief. Daarnaast gaat een ander zijn belang soms
voor dat van mij. Ik hoop dat de partij waar ik op gestemd heb dan een zorgvuldige belangafweging maakt.
Als burgers dat direct en zelf mogen doen ben ik bang dat kwestbare groepen achtergesteld raken.

•

De enquête is onduidelijk en onvolledig

•

de gemeente doet toch niets.

•

De gemeente hoort zo wie zo ten alle tijden de verantwoordelijkheid te nemen voor de taken waar zij
voor horen te staan.

•

De gemeente raad en B&W doen toch waar ze zin in hebben

•

de gemeenteraad is toch democratisch gekozen? Zij vertegenwoordigen mij. Belangen zijn vaak veel te
tegengesteld om tot een besluit te komen waar iedereen happy mee is en burgers gaan alleen voor korte
termijn eigen belang.

•

De omgevingswet mag niet leiden tot uitholling van bestemmingsplannen en vrijbrieven voor horeca,
bedrijfsleven en horeca.

•

de term ‘ontwikkelingen’ is weinig concreet...

•

De voorgestelde “laagdrempelige” democratie oogt sympathiek maar is m.i. niet te realiseren. Daar komt
bij dat dat Delftenaren zelf hun volksvertegenwoordigers kiezen en dus het lokale bestuur krijgt dat men
“verdient”. Gemeenteraad is de eerst verantwoordelijke!!!

•

De vragen in deze enquete vind ik te algemeen.

•

De vragen in deze enquete zijn gericht op een rol voor de gemeente als faciliterende overheid. Het (mede)
intiatief geven aan burgers is hier te vaak gepresenteerd als leidend, terwijl burgerinitiatieven particuliere
belangen inbrengen en de verantwoordelijkheid van de gemeente het bewaken van publieke belangen is.
Van burgers die deelnemen aan inspraak of initiatieven indienen kan niet worden verwacht, dat zij alle
publieke belangen consequent in het oog kunnen houden. Juist mensen met initiatieven weten zichzelf lang
niet altijd waar nodig weg te cijferen voor belangen van anderen.

•

De WMO raad besteet sind 1 juni niet meer

•

Desgewenst wil ik e.e.a. toelichten met cases

•

Deze enquete stuurt om mensen zelf te laten betalen als ze wat willen. Kostenbesparing ipv medezeggenschap.

•

Deze poll is een eerste stap maar vergeet niet om eens goed langs alle bestaande organisaties te gaan die
alle jaren al zoveel hebben gedaan.
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•

deze vragenlijst zet aan tot nadenken over het onderwerp. Goed.

•

deze wet gaat over vooral over de (on)gebouwde omgeving, maar hoe staat het met de sociale infrastructuur?

•

dit is echt een groen links / pvda vragenlijst, vast niet van iemand die cda of vvd of d66 is

•

dit was een lastige enquete omdat ik nooit echt behoefte gevoeld heb mee te praten over ontwikkelingen
in mijn buurt

•

diverse raden (wmo, sportraad enz) krijgen ruimte om hun zienswijze duidelijk te maken, hier wordt naar
mijn idee te weinig én slecht naar geluisterd door de gemeente

•

een iets flitsender design voor de enquetes mag best

•

Er is best wat achtergrondkennis nodig voor dit DIP. Het kan geen kwaad daar meer aandacht aan te
schenken.

•

Er is wel een risico. dat bewoners zich tegen plannen zijn. maar kort daarop verhuizen.

•

er moet meer geluisterd worden naar de bewoners en ambtenaren moeten niet zelf beslissen

•

Er worden soms geen goede punten naast elkaar gezet zonder dat er ruimte is voor een open antwoord.

•

fiesten die als oud vuil de straten sieren waar die in te leveren want de tyraps werken niet.

•

Gaat ook hier nu echt iets mee gebeuren??? Dacht het niet, zeker een zoethoudertje....Marja Help

•

goed dat u vragen blijft stellen aan de burgers , zoals ik !

