Verslag
Stadsgesprek “Leefbaarheid in de wijken”
Woensdag 30 januari 2019
Locatie: Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Een goed bezochte bijeenkomst. De ongeveer 80 bezoekers, waaronder bewoners,
professionals in de wijken en bestuurders, deelden verhalen over de manier waarop zij
zich inzetten voor verbetering van leefbaarheid in de Delftse wijken.

Voorafgaand aan dit stadsgesprek waren in de Poptahof en in de Wippolder wijkgesprekken gevoerd.
In deze bijeenkomsten werd gesproken over wat gaat er goed, wat zou er beter kunnen.
Karel Sant interviewde twee betrokken Delftenaren uit deze wijken: Jane Monkou en Roelf
Steenhuis.
Uit deze voorgesprekken en uit de interviews komt naar voren, dat leefbaarheid niet zit in stenen,
maar vooral gaat over sociale contacten, over hoe we met elkaar omgaan in de wijk.
Jane is ondernemer/maatschappelijk werker. Zij zet zich in om het aanwezige potentieel in de wijk
Poptahof beter te benutten en wil talenten van buurtbewoners tot bloei laten komen. Zij maakt
contact met bewoners in haar kapsalon, maar ook door middel van een ijskar.
Roelf woont in de Wippolder en is architect. Hij was aanwezig bij het wijkgesprek in de Wippolder. Er
is o.a. gesproken over de overlast door het teveel aan studentenhuizen. Zijn vraag is ‘’Waar kunnen
mensen hun vragen adresseren?”
In reactie op de vraag van Karel Sant, wie er iets aan leefbaarheid doet in de eigen wijk, zijn mooie
verhalen verteld:
• Buurtverbinders in de Wippolder koken op de avond van dit stadsgesprek voor alleenstaande
ouderen. Zij kunnen dan ook niet zelf aanwezig zijn. Maar zij laten weten dat zij ook een
aantal zorgen en wensen hebben zoals de sociale cohesie die minder wordt, het
verrommelen van de wijk, te weinig plek en activiteiten voor jeugd, het gebrek aan
wijkcontactpunt en de behoefte om meer/beter contact te hebben met corporaties en
handhavers en toezichthouders.
• De wijkagent uit de Wippolder laat weten dat hij meer zou willen doen om problemen zoals
overlast en criminaliteit op te lossen. De gemeente moet de verkamering aanpakken.
• Bewoners uit de Wippolder geven aan het gevoel te hebben op een campus te leven en geen
handvat te hebben om hier mee om te gaan. Met de wethouder en de wijkagent is een
afspraak gemaakt.
• Medewerkers van de woningbouwcorporaties willen graag een leefbaarheidsoverleg met
netwerkpartners zoals bijvoorbeeld in het Westland functioneert.
• Delft ontvangt bij Handhaving jaarlijks 7000 meldingen; mensen zouden meer zelf kunnen
doen en meer rekening kunnen houden met elkaar en met onderlinge verschillen die er zijn.
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In de Buitenhof is een zwerfvuilproject: basisschoolleerlingen ruimen op en komen in contact
met wijkbewoners. Op school is een ouderkamer met daarin een weggeefkast (kleding).
Op de basisschool de Horizon wil men graag de schooltijd verlengen zodat er meer aandacht
gegeven kan worden aan cultuur, theater, sport en natuur.
In de Buitenhof onderzoeken vrijwilligers van Stichting de Rode Feniks hoe ze buurtbewoners
kunnen helpen om via stage en vrijwilligerswerk in de wijk aan werk te komen m.b.v. de
methode Piezo.
Op de Reinier de Graafweg wordt een huiskamer project gestart met medewerking van
wijkbewoners om mensen die dat nodig hebben een fijne plek te bieden.
In de Poptahof wordt er, gewoon in de hal van de flat, een koffieochtend gehouden,
waardoor mensen met elkaar in gesprek raken. Er is ook een nieuwjaarsborrel georganiseerd
en er bestaat de wens om gratis naschoolse opvang te kunnen aanbieden.
Een bewoonster uit Tanthof tipt om meer bekendheid te geven aan de sociale kaart en
kennis te delen via een kennisbank.
Een winkel in de binnenstad wil als broedplaats voor creatieve talenten fungeren.
Vanuit Humanitas worden mensen thuis begeleid bij het oplossen van problemen met hun
administratie.
Delftse Buur helpt asielzoekers om te integreren.
Een ex-dakloze benoemt hoe goed hij is opgevangen door Perspektief.
Er wordt voorlichting gegeven over mensen met verward gedrag.
Vanuit Delft voor Elkaar is er aandacht voor jongeren in de wijken.

De wethouder wonen en zorg, Karin Schrederhof, geeft aan hoe belangrijk het is dat professionals
aanspreekbaar zijn: “Mail me”, nodigt ze uit.
Het is belangrijk om in de wijken zelf aanwezig te zijn. Deze avond geeft ook aan dat, naast cijfers,
verhalen en werkelijke bevindingen belangrijk zijn om te weten wat er speelt in de wijken.
In reactie op de wens om tot een leefbaarheidsoverleg per wijk te komen geeft ze aan dat zo’n
overleg snel opgestart kan worden:
‘’Iedereen met een werktelefoon, zou dat nummer moeten delen met anderen, om zo problemen
snel te kunnen agenderen: die werktelefoon heb je niet voor niets gekregen, zorg dat je bereikbaar
bent!”
Een leefbaarheidsoverleg wordt gevormd door betrokken wijkbewoners, wijkagent, sociaal
beheerders van woningcorporaties en ambtenaren die overleggen over zaken die beter kunnen in de
wijk.
Sjaak van der Linden, directeur Participe Delft, geeft aan de verbinding met de wijken te willen
verbeteren.
Barbara Berkelaar, directeur Perspektief, wil middelen inzetten in de wijken. Klanten van Perspektief
zoeken stageplekken en werk. Zij kunnen, in samenwerking met de gemeente en andere partners,
ingezet worden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat levert hen werk en contacten op
en kan zo een alternatief zijn voor beschermd wonen.
Kortom: het was een zeer levendige avond, 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.
Wanneer men in contact wil komen met leden van de ASD Delft, ga dan naar www.asd-delft.nl.
Meer informatie over TOPdelft is te vinden op www.topdelft.nl.
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