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Geachte eden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u ter kennisname de notitie Kansen voor Buitenhof 20182022 aan. Deze notitie geeft aan wat de richtlijnen zijn voor de intensivering
van het integrale fysieke en sociale programma in Buitenhof Noordwest. Als
bijlage bij deze notitie zijn uitgewerkte kansenkaarten voor de
gebiedsontwikkeling en een samenvatting van de inspanningen in Buitenhof
Noordwest vanaf de start van de aanpak (2008) toegevoegd.
De richtlijnen voor het programma en de ideeen, inspiratie en kansen zoals
verwoord in de kansenkaarten zijn door het college vrijgegeven voor
verdere consultatie en uitwerking. De recent aangestelde
programmamanager voor de aanpak in Buitenhof zal de richtlijnen in de
periode tot en met oktober 2017 samen met partijen verder brengen naar
een concreet uitgewerkt programma 2018-2022 met doelen, resultaten en
effecten. Dit zal zich de komende jaren vertalen in jaarplannen op basis
waarvan wij ook voortgang laten zien.
Kadernota 2017
Het college van B&W stelt in de kadernota 2017 voor, om in de komende
jaren diverse budgetten te reserveren die bijdragen aan de uitvoering van
het fysieke en sociale programma in Buitenhof.
Het gaat in het bijzonder om:
- Meer ruimte voor de inrichting en het beheer van de openbare
ruinnte;
- Meer toezicht en handhaving door de inzet van een jeugd boa;
- Sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen;
- Onderzoek naar jongeren waar zorgen om zijn, maar die niet in
beeld zijn bij zorgpartijen;
Transformatie opgave in de lnvesteringsagenda Stad, reservering
voor Buitenhof om een eerste stap te kunnen zetten;
- Budget voor een program mamanager en projectleider(s) om de
uitvoering van het programma mogelijk te maken.
- Reservering 40+ budget
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Resultaten verkenning
In de afgelopen maanden is samen met partners verkent waar kansen voor
Buitenhof liggen. Ook bewoners zijn bevraagd op hun dromen en wensen
voor de wijk. De resultaten van de straatinterviews voor Delfts Doen, de
participatieaanpak vanuit de omgevingswet, zijn meegenomen. Er wordt
voorgesteld om het programma inhoudelijk en organisatorisch te wijzigen.
De drie bestaande programmalijnen worden ondergebracht in een
geIntensiveerd programma Kansen voor Buitenhof met samenhangend
fysiek en sociaal programma.
Met het fysieke programma richten we ons op:
- Aantrekkelijke woon- en leefomgeving, gericht op de
gebiedsontwikkeling, met goede woningen, een divers
woningaanbod en een goed ingerichte openbare ruimte die schoon
en heel is.
Met het sociale programma richten we ons op:
- ledereen doet mee, gericht op het samenleven in de buurten,
bewonersparticipatie, sociale samenhang.
Mensen aan het werk, met een focus op zoveel mogelijk mensen
aan het werk of geactiveerd.
- Kansen voor de jeugd, jeugd groeit gezond en veilig op, ontwikkelt
talent en participeert in de samenleving.
Een leefbare en veilige wijk met een goed sociaal klimaat, waar
we in samenhang werken aan de veiligheidsbeleving en naast
voorkomen ook ingrijpen als er sprake is overlast en onveiligheid.
Communicatie en participatie lopen door de programmalijnen heen waarbij
er focus is op:
Imago, verbetering van het beeld over Buitenhof Noordwest door te
laten zien wie er wonen, wat er gebeurt, door het verhaal daarover
te vertellen en successen te delen.
Anders werken, anders Participeren, Anders samenwerken met
elkaar (bewoners en professionals) wordt onderdeel van de aanpak.
De participatieaanpak Delfts Doenl wordt de standaard werkwijze bij
de uitwerking van de plannen voor de fysieke ontwikkeling. We
sluiten aan op de verdere innovatie in het sociaal domein waarbij
vooral het vraagstuk van de inwoner centraal staat en partners, los
van organisatiebelang, samenwerken. We hebben ook daar partijen
expliciet uitgenodigd om bij te dragen.
Monitoring wordt uitgewerkt op basis van de nieuwe doelen en de
inspanningen die daarbij horen.
Eigenaarschap borgen we in een op te stellen manifest waarmee partijen
zich binden aan de aanpak.
Financien en 40+ budget
Middelen voor de uitvoering van het programma komen uit de
Investeringsagenda Stad, lijnfinanciering van de diverse partijen die
bijdragen aan het programma, en uit het resterende 40+ budget. Dat is

haps://www.delft.n1/Inwoners/VVonen_en jeven/Bouwen/Orngevingswet/Delfts_D
oen
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echter nog niet voldoende om de inspanningen die de komende jaren nodig
zijn te financieren. De programmamanager krijgt nadrukkelijk de opdracht
mee, om met partners te zoeken naar het verruimen van het budget en
investeringen door partners en derden te stimuleren en mogelijk te maken.
Onlangs is in een werkbijeenkomst over de Sociale Visie en Buitenhof door
partijen verwoord aan welk resultaat we gezamenlijk werken: "dat nieuwe
bewoners in de toekomst kiezen om in Buitenhof te wonen vanwege de
kwaliteiten en mogelijkheden die de wijk te bieden heeft, ook in Buitenhof
Noordwest!".
We zetten het gesprek over Buitenhof graag voort tijdens de politieke
behandeling van de kadernota en verder.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester
van Bijsterveldt-Vliegenthart
ecretaris

drs. T.

ndriessen is.
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Kansen voor Buitenhof
2018-2022
Naar een geïntensiveerd samenhangend programma met
een fysieke en sociale pijler in Buitenhof Noordwest
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Inleiding