•

Goed initiatief om dit onderwerp in DIP aan de orde te brengen

•

goed plan, hopelijk kunnen jullie het realiseren

•

Goede procedures instellen om bezwaar te kunnen maken waar het gemeentebestuur de besluiten neemt.

•

Goede vragen, doe wat met mijn reactie aub. Ik mis toch vragen voor niet ariers in Delft.

•

handen uit de mouwen steken en niet alleen achter de computer bezig zijn

•

Heb nu vragen gesteld via BHTD

•

Hebben Delftenaren het idee dat er door de gemeente naar ze wordt geluisterd?

•

Herhaald verzoek: maak de survey smartphone vriendelijk!

•

Het algemeen belang staat voorop. Ik ben bang dat dit in het geding komt met teveel versnippering naar
allerlei aardig bedoelde maar nuttelozen en onuitvoerbare ideeen.

•

Het lijkt mij zinnig en noodzakelijk dat de gemeente per initiatief haar rol, positie en belangen kenbaar
maakt. Hierdoor blijft de dialoog transparant en constructief van aard.

•

Het valt mij op dat de inzage in aanvragen voor omgevings- en evenementenvergunningen niet digitaal
mogelijk is. In deze tijd van het internet en digitale communicatie moet het toch mogelijk zijn om deze
aanvragen vanaf je eigen computer in te zien zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen om
naar het stadhuis te gaan voor inzage.

•

Het voorkomen van verloedering in het algemeen, met de integratie van de buitenlanders.

•

Hou het vooral zakelijk, inspraak ontspoort snel.

•

ik ben al blij met DIP

•

Ik ben ziek, dus nu even niet.

•

Ik heb bij eennalaatste vraag gekozen voor optie ‘als het algemeen belang in het geding is’. Dat is natuurlijk
vaag: wat is het algemeen belang, wie bepaalt dat? Ik bedoel ermee dat er echt gevaar is voor mensen:
bijvoorbeeld de komst van een stoplicht.

197



Inhoud

Resultaten en onderbouwing Delftse Participatie Aanpak

•

Ik heb een abonnement op de aanvragen voor omgevingsvergunningen in mijn buurt, maar de meldingen
daarover bieden geen enkel inzicht over de inhoud van de aanvragen.

•

Ik hoop dat er geluisterd gaat worden naar mensen met kennis van zaken. Dat vind ik belangrijker dan dat
iedereen maar iets mag zeggen, wat eigenlijk nergens opslaat.

•

ik miste bij deze enquete de % melding (van hoeveelheid vragen)... o.h.a. vind ik de enquetes erg goed en
duidelijk!

•

Ik vind dat de directe leefomgeving volle aandacht moet hebben.

•

ik vind dat mensen erop mogen aangesproken worden dat ze de omgeving van hun huis netjes houden! dat
laat hier in Tanthof te wensen over!

•

Ik vind het geen goede ontwikkeling dat iedereen maar ideeën kan aanleveren en de gemeente deze ook
allemaal moet beoordelen en voorleggen aan de bewoners.

•

Ik vond dit een slechte vragenlijst (sorry). Mensen in zijn algemeenheid vragen naar fictieve situaties zal
geen beeld opleveren van wat mensen werkelijk willen. Participatie heeft vele gezichten en de invulling
daarvan is zeer afhankelijk van de context. Bovendien had deze vragenlijst op geen enkele wijze betrekking
op de concrete consequenties van de Omgevingswet (die trouwens ook nog niemand kent). Kortom: de
uitkomsten van dit onderzoek zijn naar mijn mening niet bruikbaar. Met vriendelijke groet, Renata Verloop
(en zoals altijd tot een toelichting bereid ....)

•

Ik vrees, dat de uitkomst van deze vragenlijst het beleid van de gemeente(raad) eerder zal bemoeilijken
dan vergemakkelijken indachtig het “zoveel hoofden zoveel zinnen”. Het is m.i. wel een zinvolle poging.

•

ik wil betrokken zijn

•

Ik word er niet blij van dat blijkbaar iedereen een bedrijf aan huis kan gaan begnnen wegens de dan te
verwachten overlast voor buren.

