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8 Een leefbare stad
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal 
belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is niet vanzelfspre-
kend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde 
woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen 
in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat het woonbeleid van de 
gemeente gebaseerd is op deze actuele vraag naar betaalbare woningen en 
de toekomstige ontwikkelingen. Vanwege de toenemende trend dat mensen 
langer thuis wonen wil de ChristenUnie dat nieuwe woningen zoveel moge-
lijk levensloopbestendig zijn en dat wijken worden ondersteund door een 
goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). 
Renovaties moeten door woningcorporaties aangegrepen worden om wo-
ningen levensloopbestendig te maken.

De ChristenUnie vindt bereikbaarheid van de hele stad per fiets, openbaar ver-
voer (OV) en auto van groot belang. Dit omdat deze bepalend is voor het gemak 
en plezier om in Delft te wonen. Daarnaast ondersteunt een goede bereikbaarheid 
de economische en toeristische aantrekkingskracht. 

8.1 Wonen
Betaalbaar kunnen wonen is voor grote groepen in onze samenleving een pro-
bleem geworden. Dat geldt vooral voor huurders, starters en de middenklasse. 
Nieuwbouw en wijkvernieuwingen zullen dus vooral gericht moeten zijn op de 
behoeften van deze groepen. De ChristenUnie wil dat bij nieuwbouw ook reke-
ning wordt gehouden met de door de vergrijzing veranderende samenstelling van 
de bevolking. Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer seniorenwoningen nodig zijn.
Alhoewel de meeste mensen in een prettige leefomgeving wonen, staat de leef-
baarheid in sommige wijken in Delft onder druk. De ChristenUnie wil de leefbaar-
heid bevorderen en segregatie tegen gaan door onder meer in te zetten op vol-
doende diversiteit in woningaanbod (koop/huur en verschillen in prijsklasse) per 
wijk.



 » De ChristenUnie wil dat ouderen in een koopwoning gebruik kunnen maken 
van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toene-
mende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.

 » Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente inzet op verduurzaming van be-
staande woningen. Nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd (nul-op-de-
meter).

8.2 Toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige 
generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, econo-
mische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat 
er een omslag komt, van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van 
de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De 
gemeente zal duidelijke keuzes moeten maken. 
 » De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen 

bevorderen. 
 » Leegstand van gemeente-vastgoed wordt tegengegaan. Lege kantoorruimte 

wordt met behulp van aantrekkelijke collectieve huurovereenkomsten beschik-
baar gesteld voor start-ups. 

 » De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken 
in Delft voor 2024 asbestvrij zijn, dit in lijn met landelijke wetgeving. Hiervoor 
wordt samenwerking met de Provincie gezocht.

8.3 Samenwerking met woningcorporaties
De ChristenUnie wil dat de gemeente Delft woningcorporaties de ruimte geeft 
om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar wil 
daarbij wel duidelijke kaders meegeven via de woonvisie. In de uitwerking van de 
woonvisie moet prioriteit gegeven worden aan ambitieuze duurzaamheidsdoel-
stellingen voor corporatiewoningen. De komende raadsperiode moet er een plan 
zijn voor het volledig verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit plan 
moet uiterlijk in 2040 gerealiseerd zijn. Bovendien is het van belang dat corpora-
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ties nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving (via hun 
bewoners, via de gemeentelijke aansturing) van de keuzes die zij maken.
 Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen en spe-
len ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale 
koop’. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij 
woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren medeverantwoordelijk blijven 
voor het beheer en de woningen uiteindelijk weer terugkopen. Dit helpt de kloof 
tussen huren en kopen te dichten. Woningcorporaties hebben een blijvende taak 
ten aanzien van de leefbaarheid in de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corpo-
raties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners van 
Delft.
 » De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties 

aandacht aan de beschikbaarheid van goede en betaalbare sociale huurwonin-
gen, verspreid over de stad, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector.

 » Met woningcorporaties spreekt de gemeente af dat alle sociale huurwoningen 
ruim voor 2040 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.