Met de kadernota 2017 markeert het bestuur van Delft hoe verder te gaan met de aanpak van de
aandachtbuurten in Buitenhof. Er is weer ruimte om te investeren en er is ruimte voor de ‘basis
op orde’. Middels de intensivering van het langjarig fysiek en sociaal programma in Buitenhof
Noordwest, waarbij ook specifiek aandacht is voor het imago van de wijk geeft het college hier
invulling aan. Deze notitie is de opstap naar dit programma, dat per programmalijn verder
wordt uitgewerkt met partners en bewoners.
In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente samen met partners verkent hoe een intensivering van de aanpak
in Buitenhof Noordwest eruit kan zien. Op basis van de analyse van voortgangsrapportages van de afgelopen
jaren, feiten en cijfers, gesprekken met bewoners, werkers, raadsleden, bestuurders, en andere betrokkenen in
de wijk is gekeken wat er de komende jaren kansrijk en/of nodig is. Met een programma Kansen voor Buitenhof
2018-2022, beginnen wij niet opnieuw. We sluiten aan bij hetgeen al bestaat en succesvol is gebleken. De
afgelopen jaren is er immers, ondanks de periode van bezuinigingen, maar dankzij subsidies van het Rijk in de
vorm van het 40+budget, door veel betrokken professionals en buurtbewoners gewerkt aan en in Buitenhof
Noordwest.
We zien volop kansen in Buitenhof. Sinds de start van het programma in 2008 is er veel veranderd, gemeente
en partners hebben met de decentralisaties andere rollen gekregen. De transformatie gaat door en in de
herziende Sociale visie stellen partijen nadrukkelijk dat we ons in het sociaal domein in Delft meer gaan richten
op het voorkomen van problemen. Dus ook in Buitenhof Noordwest. In navolging van de Woonvisie en met de
investeringsagenda Stad bestaat er een duidelijke ambitie om een volgende stap te zetten in de
gebiedsontwikkeling van de stad en daarmee ook in Buitenhof en het naast gelegen recreatiegebied Kerkpolder.
Ook hier is sinds 2008 veel veranderd en geholpen door het feit dat zowel de economie als de woningmarkt
aantrekt, zien we ook hier kansen. Zo zijn er het “Delfia-terrein” en de strip bij het “Reinier de Graaf”
ziekenhuis, twee bouwlocaties geschikt voor koop en duurdere huurwoningen. Maar ook met het
grootonderhoud kunnen we slagen maken. De noodzakelijke vervanging van het riool wordt waar dit kan en
gewenst is, gecombineerd met de herinrichting van de openbare ruimte en het voorbereiden van de aansluiting
van woningen op duurzame energie. Kansen voor kinderen worden groter met de communityschool die volop
in ontwikkeling is en door het convenant met de TU, in het bijzonder de verbinding tussen de universitaire
gemeenschap, stad en inwoners. En wellicht nog wel de belangrijkste voorwaarde voor succes: enthousiaste
betrokken bewoners en partners! Met de uitwerking van deze en andere kansen voor de verdere invulling van
het fysieke en sociale programma in Buitenhof Noordwest, gaat de gemeente Delft van harte aan het werk
samen met bestaande en nieuwe partners in de stad en in de buurten zelf.
Deze notitie is een aanzet tot het geïntensiveerd programma en geeft richtlijnen voor de verdere uitwerking.
De recent aangestelde programmamanager voor de aanpak in Buitenhof zal deze richtlijnen in de periode tot
en met oktober 2017 samen met partijen verder brengen naar een concreet programma 2018-2022 met
doelen, resultaten en effecten. Dit zal zich de komende jaren vertalen in jaarplannen op basis waarvan wij ook
voortgang laten zien. Na vaststelling van deze notitie door het college van B&W worden de richtlijnen en de
Kansenkaarten verder vrijgegeven voor consultatie en uitwerking.
In de tweede paragraaf werken we uit, waar we willen intensiveren. Daar laten we ook zien waar we in de
tweede helft van 2017 mee aan de slag gaan. Een beknopte weergave daarvan in de vorm van een info graphic
vindt u in de bijlagen. In de bijlagen treft u ook de uitgewerkte gebiedsverkenning in de vorm van
kansenkaarten voor de fysieke ontwikkeling van de wijk aan en een samenvatting van de voortgang in de
afgelopen jaren.

2. Naar een fysiek- en sociaalprogramma met vernieuwde
programmalijnen
Waarom een programmatische aanpak in Buitenhof? En hoe verhoudt zich dat tot
andere gebieden in Delft? Gemeente Delft wil met, voor en door bewoners en partners
komen tot een stad waarin het prettig wonen, leven en werken is. We voeren regie op
Sterke wijken1 en constateren dat er een aantal buurten in Delft zijn waar extra
1

Notitie hervorming wijkaanpak 2.0.
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aandacht nodig is. Om te bepalen welke buurten dat zijn hebben we de buurtscore. Deze score
wordt gebruikt als thermometer om te bepalen hoe het er in een wijk of buurt voor staat.
In Buitenhof Noordwest zien we in een aantal buurten (Gillis, Rode dorp, Buitenhof Noord, Reinier de
Graafbuurt) de laagste scores ten opzichte van stedelijk gemiddelde als het gaat om leefbaarheid en participatie.
Daar staat de leefbaarheid onder druk vanwege een concentratie van huishoudens met (meervoudige)
problemen, die niet naar vermogen mee kunnen doen. De sociale binding en cohesie komt minder makkelijk
tot stand, er is daardoor makkelijker eenzaamheid en anonimiteit dat versterkt wordt door de anonieme
buitenruimten waar men elkaar niet natuurlijk ontmoet, onoverzichtelijk groen waardoor eigenaarschap en
buurtbinding niet makkelijk tot stand komt.
Het programma Kansen voor Buitenhof richt zich in de volle breedte op het samenbrengen van acties en
afspraken door een veelvoud van partijen. Er wordt integraal gestuurd op lange termijn doelen wat resulteert in
een beweging van “aandachtsbuurten” naar betere “buurten met aandacht”. We werken samen aan een
aantrekkelijke, veilige wijk met ontwikkelkansen voor iedereen, in het bijzonder voor de kinderen en jongeren
die er opgroeien.
De afgelopen maanden zijn op basis van (groeps)interviews, werksessies en met het analyseren van feiten en
cijfers kansen voor Buitenhof geformuleerd. Uit de interviews en analyse blijkt dat de focus op meedoen, werk en
participatie in het huidige programma terecht is. Daarnaast is intensivering van de aanpak op wonen en
woonomgeving, jeugd en veiligheid nodig en gewenst. Maar ook anders samenwerken met elkaar, minder in de
eigen koker maar integraal én anders samenwerken met bewoners, het werken aan het juiste imago en anders
monitoren is veelvuldig genoemd. De uitwerking hiervan is in volle gang.

2.1. Ambities, en programmalijnen 2018-2022
Gemeente Delft wil met, voor en door bewoners en partners komen tot een stad waarin het
prettig wonen, leven en werken is. In sommige buurten staat de leefbaarheid (incl. veiligheid)
onder druk vanwege een concentratie van huishoudens met (meervoudige) problemen en die
niet naar vermogen mee (kunnen) doen. Buitenhof NW heeft de laagste buurtscore ten
opzichte van stedelijk gemiddelde als het gaat om leefbaarheid en participatie. De gemeente en
partners willen dit verhogen en het vermogen om mee te doen verbeteren mét, voor en door de
bewoners.
Onlangs is in een werkbijeenkomst over de Sociale visie en Buitenhof door partijen verwoord aan welk
resultaat we gezamenlijk werken: “dat nieuwe bewoners in de toekomst kiezen om in Buitenhof te wonen
vanwege de kwaliteit en mogelijkheden die de wijk te bieden heeft, óók in Buitenhof Noordwest!”.
Om die ambitie en hetgeen we tot nu toe geleerd hebben om te zetten in bijgestelde en nieuwe afspraken en
acties, gaan de bestaande drie programmalijnen op in een integraal sociaal en fysiek programma Kansen voor
Buitenhof.
Doelstelling fysiek programma:
- Aantrekkelijke woon- en leefomgeving, gericht op gebiedsontwikkeling, met goede woningen,
een divers woningaanbod en een goed ingerichte openbare ruimte die schoon en heel is.
Doelstellingen sociaal programma:
- Iedereen doet mee, gericht op het samenleven in de buurten, bewonersparticipatie, sociale
samenhang.
- Mensen aan het werk, met een focus op zoveel mogelijk mensen aan het werk of geactiveerd.
- Kansen voor de jeugd, jeugd groeit gezond en veilig op, ontwikkelt talent en participeert in de
samenleving.
- Een leefbare en veilige wijk met een goed sociaal klimaat, waar we in samenhang werken aan
de veiligheidsbeleving en naast voorkomen ook ingrijpen als er sprake is van overlast en onveiligheid.
Communicatie en participatie lopen door alle programmalijnen heen waarbij er focus is op:
- Imago, verbetering van het beeld over Buitenhof Noordwest door te laten zien wie er wonen, wat er
gebeurt, door het verhaal daarover te vertellen en successen te delen.
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Anders werken, anders Participeren, Anders samenwerken met elkaar (bewoners en
professionals) wordt onderdeel van de aanpak. De participatieaanpak Delfts Doen 2 wordt de standaard
werkwijze bij de uitwerking van de businesscases voor de fysieke ontwikkeling. Deze manier van
werken kan ook bij andere planvorming worden gebruikt. We sluiten aan op de verdere innovatie in
het sociaal domein en nodigen ook daar partijen expliciet uit om bij te dragen aan kansen voor Buitenhof
Noordwest.

