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6 Een sterke stad
Cultuur en sport maken een belangrijk deel uit van de samenleving en zor-
gen voor ontmoeting en ontspanning. In de cultuur wordt onze samenleving 
en historie weerspiegeld. Sporten draagt bovendien bij aan een gezonde en 
actieve bevolking. De ChristenUnie wil daarom cultuur en sport voor ieder-
een toegankelijk en financieel bereikbaar maken .

6.1 Cultuur
In Delft werken veel professionals en vrijwilligers samen aan het vormgeven van 
cultuur. Bijvoorbeeld in kunst, literatuur, muziek en evenementen. De Christen-
Unie ziet de meerwaarde van verenigingen rond cultuur en zet daarom in op on-
dersteuning hiervan. Eigen initiatief hierin wordt aangemoedigd en ook het be-
trekken van de mensen die iets minder makkelijk meedoen.
 We hebben een prachtige culturele infrastructuur met theater de Veste, een 
mooie bibliotheek en de VAK. In Delft vinden we bovendien een schat aan cultu-
reel erfgoed, bijvoorbeeld het Prinsenhof en de Oude en Nieuwe Kerk. De Chris-
tenUnie vindt het beheren en onderhouden van deze historische panden de be-
langrijkste investering in cultuur. 
 De ChristenUnie wil dat ook kinderen meedoen aan cultuur zodat zij zich leren 
uitdrukken in schrijven, muziek, dans en creativiteit. Dit draagt bij aan de indivi-
duele ontwikkeling van kinderen en jongeren, en daarmee aan een krachtige en 
creatieve samenleving. Daarom is het ook belangrijk dat voorzieningen zoals VAK 
en DOK betaalbaar blijven voor de ouders. 
 » Ambities rondom het Prinsenhof moeten realistisch zijn, het gebouw zelf is het 

topstuk en moet centraal blijven staan in de exploitatie.
 » Met twee locaties moet bibliotheek DOK er voor heel Delft zijn. DOK Voorhof 

moet behouden blijven.
 » De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzie-

ningen. Zoals samenwerking tussen scholen met het centrum voor de kunsten 
(de VAK) en bibliotheek DOK om bijvoorbeeld leesvaardigheid te bevorderen en 
voor culturele bewustwording.



 » Kinderen uit arme gezinnen in Delft kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een 
minimapas) korting krijgen op sport- of muziekles. De gemeente ontwikkelt 
hier passend beleid voor zodat dergelijke voorzieningen voor alle kinderen be-
reikbaar zijn. 

6.2 Sport
Sporten is niet alleen leuk en gezond maar sport bindt ook samen. Delft heeft een 
keur aan sportverenigingen en talloze mensen zetten zich daar in als vrijwilliger. 
De gemeente faciliteert verenigingen door gebouwen en sportvelden beschikbaar 
te stellen. Alle verenigingen wordt op een passende en eerlijke manier gevraagd bij 
te dragen aan exploitatie en onderhoud. Delft heeft een aantal combinatiefunc-
tionarissen in dienst, die de link leggen tussen sportverenigingen en (kansarme) 
kinderen. Het is van belang dat hun inzet vooral ten goede komt aan diegenen die 
op eigen kracht niet tot sportdeelname komen. Sport en recreatie kunnen immers 
in het leven van kinderen een belangrijk middel zijn om gezond en sociaal bezig 
te zijn.
 » In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voor-

lichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en 
cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en partici-
patiefonds);

 » De ChristenUnie steunt naast de reguliere sportverenigingen ook initiatieven 
die samen spelen en sporten in de wijk mogelijk maken.

 » De ChristenUnie is voor het behoud van buurtsportcoaches in buurten waar 
dat nodig is. Buurtsportcoaches moeten vooral kinderen bereiken die anders 
niet sporten.

6.3 Evenementen
Evenementen rond sport, cultuur en belangrijke gebeurtenissen maken de stad 
levendig en kunnen samenbinden. Evenementen zijn er van klein tot groot, van 
buurtbarbecue tot Koningsdag. De ChristenUnie wil burgers aanmoedigen initia-
tief te nemen en evenementen op te zetten die bijdragen aan de sport en cultuur 
maar ook aan gezelligheid in de stad. De ChristenUnie wil de onvermijdelijke over-
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last van evenementen binnen de perken houden. Soms kan dit door afspraken te 
maken, maar het kan ook betekenen dat op sommige locaties het aantal evene-
menten moet worden beperkt om de rust van omwonenden te waarborgen. 
 » De gemeente moet zorgen voor duidelijke informatievoorziening over de regel-

geving waar evenementen aan moeten voldoen.
 » De ChristenUnie wil bevorderen dat evenementen gespreid over de stad plaats-

vinden. Dit zorgt voor een bredere deelname en minder overlast op toplocaties 
zoals de Markt.

 » Om de overlast voor binnenstadbewoners te verkleinen wil de ChristenUnie 
het aantal ontheffingen voor festiviteiten van cafés inperken en wordt de over-
last gemonitord.

 » Evenementen in Delft moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed 
toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duur-
zaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

6.4 Toerisme
Delft heeft een rijke historie en daar zijn we trots op. Er is veel te genieten in 
onze prachtige binnenstad met haar fraaie gebouwen. Ook buiten onze stad is 
Delft bekend, wat leidt tot veel toeristen. De ChristenUnie zet in op een gastvrije 
binnenstad waar het tegelijk prettig wonen 
is. Juist die combinatie maakt Delft aan-
trekkelijk. De ChristenUnie maakt daarom 
keuzes die de leefbaarheid voor bewoners 
verbeteren, maar tegelijkertijd het toeris-
me een positieve impuls geven.
 » Er moeten voldoende parkeerplaatsen 

rondom de stad zijn voor touringcars 
waarbij overlast voor omwonenden tot 
een minimum beperkt wordt.

 » De gemeente houdt het gebruik van 
Airbnb in de gaten en grijpt in bij mis-
bruik of overlast.