8.4 Ruimte
De openbare ruimte is van ons allemaal. Afgelopen jaren is fors bezuinigd op on-
derhoud van die openbare ruimte, maar inmiddels wordt dit onderhoud weer wat 
geïntensiveerd. De ChristenUnie pleit voor een goed stadsbreed onderhoudsplan 
voor openbaar groen met daarin een heldere afweging waar en hoe het onder-
houdsniveau kan en moet worden verbeterd. Vanouds beheert de gemeente het 
openbaar groen, maar dat kan ook goed door bewoners gedaan worden. Als de 
bewoners het zelf doen, kan de kwaliteit van het onderhoud hoger worden en de 
wijk leuker: samen verantwoordelijkheid dragen kan de sociale samenhang ver-
sterken.
 Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreë-
ren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, 
ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht:, het is 
te complex en versnipperd. Daarom komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. 
Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en het bieden van meer 



ruimte voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen 
en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar 
de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein 
aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein. De ChristenUnie pleit bij 
het betrekken van burgers voor een helder verschil tussen informatie en parti-
cipatie. Maak duidelijk aan betrokkenen of ontwikkelingen nog kunnen worden 
bijgestuurd of al volledig zijn vastgesteld.
 De energietransitie zal een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. 
Iedereen zal worden geconfronteerd met nieuwe vormen van energieopwekking. 
Daarom wil de ChristenUnie meer aandacht op de politieke agenda voor ruimte . 
Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, 
dorpen en steden. Het is dus belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mo-
gelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrij-
ven en belangenorganisaties.
 » Op informatie- en participatieavonden van ontwikkelaars, zorgt de gemeente 

dat ambtenaren aanwezig zijn om aan de aanwezigen informatie en advies te 
kunnen geven. 

 » Recreatiegebieden om de stad zijn van belang voor een prettige woonomge-
ving. De ChristenUnie wil investeren in goede wandel- en fietspaden.

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met haar inwoners in gesprek 
gaat en afspraken maakt over de inrichting en het onderhoud van de openbare 
ruimte (via beeldkwaliteitsplan).

 » De gemeente geeft ruimte aan inwoners 
om hun wijk of straat in eigen beheer te 
onderhouden.

 » Een stadsbouwmeester is een waardevol-
le functie die een verbindende, adviseren-
de en signalerende rol kan spelen juist bij 
complexe opgaven.

 » De ChristenUnie wil (laten) onderzoeken 
of en hoe de knip in de Harnaschpolder 

Stadsbouwmeester
Tot eind 2017 was Wytze Pa-
tijn de stadsbouwmeester van 
Delft. Een stadsbouwmeester 
zet zich in voor de kwaliteit van 
de openbare ruimte in de stad 
door opdrachtgevers te stimu-
leren en te bemiddelen tussen 
de gemeente en burgers.
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kan verdwijnen, zonder overmatige hinder voor omwonenden en fietsers en 
voetgangers.

8.5 Mobiliteit, verkeer en vervoer
De bereikbaarheid in Delft was de afgelopen jaren, vooral door de bouw van de 
treintunnel, niet goed. Ook in de komende jaren zullen tijdelijke verkeersmaatre-
gelen onontkoombaar zijn, onder andere vanwege de vernieuwing van de St. Se-
bastiaansbrug. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat in iedere fase sprake is van 
duidelijkheid, veiligheid en logica vanuit de beleving van fietsers, voetgangers, au-
tomobilisten en ov-gebruikers. Met het oog op milieueffecten en ruimtebeslag van 
weggebruikers wil de ChristenUnie het gebruik van de fiets en het ov bevorderen. 
 » Routes voor voetgangers, fietsen, auto’s en ov-reizigers moeten vanuit de be-

leving van de gebruiker duidelijk, logisch en veilig zijn. Hierbij krijgen ov en de 
fiets prioriteit in de doorstroming. Ook in de tijdelijke fasen van werkzaamhe-
den moeten de omleidingen en verkeersregelingen hierop worden getoetst.

 » In het ontwikkelen van verkeers- en vervoerplannen dient de te bereiken 
CO₂e-reductie een belangrijk criterium te zijn.

Fiets- en voetgangersverkeer
Voor Delft geldt de uitdaging weer een fietsvriendelijke stad te worden. Ook de 
directheid en aantrekkelijkheid van looproutes voor voetgangers, soms op weg 
naar of vanaf ov-haltes (zoals het NS-station), verdienen aandacht.



 » De gemeente zal bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening moeten houden 
met een groeiend gebruik van fietsen waaronder elektrische fietsen en bakfiet-
sen. 

