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Gemeente Delft  

t.a.v. de formateur van het nieuwe College van B&W  

Postbus 78  

2600 ME DELFT 

 

 

Betreft: Ongevraagd advies over de sociale basis in Delft 

 

 

Delft, 7 april 2022 

 

 

Geachte formateur, 

 

U heeft vanuit de gemeenteraad de opdracht een nieuw college van B&W te vormen dat de 

komende jaren doet wat de stad nodig heeft. Via u verwachten we het nieuwe college te 

bereiken.  

 

Delft heeft het niet breed. Er zijn serieuze zorgen over de sociale basis in Delft. In delen van 

de stad is deze onvoldoende op orde. Het college wil voor iedere inwoner het concept van 

“positieve gezondheid” bereikbaar te maken, maar is tot op heden niet in staat de 

voorwaarden te scheppen om dit te realiseren. In de Delftse samenleving is veel particulier- 

en ondernemersinitiatief (partners in de stad) dat bijdraagt aan het verstevigen van de 

sociale basis, maar ook deze kennen hun grenzen. De gemeente kan en moet naar ons 

oordeel meer voor elkaar kunnen krijgen dan nu het geval is. Wij hebben op basis van 

gesprekken met inwoners en andere partners geprobeerd te beschrijven wat een gezonde 

basis is en vraagt (zie bijlage). We zouden graag zien dat het college van B&W in beeld 

brengt en houdt waar het in de wijken aan schort en daar haar ambitie op formuleert voor 

de komende jaren. Een ambitie waarin samen met inwoners en partners naar oplossingen 

voor deze problematiek wordt gezocht.  

 

Wij adviseren de komende nieuwe collegeperiode te gebruiken om de sociale basis met een 

passende infrastructuur per wijk goed in beeld te brengen en samen met de 

maatschappelijke partners in de stad te doen wat nodig is om die voor elkaar te krijgen. Dit 

in het nieuwe collegeprogramma vast te leggen en de realisatie daarvan ook regelmatig te 

meten.  

 

Graag brengen wij in dit ongevraagd advies een aantal perspectieven bij u onder de 

aandacht betreffende het versterken van de sociale basis in Delft. Perspectieven vanuit de 

praktijk, die wij als Adviesraad Sociaal Domein Delft hebben opgehaald bij diverse 
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gesprekken, die inwoners naar voren brachten als aandachts- en verbeterpunten. De meest 

recente ervaringen hebben wij opgetekend naar aanleiding van de door ons gehouden 

Stadsbijeenkomst 15 maart jl. met als thema Delft zorgt voor elkaar?! Ook verwijzen wij u 

graag naar de notitie Sociale basis in Delft die door ons in april 2021 is opgesteld. 

 

Inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers geven aan dat het versterken van 

de sociale basis het beste kan plaats vinden op het niveau van wijk of buurt. Een werkende 

en passende infrastructuur voor een sterke sociale basis bestaat volgens hen uit: 

1. Laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten, informatie te halen en activiteiten 

te ontplooien; centrale punten waar burgers en organisaties elkaar kunnen vinden. 

Dat hoeft overigens niet per se een wijkcentrum te zijn, maar vooral een plek waar 

mensen graag en gemakkelijk komen. 

2. Inzet van wijkcoaches en zichtbare wijkagenten om verbinding tussen inwoners, or-

ganisaties en activiteiten tot stand te brengen 

3. Faciliteren van initiatieven door ter beschikking stellen van budget en door waarbor-

gen van continuïteit. 

4. Effectieve communicatiemiddelen en kanalen: zet oude en nieuwe communicatiemid-

delen in om een toegankelijke sociale kaart te realiseren. Inwoners ervaren nu ver-

snippering en een gebrek aan overzicht. (Het oude papieren informatieboekje van de 

gemeente hielp daarbij enorm!) 

5. Gelijkwaardige rollen van burgers, organisatie en gemeenten: faciliteer initiatieven 

van burgers, maar neem de regie niet over.  

 

Deze factoren bevestigen de aandachtspunten uit onze notitie sociale basis in Delft 2021. 

Nadrukkelijker dan vorig jaar adviseren de inwoners die we spraken om de buurt of wijk als 

uitgangspunt te nemen. “Wijken in Delft zorgen voor elkaar!” 

 

Als ASD Delft adviseren we het nieuwe college dringend kennis te nemen van de uitspraken 

van burgers en maatschappelijke organisaties met betrekking tot het versterken van de 

sociale basis. Wij verzoeken u dan ook het concrete advies uit deze brief een plaats te geven 

in het te formuleren nieuwe coalitieakkoord. 

 

Graag vernemen wij u reactie, uiteraard zijn wij bereid deze brief mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter ASD Delft 
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Bijlage: Samenvatting uit de notitie De sociale basis in Delft, april 2021 

 

Eerste bevindingen, vragen en aandachtspunten: 

• Het staat volgens ons buiten kijf dat een sterke sociale basis in Delft van groot 

belang is, in het licht van de demografische en sociale ontwikkelingen en de 

uitdagingen die hiermee gepaard gaan op het gebied van samen wonen en samen 

leven. 

• Inwoners hebben een belangrijke rol bij het versterken van de sociale basis. In de 

Delftse samenleving is naar onze inschatting een potentieel aanwezig aan 

maatschappelijk betrokken inwoners die zich willen inzetten voor medebewoners en 

buurt of wijk. De uitdaging is om dat potentieel aan te boren en te organiseren. 

• De huidige situatie wordt gekenmerkt door een aantal belemmeringen die het 

moeilijk maken om ontmoeting en verbinding te versterken: 

o De wijkcentra functioneren niet of nauwelijks als ontmoetingsplek in de wijk 

waar bewoners binnen kunnen lopen om een kopje koffie te drinken, vragen 

te stellen of een praatje te maken. Op tijden dat er geen activiteit is, is het 

wijkcentrum gesloten. 

o Het ontbreekt aan een aanjaagfunctie in de wijken. De rol van Delft voor 

Elkaar als ‘spil in de buurt’ is (nog) niet goed zichtbaar. Een belemmering 

hierbij is dat Delft voor Elkaar en de wijkcentra in feite los staan van elkaar. 

o Vangnet in de wijk lijkt een goede oplossing om de verbindingen in wijken te 

verbeteren, maar vindt alleen plaats op kleine schaal en op een beperkt aantal 

plekken. 

• Bij het versterken van de sociale basis in Delft hebben diverse partijen een rol: 

inwoners en hun organisaties, gemeente, Delft voor Elkaar, wijkcentra/Sportfondsen 

Welzijn, ondernemers, wijkvoorzieningen enz. enz.. Het is belangrijk om na te 

denken over de verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende partijen. Op 

gemeentelijk niveau kan de ontwikkeling ingezet en gefaciliteerd worden, de invulling 

kan het beste op wijkniveau plaatsvinden. 

 

 

 


