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Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereld

formaat, kennisintensieve bedrijven zoals DSM, FoxIT, Exact, 3M en enkele incubators zoals 

Yes!Delft. Delft heeft na enkele moeilijke jaren met budgettaire problemen de wind weer in 

de rug. De tijd is daar om van Delft een nog mooiere plek te maken, waar cultuur, kennis en 

bedrijfsleven hand in hand gaan. Daaraan wil het bedrijfsleven samen met andere partijen 

bouwen. Ook in de metropoolregio ligt Delft ideaal tussen Rotterdam en Den Haag in en 

heeft ze met de bedrijven en kennisinstellingen belangrijke spelers in huis. De nieuwe coalitie 

moet de komende periode oog blijven houden voor haar rol in de metropoolregio en het goed 

functioneren daarvan We kunnen gezamenlijk bruggen bouwen naar de toekomst.



RUIMTE VOOR BEDRIJVEN

Gemeente Delft moet samen met de provincie zorgen voor 

genoeg geschikte ruimte voor bedrijven. 

Voor met name industriële ondernemingen, watergebonden 

bedrijven en kleinschalige bedrijfsactiviteiten is die ruimte er 

lang niet altijd. 

Zorg voor: 

◼  Genoeg ruimte voor bedrijven. Op dit moment hebben 

maakbedrijven behoefte aan ruim 21.000 m2 die niet 

ingevuld kan worden;

◼  Een kwaliteitssprong plaatsvindt op bedrijventerreinen. 

Dit leidt tot een beter imago, vestigingsklimaat en 

uiteindelijk tot meer omzet en meer banen;

◼  Genoeg ruimte voor industriële bedrijvigheid. De huidige 

ruimte, zoals Schieoevers, is een strategisch bezit voor 

scaleups uit YesDelft! en The Green Village. Daarnaast 

komt ingeleverde (milieu)ruimte en dus industriële 

bedrijvigheid nooit meer terug.



ECONOMIE EN INNOVATIE

De economische portefeuille is de belangrijkste porte

feuille om voor het bedrijfsleven het verschil te maken. 

Wij vragen daarom om: 

◼  Een sterke economische uitvoeringsagenda, die 

afgestemd is met de andere beleidsagenda’s van 

de gemeente;

◼  Een werkvisie naast de woonvisie;

◼  Een wethouder die verantwoordelijk is voor economie 

en ondernemerschap;

◼  Een jaarlijks budget voor experimenteerruimte om 

nieuwe initiatieven of producten van de grond 

te krijgen;

◼  Een goede balans tussen grote en kleinere opdrachten 

om hiermee voldoende opdrachten onderhands te 

kunnen gunnen aan het lokale en regionale MKB. 

En maak deze balans transparant naar het 

bedrijfsleven toe. 



BEREIKBAARHEID

De stad moet goed bereikbaar zijn voor ondernemers, hun klanten, bewoners en 

toeristen. Dan toont Delft haar gastvrijheid, wat weer goed is voor de lokale economie. 

Dit vergt in onze optiek:

◼  Een lightrail systeem dat Delft in de gehele randstad ontsluit;

◼  Verbeteren van de verbinding van Technopolis met de A13 (en daarmee Delftechpark 

en campus TU Delft);

◼  Doortrekken van of aanleg van een OVverbinding naar Rotterdam Airport;

◼  Een tweede ontsluiting voor Schieoevers (Faradaybrug);

◼  Goede afstemming van wegwerkzaamheden, zodat de bereikbaarheid optimaal blijft;

◼  Goede bereikbaarheid van het bedrijfsleven op bedrijventerreinen, oplossing voor de 

zogenoemde lastmile solution;

◼  Ontwikkeling van  innovatieve parkeervoorzieningen; 

◼  Meer elektrische laadpalen in de stad;

◼  Geen uitbreiding milieuzones;

◼  Verbeteren van de fietsverbindingen naar onder andere de binnenstad en de 

TU Delft Campus.





GASTVRIJ
PUBLIC RELATIONS

Stimuleer en promoot Delft  zowel regionaal, nationaal 

als internationaal  als aantrekkelijke vestigingsplaats, 

ga daarbij uit van de eigen kracht.

◼  Verzamel de Delftse wereldspelers, hoogtepunten en 

succesverhalen en draag die uit; 

◼  Maak techniek zichtbaar in de binnenstad;

◼  Integreer alle marketing practiviteiten binnen 

Delft en zorg voor een organisatie met voldoende 

slagkracht om Delft op de (inter)nationale 

technische en toeristische kaart te zetten. 