•

Ik zou de makers van deze vragenlijst adviseren zich te laten informeren over de gemeentewet.

•

Ik zou heel graag mijn kennis en expertise inzetten voor mijn eigen stad.

•

Inspraak is goed maar we hebben niet voor niets gekozen vertegenwoordigers die moeten durven te
besluiten en niet de burgers steeds een formele instemming geven Dan wordt het allemaal nimbu

•

Integriteitsbevordering vertegenwoordigers gemeente/politiek

•

Invulling van opnbaar groen in de ROLAND hOLSTLAAN

•

Kent de gemeente haar buurtbewoners wel goed genoeg?

•

keuzeantwoorden zijn af en toe subjectief

•

Kruispunt bij de wateringsevest is levensgevaarlijk. Parkeren Bomenwijk

•

Laat delft er voor waken dat zij zichzelf niet aan de zijlijn plaatst zoals bij de Spoorzone. De Sebastiaansbrug dreigt nu ook een probleemkind te worden voor de gemeente.Te laat luisteren naar de buurt.

•

Laten we de binnenstad meer autoluw maken. Het weghalen van de pollers heeft een toename van autoverkeer in de binnenstad opgeleverd. Graag meer duidelijkheid, wat mij betreft met een rood verkeerslicht
zodat men niet zomaar de binnenstad in rijdt.

•

leer eens om met minder geld, meer te doen!

•

Lege kantoorpanden zijn mij een doorn in het oog. Ook het slechte onderhoud.Verplicht de eigenaar van
lege kantoorpanden het pand te onderhouden, ook qua groen/onkruid. Hoe slechter ze eruit zien, hoe
meer kans op hangjongeren, graffiti etc.
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•

Lijkt leuk en een mooie gedachte om buurtgenoten mee te laten denken, maar kan ook veel problemen
met zich meenemen, buurtgenoten kunnen door het mee mogen denken het idee krijgen dat ze de besluitnemers zijn geworden en dat kan goed uitkomen om een buurtgenooet zie ze toch al niet zo aardig
vonden eens te pakken te nemen, negatief gedacht maar kan zo gebeuren, erg veel begeleiding en structuur
op de meedenkbijeenkosten, denk ik,,,,

•

Meerderheidsbeslissingen bij onderwerpen waarbij een kleine groep het grootste belang heeft, zijn per
definitie ‘niet eerlijk’. Graag daarmee rekening houden.

•

Mijn kennis is niet altijd toereikend om antwoord te geven op alle vragen in de enquêtes. Maak me zorgen
over het toegenomen verkeer door Delft zuid tgv de A4

•

Mogen meedenken is fijn voor iedereen, maar de eindbeslissing moet wel bij de gemeente blijven want die
draaid ook op voor de kosten.

•

Nota Gasthuisplaats zou heroverwogen kunnen worden.

•

Nu het in de ochtend donker is, zou ik het heel erg op prijs stellen dat er echt iets gedaan wordt aan de
doorstroming van auto,s op de n470.

•

op zich best moeilijk om daar goed antwoord op te geven. Het belangrijkste lijkt mij dat als bewoners
goed op de hoogte worden gehouden en op tijd en ook duidelijk bij wie en waar ze kunnen reageren, is al
heel wat gewonnen.

•

Parkeer problemen in overleg bewoners sneller aanpakken.

•

plaats stoplichten punt rotterdamseweg/julianalaan ivm fietsverkeer naar tu wijk

•

praktische opmerking: ik mis de voortgangsbalk, vind ik altijd prettig om die erbij te zien

•

probeer ook migrantengroepen te betrekken

•

publicatie van antwoorden op de open vragen op de gemeentelijke website

•

sommige vragen zijn suggestief of geven bij een keuze onvoldoende opties (zoals bij de vertegenwoordiging
voel ik mij ruim onvoldoende vetregenwoordigd door de wijze waarop zaken zijn vormgegeven)

•

teveel inspraak leidt tot teveel burocratie . Kundige bestuurders komen er zelf wel uit !