 » De ChristenUnie wil dat fietspaden beter worden ontworpen op natuurlijk 
fietsgedrag, bijvoorbeeld geen onnodige kronkels of “knikken”, maar ruime bo-
gen in fietsroutes.

 » De gemeente moet in het kader van fietsveiligheid aandacht hebben voor de 
realisatie van overzichtelijke kruisingen en afrasteringen direct langs het water. 

 » De ChristenUnie wil dat het aantal parkeerplaatsen voor fietsen meegroeit met 
het toenemend fietsgebruik. ‘Weesfietsen’ dienen regelmatig te worden opge-
spoord en verwijderd om voldoende stallingsmogelijkheden te behouden.

 » De mogelijke opkomst van ‘deelfietsen’ kan zowel positieve (minder volle stal-
lingen) als negatieve (ongewenst rondslingeren) gevolgen hebben. Met het oog 
op dit laatste moet de gemeente duidelijke afspraken maken met exploitanten 
van deelfietsen.

 » Het stimuleren van het fietsgebruik is voor de ChristenUnie belangrijk, maar 
niet heilig. Dat betekent dat andere soorten verkeer niet extreem mogen wor-
den belemmerd door fietsstromen. Ook de verdeling van de verkeersruimte 
tussen fietsers en voetgangers moet, in beider belang, duidelijk zijn.

Openbaar vervoer
Voor het ov in en rondom Delft, uitgezonderd de trein, is de Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag (MRDH) verantwoordelijk. De ChristenUnie ondersteunt het 
streven van de Metropoolregio, meer te investeren in openbaar vervoer. Daarbij 
vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er niet alleen ingezet wordt op een be-
perkt aantal hoofdlijnen (RandstadRail, R-Net en dergelijke), maar dat er wordt 
geïnvesteerd in alle ov-voorzieningen.

In de afgelopen periode is gebleken dat de afstemming tussen de wensen van de 
gemeente en de Metropoolregio niet altijd optimaal verloopt. Ook prikkelt de nog 
steeds niet voltooide tramlijn richting TU-wijk de ChristenUnie om ideeën voor 
megalomane (rail)projecten vanuit de Metropoolregio vooraf goed tegen het fi-
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nanciële licht te houden. De ChristenUnie acht het goed denkbaar dat in bepaalde 
gevallen busverbindingen van hoge kwaliteit de voorkeur verdienen boven railver-
bindingen. 
 » De ChristenUnie zet zich ervoor in dat alle woonwijken de gehele dag (overdag 

en ‘s avonds) goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer; dat geldt over-
dag ook voor bedrijventerreinen. Bij zeer weinig gebruik is vervoer op afroep te 
overwegen, mits dit zonder verhoging van tarieven of verslechtering van aan-
sluitingen mogelijk is.

 » Bij verkeersmaatregelen die de bereikbaarheid van een gebied zoals de binnen-
stad beperken, dient het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk te blijven.

 » De plannen van de Metropoolregio voor een gekwalificeerde busverbinding 
(R-Net-lijn) tussen Delft en Zoetermeer via Pijnacker ondersteunt de Christen-
Unie. 

 » De gemeente moet bij de MRDH ook andere mogelijkheden voor nieuwe (snel-/
spits-) busverbindingen onder de aandacht brengen en laten onderzoeken: bij-
voorbeeld Vlaardingen – Delft (ondermeer de TU-wijk) via de A4, en Delft – 
Rotterdam-Airport.

Parkeren
De ChristenUnie heeft het parkeerbeleid, gericht op beperking van het autoge-
bruik in het centrum, altijd in hoofdlijnen ondersteund. Een van de gevolgen van 
dit beleid is dat in een steeds grotere schil rondom het centrum behoefte is ont-
staan aan parkeervergunningen voor bewoners. We vinden het belangrijk dat het 
vergunningengebied logisch wordt afgebakend door bijvoorbeeld waterwegen of 
grote autowegen.
 » Maatregelen vanwege de parkeerdruk op woonwijken rondom het stadscen-

trum dienen gericht te zijn op het onaantrekkelijk maken van bezoek per auto 
aan het stadscentrum en niet op het moeilijker maken van parkeren nabij de 
eigen woning. 

 » De gemeente werkt mee aan het reserveren van parkeerplekken voor laadpun-
ten voor elektrische auto’s. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de reeds 
beschikbare laadpunten in de buurt.


