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Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft

Een goed bezochte bijeenkomst. De ongeveer 50 bezoekers, waaronder Delftse burgers,
professionals uit de wijken en bestuurders, deelden verhalen over de manier waarop zij
zich inzetten voor verbetering van leefbaarheid in de Delftse wijken. Ook kwamen wensen
voor leefbare wijken voorbij.
De Adviesraad Sociaal Domein Delft vindt het belangrijk om van Delftse burgers zèlf te horen over hoe
zij naar elkaar omzien in de wijk. In Delft beschikken niet alle wijken meer over een laagdrempelig
ontmoetingspunt als een wijkvoorziening, buurthuis of horeca. Wat is noodzakelijk om de sociale
verbanden in wijken en buurten te verstevigen? Wat kan er beter? Wat zijn obstakels en wat
succesfactoren? En hoe kunnen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente
elkaar versterken op dat kleine stukje Delft? Tijdens het Stadsgesprek, onder leiding van ASD Delft
voorzitter Harry ter Braak, gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar en met de leden van de
adviesraad.
Allereerst kwamen twee inspirerende sprekers aan het woord. Jan Smelik, initiatiefnemer en algemeen
coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar, gaf via een presentatie een toelichting over de bewoners
aan de basis van vitale gemeenschappen. Aansluitend vertelde wijkagent Ben Klaver over het
wijkgericht werken van de politie in Delft. Via een aantal beelden verduidelijkte hij zijn verhaal. Voor
beider bijdragen zie bijlagen met hun sheets.
Na deze inleidingen gingen de aanwezigen aan de slag met post-its en stiften waarmee men op
flipoverpapier kon plakken wat er voor wensen en ideeën leven en waarover te klagen valt.

Na de pauze gingen de aanwezigen verspreid over 5 tafels met elkaar het gesprek aan en
verzamelden de aanwezige leden van de ASD Delft input voor een advies aan de formateur van het
nieuwe College van B&W.
Zo kwamen onder andere de volgende aandachtspunten naar voren:

•
•
•
•
•
•

Meer aandacht voor burgerinitiatieven
In sommige wijken zijn de zaken redelijk georganiseerd
Wie heeft er overzicht van wat, hoe en wanneer er iets speelt? Zorg voor regie!?
Faciliteren, zowel financieel (subsidie) als operationeel (ruimte, bemensing)
Zorg voor verbinding en betrokkenheid ook vanuit de studenten (bv door lagere huur in ruil voor
zorg levering) en het steunen van gemeenschapsvorming
Dichtbij burgers, ze kennen elkaar en willen elkaar helpen

(vervolg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet wijkcoördinatoren, wijkagenten, etc. in
Betere en meer communicatie vanuit de gemeente in algemene zin maar ook meer ruimte voor
persoonlijk contact en korte lijnen
Hulpverlening vraagt goed luisteren naar wat echt het probleem is (in plaats van snel door
verwijzen)
Overzicht van subsidies voor kwetsbare burgers, maar ook voor allerlei initiatieven
Meer duidelijkheid over waar je moet zijn, toegankelijkheid
Meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte
Betere samenhang en verwijzing naar Delft voor Elkaar, Delft Support en alle zorgaanbieders in
de stad.
Zichtbaarheid van gemeente, er is nu een te grote afstand tussen politiek en burgers
Betere opvang en samenhang met betrekking tot de opvang en begeleiding van verwarde
mensen en meer oog voor psychische en sociale kwetsbaarheid.
Scholen uitnodigen meer “sociale” klussen op zich te nemen (vanuit/in lesprogramma’s)
Appgroepen per buurt ondersteunen en horen, buurtcafés, klus inloop en repair cafés,
mee-eet- en eetcafés, buurthuizen nieuw leven inblazen (geen huur?) en buurt/wijk “verbinder”
Maar ook zeer uitgesproken verzoeken als de roep om groen in de wijk, moestuinen, de
terugkomst van de oude verzorgingshuizen en 1 gasprijs voor iedereen, Alle bureaucratie uit de
zorg.

Kortom: het was een zeer levendige middag, waar we met elkaar een gesprek hebben gevoerd over
wat er goed gaat en wat er beter kan in Delft. En vooral wat we zelf allemaal al doen en nog meer
willen doen met elkaar.
De bezoekers gaven aan dat er behoefte is aan een vervolg van deze Stadsbijeenkomst. Men wil ook
graag meedenken bij meerdere onderwerpen.
Advies aan formateur
Mede vanuit de opbrengsten van deze bijeenkomst, is inmiddels een advies aan de formateur van het
nieuw te vormen Delftse college verzonden. Na te lezen op: www.asd-delft.nl/adviezen/uitgebrachteadviezen
Wanneer men in contact wil komen met leden van de ASD Delft, ga dan naar www.asd-delft.nl.