•

Van belang om datgene wat door burgers wordt bedacht/uitgevoerd dat inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden

•

verbaas me over het groenbeheer/onderhoud

•

Vraagstelling is soms wel erg wazig. Liever concrete voorbeelden gebruiken.

•

vragenlijst over burgerparticpatie was niet erg strak

•

Waar is het onderwerp dat ons allemaal, vroeger of later, raakt, n.l. de zorg???

•

Waarom blundert de gemeente Delft zo vaak en zo opzichtig?

•

wat een akelige vragen en antwoorden. Stop hier toch eens mee !

•

Wat is er nieuw aan die wet?

•

we moeten eindelijk eens sneller tot een besluit komen en geen oneindige procedures en anders maar
minder inspraak

•

We moeten niet overal over mee willen denken, soms moeten we bepaalde beslissingen gewoon bij de
gemeente laten.We hebben allemaal een eigen mening en op die manier gebeurt er nooit wat.

•

Weinig inhoud over de Crisis- en herstelwet.

•

Whatapp noemen in de opties verbaast mij heel erg. Dat is toch geen medium om te overleggen.

•

Wmo-raad is niet meer! Heet Adviesraad Solciaal Domein tegenwoordig.
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•

worden met deze antwoorden zaken gedaan of gaan ze weer een la in

•

Zie eerdere opmerkingen

•

zie mijn eerdere toelichting

•

zie vorige

•

Zorg dat iedere wijk een aanspreekpunt heeft en een vertegenwoordiging

•

Zou graag willen dat de gemeente echt naar de burgers en hun mening luisterde

•

Zou heel graag iemand van de gemeente ’s avonds bij ons in het park ovër de trottoirs willen laten lop
zien hoe men dit
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BIJLAGE 3
Casestudies: verslag van gesprekken
met partners
Cases: TU Noord en Groen Blauw
Over TU Noord en Groen Blauw hebben twee gesprekken plaatsgevonden, op 14
november 2016. De uitkomsten van deze gesprekken zijn in dit verslag samengevoegd.
Het doel van Groen Blauw was een overkoepelende visie op het gebied te formuleren om de
verschillende initiatieven integraal te kunnen benaderen. De rol van gemeente als regisseur was in
eerste instantie mager ingevuld. Dit werd later wel beter. Er was zeker in het begin sprake van
wantrouwen bij bewoners: “er gaat gewoon gebeuren wat in de MER op papier staat.”

Wat ging er goed en wat kon beter?
In de participatie ging volgens de deelnemers lang niet alles goed. Zo werd de inventarisatie van
belangen vooraf vaak niet goed gemaakt. Ook werden alleen de belangen van de direct betrokkenen
uit het gebied meegenomen, en niet de belangen van de omgeving. De gemeente was niet altijd consequent. Het idee leeft bijvoorbeeld dat bepaalde partijen worden voorgetrokken, spelregels regelmatig
tussentijds worden gewijzigd en bijvoorbeeld bij kruimelregelingen sommige plannen mogelijk worden
gemaakt die eigenlijk niet mogelijk waren. Dit voelt voor sommige deelnemers onrechtvaardig aan.
Ook ontbrak het vaak aan een integrale reactie vanuit de gemeente.
Het succes van TU Noord was onder andere te danken aan de intrinsieke wil bij partijen om een
gedeelde ambitie te formuleren. Het contact tussen wijkpartijen én een goed zicht op alle ideeën en
initiatieven in het gebied hebben alle spelers geholpen om het netwerk goed in beeld te krijgen. Dit
wordt door veel deelnemers als positief ervaren. Dit was overigens een initiatief van de partijen, niet
van de gemeente.
De inventarisatie van belangen is door de gemeente in tweede instantie goed gemaakt. Halverwege is
het projectleiderschap gewisseld en sindsdien gaat het veel beter. Deelnemers noemen belangrijke
eigenschappen van een projectleider/begeleider. Deze moet volgens hen een ‘open en geïnteresseerde
houding hebben, procesvaardigheden beheersen, gericht zijn op een gedeelde ambitie, integraal
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denken, complexiteit kunnen overstijgen, politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben en omgevingsbewust zijn’. Dit zijn volgens de deelnemers met name ‘feminiene’ eigenschappen.