GASTVRIJ

GASTVRIJE VRIJE TIJDS-, WINKEL- EN WATERSTAD

Stimuleren van het toerisme en het inzetten van water daarbij, leidt tot een vergroting van 

de afzetmarkt voor de retailbranche in de stad, de horeca, alsmede de toeristische en 

culturele sector. Verlevendiging van het stadsbeeld zou een prominente doelstelling  

moeten zijn. Een actief beleid op dit gebied ondersteunt een heel grote groep ondernemers 

direct in hun bedrijfsvoering. Daarom is de behoefte vanuit ondernemersland:

◼ Ondersteun initiatieven die leiden tot meer (water)toeristen in de stad;

◼ Zorg voor een schone stad;

◼ Bouw de regiofunctie van de stad als toeristische trekpleister verder uit;

◼  Maak crosssectorale concepten van detailhandel mogelijk in bestemmingsplannen. 

Zorg bijvoorbeeld dat horeca en detailhandel gemixt kunnen worden, maar zorg wel 

voor gelijke regelgeving voor alle sectoren;

◼ Verleng de tijd van de parkeervergunningen voor (winkel)medewerkers tot 19.00 uur;

◼  Innoveer met parkeren; er staan nu overdag vergunningsterreinen leeg waar winkelend 

publiek en/of ondernemers voor willen betalen;

◼ Zorg voor meer weg en parkeercapaciteit voor touringcars;

◼ Zorg voor een duidelijk parkeerbeleid voor bezoekers.



WONEN EN ONDERWIJS

Een goed woon en onderwijsklimaat is onderdeel 

van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en 

een randvoorwaarde voor het aantrekken dan wel 

behouden van (internationaal) toptalent. Daarom 

moet het nieuwe stadsbestuur:

◼  Jonge mensen aan de stad binden door in te spelen 

op hun wensen;

◼  Zorgen voor goede en betaalbare huisvesting. 

Dan kan jong talent na de studie in de stad 

blijven wonen; 

◼  Bouw woningen voor hogere inkomens, zodat er een 

meer evenwichtige bevolkingsopbouw ontstaat; 

◼ Verduurzaam bestaande woningbouw;

◼ Bouw geen woningen op bedrijventerreinen.

WONEN



WONEN
LOKALE LASTEN

Gemeentelijke belastingen zijn een kostenpost voor 

bedrijven. Daarom moet de gemeente Delft inzetten 

op een beperking in plaats van verhoging van de 

opbrengsten uit belastingen. In onze ogen is daarom 

van belang: 

◼ Geen verhoging toeristenbelasting;

◼  Geen leges en precario voor toeristisch 

aantrekkelijke evenementen;

◼ Geen verhoging bouwleges:

◼ Geen verhoging OZB.



GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING EN REGELDRUK

In de dienstverlening van de gemeente moet de bedrijfsvoering van de ondernemer 

centraal staan en niet de ambtelijke procedures. Ruim overbodige vergunningen, 

formulieren en regels op en verbeter de service. Daarom vragen wij:

◼  Besteed gemeentelijke dienstverlening uit als ondernemers die diensten 

efficiënter kunnen uitvoeren;

◼  Betaal facturen op tijd;

◼  Zet de digitale dienstverlening door.



ARBEIDSMARKT

Het is niet goed om mensen onnodig aan de kant te laten. 

De gemeente kan mensen aan het werk krijgen. Voor 

bedrijven is nodig dat:

◼  De dienstverlening van de gemeente zich richt op het 

‘ontzorgen’ van de werkgever. De extra begeleiding die 

een werknemer nodig heeft, mag geen belasting zijn 

voor de werkgevers;

◼  De gemeente geen dwang of plicht toepast van social 

return bij openbare aanbestedingen. Dit is niet bedoeld 

om de arbeidsproblematiek op te lossen en kan leiden 

tot verdringing van bestaand personeel;      

◼  Zorg voor een excellente dienstverlening van het 

Werkgeversservicepunt. 





DELFT 2018

Wij hopen samen met 

het nieuwe gemeente

bestuur volgend jaar 

een flink aantal van 

onze aanbevelingen te 

hebben gerealiseerd. 

Het is onze intentie dat 

Delft aanstekelijk bruist 

van energie en we voor 

iedereen te boek staan 

als een stad waarin 

wordt gedacht vanuit 

mogelijkheden.
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