Monitoring wordt uitgewerkt op basis van de nieuwe doelen en de inspanningen die daarbij horen.

2.2 Fysieke programma
De kaders voor de gebiedsontwikkeling zijn de Woonvisie en de Investeringsagenda Stad waarmee Delft zich
richt op de ontwikkeling van de stad op de langere termijn. Met de transformatieopgaven uit de
Investeringsagenda maken we een start met de intensivering van de ruimtelijke ontwikkelingen. De
gebiedsontwikkeling in Buitenhof Noordwest maakt onderdeel uit van de brede stedelijke aanpak van
vernieuwing. Zo wordt in diverse delen van de stad een aantal concrete plannen gerealiseerd als gevolg van de
integrale gebiedsaanpak in Buitenhof Noordwest, Voorhof, Tanthof en de Kuyperwijk. Deze en andere
ontwikkelingen in de stad dragen bij aan het toevoegen van de gewenste 15.000 nieuwe woningen aan de
bestaande voorraad in 2014.
Kansenkaarten
De nieuwbouw en fysieke verbeteringen in de openbare ruimte in Buitenhof Noordwest dragen bij aan
verbetering van de leefbaarheid en leiden bovendien tot een andere instroom in de wijk waardoor ook een
wooncarrière in de wijk zelf, mogelijk wordt. De afgelopen maanden zijn mogelijkheden voor de fysieke
ontwikkeling van de wijk onderzocht met gebruik van de methodiek van kansenkaarten. Deze kaarten, die met
partijen zijn opgesteld, gebruiken we de komende jaren als inspiratiebron, als databank met ideeën en als
vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van Buitenhof en het naastgelegen recreatiegebied. Een kansenkaart
is geen blauwdruk of voorstel voor een te realiseren ontwerp. De kansenkaarten laten zien dat het mogelijk is
om de situatie in buurten te verbeteren en welke positieve effecten hiervan verwacht kunnen worden. Of en
op welke manier kansen in de toekomst verzilverd worden, is iets wat per locatie met belanghebbenden
bepaald moet worden. De kansenkaarten zijn bedoeld om mensen te inspireren om over de potentie en kansen
voor de wijk na te denken. Door de gedetailleerde uitwerking blijft dit denken niet hangen op het niveau van
ambities, maar wordt het mogelijk een voorstelling te maken van wat er daadwerkelijk in de buurten kan
veranderen. We werken op basis van deze kaarten aan gerichte businesscases die aantonen in welke mate de
kansen worden verzilverd (wenselijk en financieel) en op welke termijn er waar gestart kan worden met de
integrale aanpak van de fysieke ruimte . We beginnen in tweede helft 2017 als eerste met het uitwerken van de
businesscase Rode dorp. Op een aantal plekken in de wijk intensiveren we het beheer.
Doelen van het fysieke programma:
- Meer diversiteit in woningaanbod
- Minder concentratie van problematiek
- Een betere openbare ruimte met gedifferentieerd beheer bevordert positief en veilig gevoel en gedrag.
Aantrekkelijk woon en leefklimaat
Met een aantrekkelijk woon en leefklimaat richten we ons op:
- Gebiedsontwikkeling op basis van de Integrale gebiedsverkenning Buitenhof (kansenkaarten)
- Woningen: verbeteren en verduurzamen bestaande woningen, toevoegen andere woonsegmenten en
gericht toewijzen
- Inrichting openbare ruimte (incl. infrastructuur, ontmoetingsplekken): face-lift waar nodig en kansrijk,
in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden
- Social return opnemen in aanbestedingen, met waar mogelijk inzetten van bewoners uit Buitenhof zelf
- Een openbare ruimte die schoon en heel is met gedifferentieerd beheer op hotspots die in
samenspraak met bewoners worden aangewezen

2.3 Sociaal programma
De kaders voor de uitwerking van het sociale programma zijn de sociale visie en de bijbehorende kadernota’s
en beleidsnotities ISD en het beleidskader Veiligheid en handhaving met bijbehorende beleidsuitwerkingen. De
2
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Sociale visie geeft ook richting aan de manier waarop we samenwerken en de vernieuwing daarvan. De
afgelopen maanden is in diverse gesprekken en workshops verkent waar en hoe we willen intensiveren in het
sociale programma.
Doelen van sociaal programma:
- Beter, vaker en meer ontwikkelen, stimuleren en inzetten van talenten van bewoners
- Meer ondersteuning waar nodig en zo vroeg mogelijk

Kansen voor de jeugd
Met Kansen voor de jeugd richten we ons op het stimuleren van kansen voor jeugd (0-27 jaar): jeugd groeit
gezond en veilig op, ontwikkelt talent en participeert in de samenleving.
- We willen een negatieve spiraal van armoede en kwetsbaarheid van generatie op generatie
doorbreken.
- Door vroegtijdig signaleren en ondersteunen van gezinnen in (potentieel) kwetsbare omstandigheden
en stevige basisvoorzieningen passend bij de gezinnen en jeugdigen in de wijk
We hebben voor de lijn Kansen voor de jeugd de volgende ambities geformuleerd:
- Versterken opvoedvaardigheden van ouders
- 0-4 jarigen een stijgende lijn in taal- en ontwikkelniveau bij instromen kinderen in het basisonderwijs
- 4-13 jaar Verstevigen basisaanbod voor kinderen van kwetsbare gezinnen
- 12-27 jaar stimuleren kwalificaties op zo hoog mogelijk niveau en stimuleren werk
- Stevige ketenaanpak door professionals en instellingen plus het betrekken en verbinden van (burger)
initiatieven
De uitwerking van dit thema is gaande en ondertussen beginnen we wel al met extra inspanningen sport en
cultuur voor kinderen, een onderzoek naar ongeregistreerde jongeren zonder dagbesteding en subsidiëring van
initiatief Can I dream.

Mensen aan het werk
Met Mensen aan het werk richten we ons op:
- Blijvende en waar mogelijk verstevigde inzet gericht op werk en/of activering: het werk is er, de match
dient plaatst te vinden. De ervaring van met bemiddeling van jongeren op locatie, leidt ertoe om voor
een breder publiek outreachend samen met werkgevers het aanbod van werk onder de aandacht te
brengen, onder andere in de vorm van een banenmarkt op locatie.
- Bij nieuwe ontwikkelingen Social return in de wijk organiseren

Iedereen doet mee
Met Iedereen doet mee richten we ons op:
- Mensen van alle leeftijden voelen zich betrokken, doen naar vermogen (actief) mee en steunen elkaar.
- Ruimte om eigen initiatief en talenten alleen of met anderen te ontwikkelen.
- Toenemen van samenredzaamheid tussen bewoners en ontstaan van informele steunsystemen in de
wijk waardoor bewoners niet alleen voor zichzelf zorgen maar ook voor de buurt
- Samenbrengen van opgaven en vragen van bewoners met vrijwilligersorganisaties van informele zorg
en ondersteuning
- Versterken van de ketensamenwerking, beter en eerder signaleren door het afstemmen van bijdragen
en prestaties van partners (ook informele zorg en ondersteuning) en het ontschotting van basis- en
maatwerkvoorzieningen.