De juiste aanpak
Deelnemers geven aan dat het goed is de belangen in beeld te brengen en iets te maken dat zoveel
mogelijk tegemoet komt aan al die belangen.Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze belangen
afweegt en de knopen doorhakt. Zowel de belangen van betrokkenen bij een initiatief als de belangen
van de omgeving zijn hierbij significant. Ook geven deelnemers aan dat het belangrijk is om bewoners
al in een vroeg stadium te betrekken, zodat zij echt nog kunnen reageren op een plan. Giet het plan
niet inhoudelijk en qua proces in beton (open plan). Zorg er ook voor dat er bij de gemeente één
loket komt. Het is goed om vooraf meer tijd te nemen, zodat achteraf meer duurzame resultaten
geboekt kunnen worden.
De gemeente moet het proces regisseren: partijen in beeld brengen, het gesprek faciliteren, belangen
afwegen en knopen doorhakken. De gemeente moet ook alle partijen kennen en bij elkaar brengen.
En de impact op de omgeving inschatten. Momenteel hakt de gemeente te weinig en te moeilijk
knopen door. Er is nog te veel oog voor de ontwikkelgebieden en te weinig aandacht voor omliggende gebieden. Overigens kunnen partijen de gemeente hierbij helpen. Zo wil de belangenvereniging
van TU Noord helpen om bij bijeenkomsten mensen op de been te brengen (faciliteren).Voor een
geslaagd participatieproces dient er verder gekeken te worden dan usual suspects door andere
middelen in te zetten om een bredere groep aan te spreken.

Spelregels
Deelnemers geven aan dat het eerlijk doorlopen van een proces een belangrijke spelregel is voor een
geslaagd participatieproces. Het open inventariseren van belanghebbenden en deze breed definiëren
is daarbij van belang. Ook het inzichtelijk maken van de belangen is essentieel.Alle informatie moet
volgens deelnemers open op tafel worden gelegd.Verder geven partners aan dat verwachtingsmanagement belangrijk is en dat de uitkomst van een proces getoetst moet worden aan de ambitie in plaats
van aan het beleid.
‘De gemeente lijkt nu nog erg aan het zoeken naar wanneer ze moet sturen en wanneer ze kan
loslaten.’ Op het gebied van de Omgevingsvisie is er een wens: helder aangeven wat de ambitie is per
gebied. Deze visie moet kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving.
Deelnemers geven de tip om de Omgevingswet aan te grijpen als kans: begin bij nul, denk vrij na over
de ideale situatie en richt alles opnieuw in.

Case: Woonvisie
Het gesprek over de Woonvisie heeft plaatsgevonden op 14 november 2016.
Er wordt door de gemeente veel georganiseerd om Delftenaren de kans te geven ergens iets van te
vinden.“Natuurlijk krijgen we niet allemaal onze zin, dat is logisch.” De gemeente spreekt volgens
de deelnemers overigens wel vooral met partners en nog te weinig met bewoners. En in sommige
trajecten krijgen de deelnemers te maken met een ‘directieve houding’ van de gemeente. De deelnemers zien de gemeente als samenwerkingspartner en gaan graag op gelijkwaardige basis met elkaar
in gesprek.
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Tips om samenwerking te verbeteren
Partners geven verschillende tips om de samenwerking te verbeteren. Naar voren komt dat het
belangrijk is om de juiste mensen uit te nodigen op bijeenkomsten en hen te laten reageren op een
visie. Persoonlijkheid en kwalitatief in gesprek gaan worden gezien als essentieel voor veel partners;
dit geeft mensen het gevoel dat ze meetellen en gehoord worden.Vervolgens is het volgens partners
belangrijk om concreet te maken wat besproken is en dit om te zetten in duidelijke afspraken. De
gemeente moet de regie pakken. Er wordt geopperd om clubjes mensen per gebied/wijk te formeren
en met hen in gesprek te gaan over problemen in deze gebieden, en gedeelde ambities en oplossingen. Ook geven partners de tip om heldere spelregels af te spreken en daarbinnen los te laten.
“Dit geeft bewoners eigenaarschap en kan het gevoel van willekeur voorkomen.”

Verbeterpunten
Deelnemers geven aan dat de samenwerking tussen gemeente en de stad veel transparanter kan.“Zo
hebben de deelnemers van dit gesprek het gevoel dat het rapport met de reden waarom het aantal
sociale huurwoningen wordt beperkt, misleidend is. Ze vinden dat de gemeente niet eerlijk is geweest
over de ware beweegredenen.” Ook is het Rapport van Deetman te snel als waarheid aangenomen.
“De gemeente moet duidelijk en eerlijk zijn. Men hoort graag waar de gemeente voor kiest en wat
de consequenties hiervan zijn.” Natuurlijk mag de gemeente de ambitie bepalen, maar wel nadat deze
is voorgelegd aan de stad. Ga met Delftenaren in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de stad.
Na het gesprek kan de ambitie verder opgesteld worden en kan gecheckt worden of de ideeën van
Delftenaren goed zijn vertaald.
Bij de Woonvisie zijn vooraf geen Delftenaren bevraagd. Op basis van Deetman is een visie uitgewerkt
en toen pas voorgelegd aan partijen. Dit is volgens de deelnemers ‘teveel een top-downbenadering’.
Alle Delftenaren moeten betrokken worden. Niet alleen de binnenstad, maar ook de buurten daarbuiten.
Deelnemers geven verder aan dat ambtenaren ‘vooral met organisaties praten’ en te weinig met
bewoners hebben gesproken. Ook vinden de deelnemers dat de objectieve informatie die voorhanden is over wat bewoners vinden (klachten, overlastgegevens, etc.) onvoldoende is gebruikt.Ten
slotte komen bewoners er ook in werk- en belangengroepen bekaaid vanaf. Bijvoorbeeld in het
SCMD:“Daar mag maar één bewoner in en de rest zijn ondernemers. Dat is geen eerlijke verhouding!”