Veiligheid en leefbaarheid
Met Veiligheid en leefbaarheid richten we ons op:
- Om criminaliteit in kwetsbare wijken duurzaam aan te pakken is een lange adem nodig. Het vraagt om
een combinatie van een wijkgerichte, persoonsgerichte en familiegerichte aanpak waarbij geïnvesteerd
wordt in wonen, werken, opleiding, sociale verbanden en vrije tijdsbesteding.
- Verschillende partijen dragen daar aan bij vanuit een andere rol (pro-actie preventie, repressie)
binnen de veiligheidsketen en door goede afstemming werken we aan een sluitende aanpak, in het
bijzonder bij crisis en incidenten.
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In een afgestemde aanpak op verbeteren veiligheidsbeleving, met de methodiek van ‘De tafel van
twaalf’3 gaan we met verschillende partners integraal sturen op diverse aspecten die van invloed zijn op
de veiligheidsbeleving van bewoners zelf en het bestaande beeld over de buurten.
Integrale aanpak risicojongeren
De PAD (persoonsgerihte aanpak Delft)-aanpak waarbij de wijkmarshall en PAD coaches zich richten
op overlastgevende en criminele jongeren om hen op het rechte pad te krijgen en te houden. Deze
aanpak is in afstemming met politie en justitie en wordt vanuit de lokale Driehoek aangestuurd.

2.4 Imago
Participatie en Communicatie krijgt een prominentere plek, hoe we (bewoners en professionals) samenwerken
in en aan de buurten en het juiste verhaal vertellen is daarbij een rode draad. Werken aan het Imago van
Buitenhof dient een dubbel doel, enerzijds gaat het om het juiste beeld van de wijk schetsen. Veel partijen,
zowel professionals als bewoners herkennen het negatieve beeld dat er over Buitenhof bestaat niet. Gelijktijdig
zijn er plekken in de wijk waar weldegelijk sprake is van problematiek die het imago beïnvloed en waar
maatregelen nodig zijn om het beeld te keren.
Doelen Imago
- Beter imago van de wijk bij bewoners zelf en mensen buiten de wijk
- Meer mensen kiezen vanuit een positieve motivatie voor leven, wonen en werken in de wijk

Beter Imago
Met Beter Imago voor de wijk richten we ons op:
- Kansen zijn uitgangspunt: door te werken vanuit kansen en opgaven in plaats van problemen en dit in
alle inspanningen uit te dragen/ stralen. Dit is de basishouding!
- In dialoog: structureel in overleg met bewoners/ verenigingen/ partners, over en weer inzicht geven in
wat we doen, steeds resultaten teruggeven.
- Communicatie en public relations: Door het vertellen van het verhaal van Buitenhof en haar bewoners
via storytelling met/ vanuit bewoners, vooral ook op (social) media.

Leven, wonen en werken vanuit een positieve motivatie
Om te bevorderen dat mensen vanuit een positief gevoel wonen in de wijk richten we ons op:
- Wensen en behoeften vanuit de wijk zijn voortdurend uitgangspunt voor de communicatie en
participatie
- Communicatie en public relations: Door het vertellen van het verhaal van Buitenhof en haar bewoners
via storytelling met/ vanuit bewoners, ook op (social) media.

2.5 Participatie: Bewoners en partners doen het samen én anders
Doelen Participatie:
- Anders en eerder betrekken van bewoners door gemeenten én partners
- Werken volgens de spelregels van de participatieaanpak Delfts Doen! Met aandacht voor het
teruggeven van de uitkomsten van gesprekken die we voeren.

Anders en eerder betrekken
Plannen voor de Buitenhof komen tot stand in samenspraak van partners, bewoners en gemeente. Zo zijn de
aandachtspunten voor de intensivering en verschuiving van accenten gebaseerd op gesprekken met betrokken
partners en op basis van input van bewoners door henzelf of via anderen aangedragen. Delft voor Elkaar ging
samen met de gemeente de straat op om met de methode assetmapping de assets (waardevolle dingen) van de
wijk in kaart te brengen. Via gesprekken met bewoners (ook jongeren), onder andere tijdens wijkbezoek van
college, via raadsleden op de raadsmarkt, gesprek met zelforganisaties, in de ouderkamer van de school en op
andere plekken in de wijk. Daarbij kwam nadrukkelijk naar voren dat bewoners eerder en anders betrokken
willen worden bij de plannen voor hun buurt.

DelftsDoen!
Anders samenwerken betekent ook het loslaten van bestaande werkwijzen en op innovatieve manieren samen
plannen uitwerken en uitvoeren. We maken daarbij gebruik van de participatie methode Delfts Doen! In eerste
3
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7

instantie voor de gebiedsontwikkeling; we starten daar al mee in de uitwerking van de eerste businesscases in
het Rode dorp. We organiseren een wijkconferentie waar bewoners elkaar en partijen in de stad kunnen
ontmoeten, zien welke initiatieven en plannen er al zijn en wat er verder samen kan worden bereikt.

2.6. Monitoring
De buurtscore in de aandachtsbuurten in Buitenhof is de afgelopen jaren gestabiliseerd tot licht verbeterd. De
scores waarop inspanningen zijn gepleegd, stijgen langzaam: mensen zijn actiever, voelen zich veiliger en het
algemene rapportcijfer is gestegen. Het monitoren van voortgang op basis van de buurtscore blijkt echter
beperkt. De wijze van monitoren van de doelen en inspanningen van het programma wordt opnieuw ingericht:
- Gebleken is dat uit de veelheid van de inspanningen van de diverse partijen over de jaren, niet
exact aan te geven is welke activiteit in meer of mindere mate heeft bijgedragen aan
veranderingen van de buurtscore.
- De buurtscore is een thermometer op zeven hoofdindicatoren, maar niet gedetailleerd genoeg
om hieraan rechtstreeks de opbrengst van inspanningen te kunnen koppelen. Een lage score toont
waar in de stad sprake is van een cumulatie aan problemen en is daarmee eerder een
thermometer voor buurten waar aandacht nodig is, dan een samengestelde indicator die de
effecten van inspanningen meet.
- Incidenten op specifieke locaties, hoe impactvol ook, zijn geen juiste indicator voor het weergeven
van het effect van het totaal aan inspanningen.
- We blijven de buurtscore volgen maar gaan ook op een ander manier inspanningen en effecten
monitoren.
- We sturen met het programma voor de lange termijn op outcome (betere aandachtsbuurten) en
niet op output. Sturen op output is gezien de opbouw en het verloop van de samenstelling van de
wijk slechts beperkt mogelijk. Het komt geregeld voor dat individuele bewoners verhuizen na
succesvolle inzet van hulp. Dit komt niet terug in de cijfers en vertaalt zich dan ook niet in scores.
- Het blijkt dat meten van effecten en prestaties in het sociaal domein complex is. Informatieanalyse
en monitoring is wel prioriteit en wordt verder met partners uitgewerkt voor de doelen en
inspanningen/ prestaties per pijler. Zo brengen we de komende jaren de resultaten beter in beeld.
- We maken gebruik en sluiten waar mogelijk aan bij bestaande scans (wijkscan politie en Delft voor
Elkaar) en monitors (Omnibus) en monitors die nog in ontwikkeling zijn (bestuurlijke monitor
sociaal domein).
- Niet alle monitoring zal zich vertalen in effecten. Zo willen we onder andere voor de fysieke
ontwikkeling een dashboard kansenkaarten bijhouden; jaarlijks laten we zien wat er in de wijk
gebeurt en hoe de kansenkaarten worden gebruikt.
- We gaan rapporteren op jaarbasis, zowel kwalitatief in de vorm van storytelling als kwantitatief
over inspanningen en prestaties in de vorm van een vast format (dashboard). De rapportage
wordt opgenomen in de jaarplannen.