Case: Terrassenbeleid
Het gesprek over het terrassenbeleid heeft plaatsgevonden op 22 december 2016.
Tussen horeca en bewoners in de binnenstad zat voorheen altijd een vorm van tegenstand, zowel bij
de ondernemers als bij de bewoners. Het stond op het punt om uit de hand te lopen. De gemeente
gaf heel gemakkelijk vergunningen af voor allerlei evenementen in de stad en ging niet in gesprek met
omwonenden. Er kwam een regen aan klachten bij de gemeente en de horecaondernemers. Dit is de
voornaamste reden dat de gemeente besloot dat alle partijen met elkaar om tafel moesten. Een deelnemer geeft aan dat dit de eerste keer was dat de gemeente met een ‘redelijk open houding partijen
met tegengestelde belangen’ tegenover elkaar aan tafel heeft gezet.
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Wat ging er goed en wat kan er beter?
De bewonersparticipatie is volgens een deelnemer niet gelukt. De energie uit bijeenkomsten is niet
gebruikt en de gemeente heeft uiteindelijk toch haar eigen weg bewandeld.Toch zijn de respondenten
veelal positief over het proces. Bij het terrassenbeleid zijn alle partijen al vanaf het startpunt met
elkaar aan tafel gegaan en dit is volgens de partners van zeer groot belang voor een participatieproces.
Ook de manier waarop de projectleider het traject heeft begeleid was bij het terrassenbeleid erg
hoopvol. Er is op zo’n project iemand nodig die enthousiast is en die zich hard maakt voor de bewoners.Alles kan heel makkelijk exploderen, maar deze projectleider keek verder. Ze heeft volgehouden
en daarom een goed proces kunnen neerzetten. De projectleider had een duidelijke agenda en
communiceerde constant met alle partijen en vroeg constant om feedback. Dit gaf vertrouwen.
Belangen waren duidelijk, de gesprekken waren open. En alle zaken werden duidelijk tegenover elkaar
gezet. De communicatie was heel goed en problemen werden duidelijk inzichtelijk gemaakt. De deelnemers geven aan dat er bij complexe processen toch nog behoefte kan zijn aan een onafhankelijk
intermediair.
Partners geven aan de manier van in gesprek gaan als zeer bevorderlijk te hebben ervaren. Er zijn
stadswandelingen georganiseerd waarbij partijen met elkaar wandelden in de gebieden die zij
bespraken. Op deze manier konden ze elkaar op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen van
wat er speelde. Ze hoorden niet alleen wat de problemen waren, maar konden dit ook zien. Doordat
het participatieproces als positief ervaren wordt, kunnen de partners de uitkomst van het proces
gemakkelijker accepteren. Ook al kwam er voor hen niet uit waar ze bij de start op hoopten. Partners geven tevens aan dat bewoners vaak denken ‘dat de belangenvereniging het allemaal wel voor ze
oplost’. Dan geven zij aan dat een actieve belangenvereniging juist in het belang van de bewoners is en
dat de bewoners hier dus zelf energie in moeten steken.
Het opstellen van spelregels kan volgens de deelnemers helpen. Op voorwaarde dat het college en de
raad ze vooraf accepteren en ze niet tussentijds wijzigen.
Partners geven aan dat er best wat wantrouwen is vanuit de stad richting de gemeente. Er zijn bewoners die weinig vertrouwen hebben in de goede intentie van de gemeente en de gemeente steeds
meer zien als lastige organisatie.Andersom kan de kijk van de gemeente op de stad ook positiever.
Partners ervaren het werk van veel bewoners als zeer positief en vinden het jammer dat de
gemeente hen ogenschijnlijk nog vaak afschildert ‘als lastig’.
Transparantie is volgens de partners van groot belang voor een geslaagd participatieproces. Ook het
hebben van een visie is essentieel.Volgens partners ‘ontbreekt deze visie op dit moment’. Deze visie
zou samen met de stad en experts moeten worden opgesteld. De gemeente mag hierin best het
voortouw nemen, maar er moet nog ruimte zijn om op het plan te kunnen reageren zonder dat alles
vaststaat. Deze visie moet constant bespreekbaar en aanpasbaar zijn. Dus visie hebben, visie uitdragen,
er transparant over zijn, en ‘niet pas betrekken als iets al besloten is, maar juist vooraf’.
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BIJLAGE 4
Social media: opbrengst campagne
Omgevingswet
Facebook: aftrap social campagne
De eerste post op Facebook kreeg 125 likes:
125 mensen lieten hiermee weten het een goed
idee te vinden dat de gemeente meer ruimte wil
geven aan Delftenaren. Inhoudelijke reacties
bleven uit. In de opmerkingen onder de post
meldden bewoners klachten over de speeltuin in
Poptahof (slecht onderhouden door de gemeente)
of opperden het geld wat besteed wordt aan
mensen in de bijstand te gebruiken voor het
heropenen van buurthuizen.

Facebook: post ‘De straat op!’
De post kreeg één inhoudelijke reactie (van Ria
Pool Meeuwsen): “Start een participatieraad van
betrokken burgers.Voorbij het klagen samen zoekend
naar mogelijkheden. En maak ondertussen duidelijk
wat de speelruimte van samenspraak en besluitvorming is. Bijv.: Heeft de kwestie beperkte speelruimte vanwege wetgeving, financiele armslag etc.?
Persoonlijke sores kan daar niet opgelost worden.
Het kan wel als voorbeeld gebruikt worden om inzicht
te krijgen en wat er werkelijk leeft.”
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Facebook: poll ‘Hoe wil jij betrokken
worden?’
Ruim 24.000 mensen hebben de post met de poll
over de Omgevingswet gezien. Deze poll heeft
hiermee van alle posts over de Omgevingswet de
meeste mensen bereikt. 1.393 mensen vonden de
post aanleiding om door te klikken naar de poll;
231 mensen daarvan hebben de poll ook daadwerkelijk ingevuld. Het sentiment in de reacties
onder de poll was negatief: Delftenaren die
hebben gereageerd zijn van mening dat de
gemeente niet luistert en dat het daarom geen
zin heeft om aan te geven op welke manier ze
betrokken willen worden.
Antwoorden in de poll:
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Meest genoemde antwoorden op de vraag: ‘Bij welke onderwerpen zou jij graag meer ruimte krijgen om,
samen met andere Delftenaren, mee te denken over verbeteringen?’
•