2.7 Wat doen we in de tweede helft van 2017?
Hieronder beschrijven we wat we doen in 2017. In de bijlage vindt u een beknopte versie daarvan
in beeld. Het programma loopt en in het tweede deel van 2017 maken we een versnelling met en
door:
- Een programmamanager en projectleider preventie (kansen voor de jeugd) verstevigen het programma
in de breedte en brengen de intensiveringen verder met partners en bewoners.
- De programmamanager werkt samen met projectleiders en adviseurs bij gemeente en partner
organisaties het programmaplan en jaarplan 2018 uit: van doelen naar concrete acties langs de
programmalijnen, en inrichten van monitoring daarvan.
- Daarbij hoort: een manifest Kansen voor Buitenhof uit, waarbij partijen, zowel professionele als
vrijwilligersorganisaties zich committeren aan het programma.
- Ten behoeve van gebiedsontwikkeling en inrichten van de openbare ruimte verder uitwerken van de
kansenkaarten naar concrete projecten, we beginnen met het Rode Dorp.
- Diverse nieuwe partijen waaronder het burgerinitiatief “De verbonden stad” en het
Ondernemersfonds verbinden met de uitwerking van de kansenkaarten.
- Fysieke ontwikkelingen, herinrichting Buitenhof Noord: LIDL pand wordt gesloopt en vervangen en
indien de wijziging van het bestemmingsplan hiervoor niet tegen onoverkomelijke bezwaren stuit start
de sloop/nieuwbouw in november , vanaf het najaar 2017 op locatie van het Gillisparadijs, de tijdelijke
moestuin naast verzorgingstehuis Die Buytenweye, maakt in 2017 plaats voor twintig nieuwbouw
woningen. De moestuin zelf verhuist naar de Brahmslaan zodat vanuit de wijkpost van Vidomes goed
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zicht is op de openbare ruimte. In de Griegstraat is de ontwikkeling van het voormalige pand van
Vestia in voorbereiding voor een twintigtal woningen. In de zomer wordt gewerkt aan de herinrichting
van het parkeerterrein van de Debussyflat. Om een mooier en veiliger toegang te maken zijn onder
andere bomen gekapt en wordt een looppad richting de LIDL verbreed. De aanleg van de ecologische
oever en twee speelterreinen bij het Strauspad zijn in uitvoering.
Aanpak zwerfafval en grofvuil, op een aantal plekken extra vuilophalen en extra schoonmaken (rond de
LIDL, delen van Gillishof, Tussen de ERAflats nabij wijkpost Woonbron Chopinlaan/ Haydenlaan) en
onderzoeken wat nog meer mogelijk is.
Extra inzet Toezicht en Handhaving, in het bijzonder gericht op jeugd.
Jeugd 4-13 jaar, schooljaar 2017-2018 De Community school start in 2017 met de implementatie en
doorontwikkeling van een integraal samenhangend aanbod vanuit verschillende partners (Delft voor
Elkaar, JGZ, Stichting Delfstse Peuterspeelzalen, DOK). Doel is ontwikkelingsachterstanden zoveel
mogelijk terug te dringen en te voorkomen. Het gaat om een programma gericht op participatie van
ouders (ouderkamer, wijkcontactpunt), bevordering van een gezonde leerstijl, doorlopende leerlijnen
(0-7, 7-13 jaar), en naschoolse activiteiten.
Onderzoek naar ongeregistreerde jongeren zonder dagbesteding die buiten beeld zijn.
Can I Dream, start project talentontwikkelingsprogramma in september 2017. Doestelling van dit
programma is het bevorderen van de leefkwaliteit, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van de jongeren
tussen de 12–18 jaar, om te voorkomen dat ze afglijden in het criminele milieu. Talentherkenning en
benutting staan hierin centraal.
Onderzoeken beheer en tijdelijk gebruik kantine Delfia ten behoeve van de wijk.
Veiligheidsbeleving in Buitenhof is opnieuw gestegen (naar 74%). Om nog beter te sturen op
veiligheidsbeleving wordt het instrument Tafel van Twaalf uitgewerkt voor Buitenhof Noordwest.
September/ oktober: Wijkconferentie, waarbij we bewoners en partners in de wijk verder betrekken
bij aanpak Buitenhof. In samenspraak met partijen, in het bijzonder de bewoners, wordt het
programma samengesteld. Ideeën voor de conferentie zijn: verbinden gemeenschap, elkaar en elkaars
initiatieven kennen, afstemming initiatieven studenten TU, banenmarkt Werkse! en ondernemers en
bewoners kennis laten maken met de kansenkaarten en betrekken bij de uitwerking daarvan en bij
andere onderdelen van het programma Buitenhof.
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Integrale gebiedsverkenning Buitenhof
kansenkaarten

juni 2017

2

Colofon
De kansenkaarten zijn het resultaat van de
eerste fase van de Integrale gebiedsverkenning
Buitenhof, onderdeel van de geïntensiveerde
aanpak voor de Buitenhof van de gemeente Delft.
De kansenkaarten zijn opgesteld door:

Heleen Bothof - LUZ architecten

in samenwerking met:

Janet Otter - gemeente Delft

projectleiding:

Johan Vellinga - gemeente Delft

Op basis van gesprekken en workshops met:

projectteam gemeente Delft
Woonbron
Vidomes
Vestia
DUWO
Hoogheemraadschap van Delfland
Reinier de Graaf ziekenhuis

Delft, juni 2017
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Toelichting

Ontwerpend onderzoek Integrale gebiedsverkenning Buitenhof
In de Buitenhof vinden komende jaren diverse (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen plaats,
zoals het vervangen van de riolering, de aanleg van een warmtenet en de ontwikkeling van
woningen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het versterken van de sociaaleconomische status van
de aandachtsbuurten. In het ontwerpend onderzoek dat is uitgevoerd om deze kansenkaarten te
kunnen opstellen, zijn 2 vragen onderzocht:

Opzet van de kansenkaarten
Voor alle 11 buurten van de Buitenhof is een kansenkaart gemaakt. De buurt Buitenhof-Zuid
wordt niet apart beschreven maar is bij de Vrijheidsbuurt en Verzetstrijdersbuurt gevoegd.
Voor de Gillisbuurt en Kerkpolder zijn 2 scenario’s ontwikkeld, voor de andere buurten 1.
Voor elke buurt is steeds hetzelfde type informatie ontwikkeld:

1. Voor welke ruimtelijke ontwikkelingen is het aan te bevelen om ze met elkaar te combineren?
Men verwacht dat het “meekoppelen” van maatregelen leidt tot efficiëntere inzet van
middelen, sneller resultaat en hogere kwaliteit doordat met een combinatie van maatregelen
meerdere doelen gediend worden. Pagina 5 geeft een overzicht van de te verwachten
ruimtelijke ontwikkelingen en langetermijnopgaven voor de wijk. Bij de beschrijving van
de kansen per buurt is per kans aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkeling deze
gecombineerd kan worden.
2. Hoe kunnen ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan verbetering van de sociaaleconomische
status van de wijk ? Het schema op pagina 6 geeft op realistische en onderbouwde wijze
inzicht in de mate van invloed van ruimtelijke aspecten op sociaaleconomische aspecten.
Hiervoor geldt de problematiek die beschreven staat in het Streefbeeld 2030 Buitenhof
Noordwest als uitgangspunt. Op pagina 7 wordt dit toegelicht met een voorbeeld. Per buurt
is aangegeven aan welke sociaaleconomische doelen een kans bijdraagt.
Generieke en locatiespecifieke kansen
Veel kansen kunnen op verschillende plekken benut worden. Het oriënteren van woningen op de
straat (veiligheid), aanleggen van wadi’s (klimaatbestendigheid) of aansluiten van woongebouwen
op een warmtenet (energieneutraliteit) zijn hier voorbeelden van. Op pagina 8 is een overzicht
van deze generieke kansen opgenomen. In de kansenkaarten per buurt wordt voor deze
generieke kansen dezelfde codering gebruikt (W-, G- of E-kansen). Daarnaast zijn er per buurt
locatiespecifieke kansen (L-kansen) benoemd.