Parkeren

•

Groenvoorzieningen

•

Veiligheid

•

Inrichting openbare ruimte

•

Duurzaamheid

•

Studentenhuisvesting

•

Fietsvoorzieningen

•

Woonvisie

Meest genoemde antwoorden op de vraag:‘Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat de gemeente hier
verantwoordelijk voor is en waarover bewoners volgens jou zeker niet zouden moeten meepraten?’
•

Geen, want inwoners hebben het recht om overal over mee te kunnen praten

•

Financiën

•

Openbare veiligheid

•

Riolering

•

Watervoorziening

•

Wegennet

•

Waarde historische binnenstad/monumenten

•

Calamiteiten/hulpdiensten
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Facebook: vlog wethouder Ferrie Förster

De video is 5.485 keer weergegeven onder Facebookers. Het waren korte weergaven: 2,49% van het
totale aantal weergaven is helemaal afgespeeld. Gemiddelde weergavetijd was 6 seconden.

Over de post van de vlog:
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De post met de vlog heeft 98 acties opgeleverd. In totaal staan onder de post 21 reacties. Mensen
gaan echter niet in op de vraag:‘op welke manier kan de gemeente je het beste betrekken bij ontwikkelingen in jouw buurt?’
Het sentiment in de reacties was in eerste instantie negatief: mensen vinden 2019 nog te ver weg; de
gemeente moet eerst maar eens wat doen beheer openbare ruimte (onkruid, losliggende stoeptegels)
en daarna pas werken aan 2019. Na een aantal dagen werd het sentiment positiever: fijn dat de
gemeente ons nu al betrekt.

Instagram
Op Instagram zijn 4 berichten geplaatst en zijn 2 keer Instagramstories ingezet.Van de Instagramstories zijn nog geen cijfers bekend. Op 31 oktober waren er 60 volgers op Instagram. Dit aantal is
gegroeid tot inmiddels 103. Het aantal groeit nog steeds. De posts op Instagram scoorden nog niet zo
hoog, omdat de groep volgers hier nog beperkt is. Gemiddeld hebben de posts een bereik van 57 en
is er 14 keer op ‘Vind ik leuk’ geklikt. Er is niet gereageerd op de berichten met een open vraag.

Twitter
Ook op twitter is niet gereageerd op de berichten met een open vraag.Wel werd er geklikt op de
poll. De oorzaak kan zijn dat Twitter een vluchtig medium is. Bovendien geven 144 tekens niet veel
ruimte voor reactie.
Vooral de eerste twee berichten deden het erg goed. Het gemiddeld aantal weergaven in het algemeen is op de twitterpagina van de gemeente: 2.266 (de afgelopen 28 dagen). En de gemiddelde
interactieratio is 1,4%.Terwijl dit bij de berichten over de Omgevingswet hoger ligt: gemiddeld 4,75%.
Het aantal weergaven ligt wel lager: gemiddeld 1.810.
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Website
In de periode 21 oktober tot 21 november is de pagina over de Omgevingswet 1067 keer bezocht,
waarvan 870 unieke weergaven. Gemiddelde tijd die mensen doorbrengen op deze pagina is
3 minuten. Dit is lang voor een webpagina.Verder komen de bezoekers direct terecht op de pagina
via social media. Bezoekers komen ook alleen voor deze pagina: het ‘bouncepercentage’ is 73%.
Dus na het lezen van de informatie gaan ze ook weer direct weg van Delft.nl. Hetzelfde geldt voor
de pagina’s ‘De Delftse Particpatie aanpak’ en ‘De straat op’.Vooral bij die laatste is het bouncepercentage 90%.
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