Samenvatting:
Voor elke buurt is een samenvatting gemaakt van de
informatie die gedurende het ontwerpend onderzoek
is verzameld en ontwikkeld. Bij de samenvatting zijn
impressies van de kans of verduidelijkende foto’s van de
bestaande situatie weergegeven.

Kansenkaart:
Op deze kaart zijn de kansen getekend. De kansen
worden aangegeven met nummers die verwijzen naar
de beschrijving. Vanwege de leesbaarheid zijn sommige
kansen maar 1 keer met een nummer aangegeven, al
komen ze wel op meerdere plekken voor.

Beschrijving kansen:
Per kans is aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkeling
de kans te combineren is en op welk terrein positieve
invloed te verwachten valt. Door de toelichting kan de lezer
de denkwijze begrijpen en deze zelf toepassen en nieuwe
kansen bedenken.

Bestaande situatie:
De bestaande situatie dient ter verduidelijking. De lezer
kan de kansenkaart met de bestaande situatie vergelijken
om het verschil te zien. De bestaande situatie is een kopie
van de BGT (m.u.v. de bomen) en is niet bewerkt.

Een kansenkaart is geen blauwdruk!
Het is belangrijk om te beseffen dat een kansenkaart geen voorstel voor een te realiseren
ontwerp is. De kansenkaarten laten zien dat het mogelijk is om de situatie in de buurten te
verbeteren en welke positieve effecten hiervan verwacht kunnen worden. Of en op welke manier
kansen in de toekomst verzilverd worden, is iets wat per locatie met belanghebbenden bepaald
moet worden. De kansenkaarten zijn bedoeld om mensen te inspireren zelf over de potentie van
en kansen voor deze wijk na te denken. Door de gedetailleerde uitwerking blijft dit denken niet
hangen op het niveau van ambities, maar wordt het mogelijk een voorstelling te maken van wat
er er daadwerkelijk in de buurten kan veranderen.
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Ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven

bestaand warmtenet
bestaand warmtenet
potentieel warmtenet
potentieel warmtenet

Maatschappelijke voorzieningen, wonen en infrastructuur
Veel van de maatschappelijke voorzieningen in de Buitenhof zijn aan
verandering onderhevig. Hierdoor komen binnenstedelijke locaties vrij (op de
tekening aangegeven in groen). Voor deze locaties wordt in eerste instantie
gedacht aan woningbouw, in lijn met de lokale en regionale woonvisie en het
Streefbeeld 2030 Buitenhof Noordwest.

g

Hoge en lage dichtheid
Ook in de Juniusbuurt komt in de toekomst ruimte vrij voor ontwikkeling door
het herlokaliseren of vernieuwen van scholen. Hier is ruimte voor wonen in
hogere dichtheid, nabij voorzieningen en de binnenstad, terwijl op de locaties
aan de kant van Kerpolder een lage dichtheid gepaster is.

Vervangen riolering
In een groot gedeelte van de Buitenhof moet de riolering worden vervangen
omdat deze verzakt is (op de tekening aangegeven in blauw). Dit is een enorme
ingreep aangezien alle straten hiervoor open moeten. Hierbij moet in ieder
geval ruimte in de ondergrond gereserveerd worden voor de aanleg van een
warmtenet, naast de ruimte voor boomwortels. Het gelijktijdig uitvoeren van
de vervanging van de riolering, het aanleggen van een warmtenet en het
herinrichten van de openbare ruimte is een grote kans. De vervanging van
de riolering staat gepland voor de periode 2025-2030. In het Rode Dorp is
vervanging van de riolering nu al aan de orde.

De aanleg van de ondergrondse warmteleidingen in straten kan gecombineerd
worden met het vervangen van de riolering. Dit scheelt in de kosten en het
veroorzaakt minder overlast als de straat maar één keer open hoeft. De
hoofdleiding van het warmtenet komt mogelijk langs of door de wijk te liggen.
Hier is er de kans om herinrichting van de betreffende weg of openbare ruimte
direct mee te nemen. Of omgekeerd: om de hoofdleiding te positioneren
onder wegen waarvoor herinrichting noodzakelijk is, zoals de Mozartlaan en
mogelijk Jan Thoméelaan. Het WOS (warmte overdracht station) is kritische
infrastructuur en dient zo aangelegd te worden dat het ook blijft functioneren
bij wateroverlast door hevige regenval of overstroming vanuit regionaal
watersysteem.

in
teleid

Passende ontsluitingsroutes
Door deze ontwikkelingen veranderen de Mozartlaan/Chopinlaan en Jan
Thoméelaan van achterafstraatjes in ontsluitingswegen. Door deze straten in
te richten als aantrekkelijke woonstraten begint het gevoel van een prettige
woonwijk al bij de toegang van de wijk.

Energie: van gas naar warmte, en verduurzamen woningen
De aanleg van een warmtenet is kansrijk in de Buitenhof omdat er veel
woningbouwcomplexen (flats) zijn met 1 centrale warmtevoorziening voor
alle woningen. Om helemaal “gasloos” te worden is het ook nodig in elke
woning apart het kooktoestel aan te passen (van gas naar elektrisch). Bij de
corporatiewoningen kan dit meegenomen worden bij het verduurzamen van
woningen in het kader van de ambities m.b.t. energielabels en het verbeteren
van de kwaliteit van woningen in het kader van verhuren in een hoger
segment, of bij regulier onderhoud. Voor het verduurzamen van particuliere
woningen is een andere aanpak nodig.

warm

Het Reinier de Graaf ziekenhuis, bijvoorbeeld, heeft 2 verouderde gebouwen
vervangen door 1 compact nieuw gebouw waardoor er ruimte op het terrein is
vrijgekomen voor woningbouw.Ook het Delfiaterrein komt door het opheffen
van het sportpark en de verhuizing van de voetbalclub vrij voor ontwikkeling.
Gecombineerd met de vervanging van maatschappelijk gemeentelijk vastgoed
aan de Mozartlaan ontstaat er ruimte om niet alleen nieuwe woningen toe
te voegen, maar ook de leefbaarheid in Buitenhof-Noord en de Gillisbuurt te
verbeteren en het gebied Kerkpolder beter bereikbaar te maken.

Groen, water en klimaatadaptatie
De waterstructuur in de Buitenhof is grotendeels op orde, hier liggen volgens
de huidige maatstaven geen grote opgaven. Er is veel groen in de Buitenhof,
wat positief bijdraagt aan het imago van een groene woonwijk en zorgt voor
koeling in de zomer. Veel groengebieden zijn echter drassig, gevoelig voor
vervuiling en worden niet optimaal gebruikt, omdat de inrichting niet aansluit
bij de gebruiken van de omwonenden. Het groen bestaat grofweg uit 2 types:
kort gras met bomen of bosschage (uitgegroeide struiken) met bomen. Langs
de watergangen zijn veel natuurvriendelijke oevers die wel een diversere
beplanting hebben. De kans is om het groen te transformeren zodanig dat:
1. de inrichting beter aansluit bij wensen van omwonenden;
2. het groen minder gevoelig is voor vervuiling;
3. er meer variatie in groen (en dus leefgebieden voor plant en dier) komt;
4. het groen een bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van de stad
door water op te vangen bij piekbelasting, water vast te houden bij droogte
en koeling te bieden bij hitte door schaduw en verdamping.

In de Juniusbuurt ligt al een stukje warmtenet. Dit gebied is kansrijk voor een
pilotproject op het gebied van het cascaderen van warmte.
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Sociale problematiek (volgens
Streefbeeld 2030 Buitenhof NW)

Bijdrage van ruimtelijke ingrepen aan sociaaleconomische doelen

Kan ruimtelijke
ingreep helpen?

Op welke manier?

Bron

Participatie (1) als tegenprestatie bij
uitkering

-

Psychische of sociale problemen
(trauma, verslaving, verward,
opvoeding)

- *

Schooluitval / geen opleiding / geen
startkwalificatie

-

Laaggeletterd / taalachterstand

?

Voorbeeldfunctie

Participatie (2): betrokken en actieve
bewoners (moestuin, ouderkamer)
Eenzaamheid (bijvoorbeeld door
langer thuis wonen ouderen)

Kan ruimtelijke
ingreep helpen?

Werkse! opereert op schaalniveau van de stad, niet wijk of buurt. Bij gemeente Delft
voorkeur mensen stimuleren de wijk uit te komen en aanbod niet
versnipperen.

Goede en passende woningen
(geluidisolatie, luchtkwaliteit, niet te
klein, praktische indeling)
OV-bereikbaarheid

Indirect: 1) lagere energierekening door energiezuinigere
woning, maar effect treedt vaak niet op. 2) kwijtschelding
waterschapsbelasting afgeschaft, heffing lager?

gemeente Delft, Vestia

Voor het idee dat mensen met een lage sociaaleconomische
status zich kunnen optrekken (d.m.v. rolmodel of hulpbronnen)
aan mensen met een hogere sociaaleconomische status is geen
wetenschappelijk bewijs.

Miltenburg, E.M. (2017).
A different place to different people: Conditional neighbourhood
effects on residents’
socio-economic status.

-/+

Ruimte voor moestuinen, ontmoetingsplek, ruimte waar je gratis
activiteiten kan organiseren

gemeente Delft

+

Openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan en ruimte
biedt om anderen te ontmoeten. “Ouderen maken graag een
dagelijkse wandeling door de wijk. Parken en groenstroken in de
nabijheid van woningen zijn voor ouderen van belang. Bankjes
langs voetpaden helpen grotere afstanden te overbruggen.”

o.a. Veldacademie
studie Toegankelijkheid
van wijken en project
Langer Thuis van
gemeente Rotterdam

Wel indirect via social return (5% aanbestedingssom naar plekken
voor werkervaring, -gelegenheid of stage)

gemeente Delft

Omgeving zo inrichten dat criminaliteit wordt ontmoedigd.
Politiekeurmerk veilig wonen: “Met PKVW neemt kans op geslaagde
inbraak tot wel 90% af”.
1. Overzicht en toezicht (woningen aan de straat, zichtlijnen, geen
dichte plinten/garages, bij voorkeur geen achterpaden)
2. Bundelen van verkeersstromen (mensen op straat)
3. Herkenbare eenheden waarmee bewoners zich kunnen
identificeren en waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen.
4. Duidelijkheid over functie openbare ruimte; voorkomen van loze
of anonieme openbare ruimte
5. Recreatie- en ontspanningsfaciliteiten bereikbaar vanuit
hoofdstructuur van de wijk
6. Hoofdstraten en verbondenheid hiermee van lokale straten
(street-connectivity)
7. Indirect: aantrekkelijke openbare ruimte > betrokken bij de buurt
> hogere pakkans

Politiekeurmerk Veilig
Wonen, website en
handboek, gemeente
Delft

Overlast door jongeren lastig tegen te gaan want blijvend hoog
percentage jeugdigen in aandachtsbuurten en problemen worden
meestal verplaatst van ene naar andere locatie

gemeente Delft

“Beeldkwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte speelt
eem belangrijke rol bij de beleving van (on)veiligheid. Achterstallig
onderhoud, bouwprojecten, een verrommelde openbare en
anonieme buitenruimte trekken vervuiling aan en hebben een
negatief effect op de veiligheidsbeleving.”

gemeneente Delft
(Streefbeeld 2030),
categorieën uit
Statistisch Jaarboek
(bron Politie
Haaglanden)

+
-/+

- *

Overlast (jeugd, drugs, personen,
geluid, conflicten, overig)

Kwaliteitsverbetering bestaande woningen en nieuwe woningen
passend bij doelgroep.
Bestaande haltes goed en veilig bereikbaar.

A. Stahle (2016).
Economic values of a
walkable city.

1. Voorzieningen toevoegen.
2. Bestaande voorzieningen bereikbaarheid verbeteren.

A. Stahle (2016).
Economic values of a
walkable city.

Overzicht in straten en zichtbaarheid van aansluitingen met
omliggende straten verbeteren.

A. Stahle (2016).
Economic values of a
walkable city.

+

“Street-connectivity” (de mate waarin
straten zichtbaar verbonden zijn met
andere straten)

-/+

Uitzicht op of nabijheid van parken en
water (met name “active green spaces
where you can see and do things with
other people”)

+

1. Woningen zodanig situeren dat zij uitzicht hebben op parken en A. Stahle (2016).
water en/of deze goed kunnen bereiken.
Economic values of a
2. Inrichten van parken.
walkable city. Luttik &
Zijlstra (1997). Woongenot heeft een prijs;
het waardeverhogend
effect van een groene
en waterrijke omgeving.

Kwaliteit openbare ruimte
(aantrekkelijk, bruikbaar, heel, schoon)

+

1. Kwalitatief hoogwaardige inrichting.
2. Inrichting zo goed mogelijk aansluiten bij wensen van gebruikers
van die openbare ruimte.
3. Onderhoud en beheer (van C naar B?).

Concentratie van kwetsbare
huishoudens (gevolg van eenzijdige
woningvoorraad)

+

1. Gericht toewijzen .
2. Sociale huurwoningen in hoger segment verhuren (nu weinig
animo, kwaliteitsverhoging woningen en omgeving nodig).
3. Uitponden (verkoop van sociale huurwoningen).
4. Sloop/nieuwbouw.
5. Verdichten (hierdoor neemt aantal kwetsbare huishoudens niet
af, alleen factor verandert).

gemeente Delft
(Streefbeeld 2030),
Vidomes, Vestia

Bewegen

+

Aantrekkelijke, veilige en herkenbare routes en plekken voor
verschillende type beweging (wandelen, hardlopen, fietsen, skaten
+ plaatsgebonden activiteit).

gemeente Delft

Spelen

+

Aanbod voor verschillende leeftijden en voor mensen met
L. Karsten en N.
verschillende leefstijlen. Toezicht van ouders en mogelijkheid voor Felder (2016). De
zelfstandig buitenspelen (geen weg oversteken e.d.) belangrijk.
nieuwe generatie
stadskinderen. Ruimte
maken voor opgroeien.

GEZONDHEID

VEILIGHEID
Criminaliteit (high impact crimes zoals
inbraak, straatroof en geweld)

Bron

Aanwezigheid en bereikbaarheid
voorzieningen (winkels, restaurants,
cultuur, voorzieningen)

BEWONERS AAN HET WERK
Uitkering/werkloos > mensen aan het
werk

Op welke manier?

AANTREKKELIJK LEEFKLIMAAT / WOONGENOT (WOZ-waarde, verhuurbaarheid, verloop)

MENSEN DIE MEEDOEN

Financiële problemen (schulden, laag
inkomen)

Sociale problematiek (volgens
Streefbeeld 2030 Buitenhof NW)

+

-/+

Voorkomen radicalisering en
criminalisering personen en groepen

-

Veiligheidsbeleving

+

Sport

-/+

Zit ook al bij bewegen. Sporten bij sportclubs lijkt niet erg
afhankelijk van locatie. Er zijn genoeg sportclubs in de buurt (ook
Den Hoorn).

Gezonde voeding

-/+

Moestuinen, plukfruit, stadslandbouw.

D.Schram-Bijkerk et al.
(2015) Healthy Urban
Gardening (RIVM).

Hittestress (ouderen kwetsbare groep)

-/+

Koeling door groen (hoe omgaan met hoge flats?).

J. Kluck et al. (2017) De
klimaatbestendige wijk.
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Voorbeeld effect ruimtelijke ingreep

Chopinlaan
Om te laten zien hoe ruimtelijke ingrepen kunnen bijdragen aan
sociaaleconomische doelen kijken we naar de Chopinlaan. Deze straat
is oorspronkelijk niet bedoeld als ontsluitingsweg maar wordt wel zo
gebruikt. Deze functie zal versterkt worden door de toevoeging van
woningen langs de Mozartlaan en op het Delfiaterrein. Ook is het een
kansrijke ontsluitingsroute voor Kerkpolder.

Huidige situatie
Door de dichte plint is er geen zicht
op de straat en stoep vanaf de begane
grond. Men heeft pas aan de gallerij
een eigen voordeur en ook deze is nog
redelijk anoniem. Niemand voelt zich
verantwoordelijk voor de rommelige
situatie met de fietsen of zal een
ander aanspreken op zijn gedrag. De
inrichting van de openbare ruimte is
verouderd en rommelig waardoor de
veiligheidsbeleving verslechtert.

Kansrijke verbetering
Een andere woningtypologie kan in
deze situatie veel verbeteren. Woningen
met een voortuin die georiënteerd
zijn op de straat zorgen ervoor dat
bewoners zich verantwoordelijk voelen
voor de openbare ruimte die direct aan
hun voortuin grenst, eerder contact
maken met elkaar en eerder anderen
aanspreken op onacceptabel gedrag.
Herstraten in een eenduidige bestrating
en met een modern wegprofiel zorgt
voor een aantrekkelijkere openbare
ruimte en daarmee voor een verbetering
van de veiligheidsbeleving. Door de
toegevoegde bomenrij aan de linkerkant
oogt het bestaande groen aan de
rechterkant niet meer als een incident,
maar als onderdeel van een structuur.

3

1
Veiligheid:
Omgeving die criminaliteit ontmoedigt:
1.
Overzicht en toezicht
2.
Bundelen van verkeersstromen
3.
Herkenbare eenheden
4.
Duidelijkheid functie openbare ruimte
Veiligheidsbeleving:
5.
Schoon, heel, niet rommelig, aantrekkelijk

5

5

+
-/+
+

5

2

4

-

5

3

1
5

Veiligheid:
Omgeving die criminaliteit ontmoedigt:
1.
Overzicht en toezicht
2.
Bundelen van verkeersstromen
3.
Herkenbare eenheden
4.
Duidelijkheid functie openbare ruimte

+
+
+
+

Veiligheidsbeleving:
5.
Schoon, heel, niet rommelig, aantrekkelijk

+

5

2
4
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Generieke kansen en legenda

woning corporatie
van corporatie

Beschrijving van
kansen
kansen die op verschillende locaties van toepassing zijn

KANS OMSCHRIJVING

woning particulier
van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W1

Woningen beter oriënteren op de straat (plattegrond, grote ramen).

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W2

Strook voor woningen inrichten als “Delftse stoep” om zicht op openbare ruimte te bevorderen.

kwaliteitsverbetering woningen
vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W3

Reststukjes openbaar groen uitgeven aan particulieren of corporaties ten behoeve van tuinen.

herstraten en herinrichten

woongenot > passende woningen

W4

Vervangen schuttingen door een lage eenduidige erfafscheiding van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld stenen tuinmuurtjes, zodat zicht
vanuit tuinen op straat ontstaat.

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

W6

Verdichten: woningen toevoegen.

woongenot > relatieve vermindering concentratie kwetsbare
huishoudens, passende woningen

W7

Sloop grootschalige woningbouwcomplexen en vervangen door kleinschalige nieuwbouw.

woongenot > vermindering concentratie kwetsbare
huishoudens, passende woningen

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

veiligheid > over- en toezicht

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

GROEN EN WATER

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever

G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. vervangen riolering
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G2

Plaatsen en groeperen van bomen in de binnengebieden, passend bij functie binnengebieden. Bomen die het zicht belemmeren of in
de weg staan weghalen. Variatie in type bomen t.b.v. biodversiteit en spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G3

Opgaande begroeiing (bosschage) langs straten vervangen door lage beplating zodat zicht op binnengebieden ontstaat.

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

(bloeiende) vaste planten

G7

Straat en parkeerplaatsen onder verhang aanleggen richting groene binnengebieden zodat deze bij piekbelasting water kunnen
bergen. Bij plaatsen verkeerdrempels rekening houden met stroomrichting water richting groengebieden.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

sportterrein

G8

Parkeerplaatsen en aanliggende groestroken lager aanleggen zodat deze kunnen dienen als waterberging bij piekbelasting.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

vervangen riolering

wadi of greppel

veiligheid > over- en toezicht

gras

natuurlijk gras

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering
aanleg warmteleidingen

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

vervangen riolering

minder CO2-uitstoot

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen

0m

50 m
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Data

Reinier de Graafbuurt
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

495

oppervlakte (ha)
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

0

sociale huurwoningen

317 (Woonbron)

studentenwoningen

0

koopwoningen

0

woningen totaal

317

percentage sociale huur

100%

aantal woningen / ha

14 buurtscore

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt

Woningen aan de
Reinier de Graafweg
transformeren tot
kluswoningen met
gezamenlijke tuin.

Gillisbuurt
Fledderusbuurt
Het Rode Dorp
Pijperring
Verzetstrijdersbuurt
Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid

12

buurtscore

10

personen naar leeftijd
Reinier de Graafbuurt
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Juniusbuurt
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Gillisbuurt
Reinier de Fledderusbuurt
Graafbuurt

Verzetstrijdersbuurt

Buitenhof-Noord
Het Rode Dorp

Delft

600

Buitenhof-Noord

Gillisbuurt
6

400

Reinier de Graafbuurt

Buitenhof-Noord

8

200

Gillisbuurt

Pijperring

Verzetstrijdersbuurt
Fledderusbuurt
Vrijheidsbuurt
Het Rode Dorp

Buitenhof-Zuid
Verzetstrijdersbuurt

0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Herinrichting en verbreding Reinier de Graafweg.
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond). Mogelijk hoofdleiding door Reinier de Graafweg.
Ontwikkeling van woningen op locaties Oost en West van Reinier de Graafterrein en afmaken inrichting terrein rond ziekenhuis.
Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.

Aandachtspunten
Woningen aan Reinier de Graafweg hebben lage buurtscore. Rond de woningen is overlast van o.a. verwarde mensen. De portieken
en parkeerterreinen liggen “verborgen” achter de woningen waardoor er geen toezicht op is. Door de verbreding van weg neemt de
geluidbelasting toe en de beschikbare openbare ruimte voor de woningen af. De leefbaarheid komt daarmee verder onder druk te staan.
Grondwaterstand is zeer hoog (0.0-0.4 RHG (meter t.o.v. maaiveld)).
Wanneer er woningen op het Delfiaterrein gebouwd worden, zal de Jan Thomeeweg als ontsluitingsweg voor deze woningen gaan fungeren.
Het Reinier de Graafterrein heeft lang als een eiland in de stad gelegen. Het vrijkomen van het oostelijk en westelijk deel is een uitgelezen
kans om het fijnmazig netwerk van de stad te versterken en de barriëres tussen de verschillende buurten te doorbreken.

Kansen
Energietransitie

nieuwbouw energieneutraal + warmte, bestaande bouw labelsprong

Klimaatadaptatie

klimaatbestendige inrichting rond nieuwbouw RdGterrein

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden

van 306 sociale woningen naar 168 kluswoningen

sloop/nieuwbouw

nieuwbouw RdGterrein (ca. 200 woningen Oost, West n.t.b.)

verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

ontwikkeling RdGterrein biedt kansen voor verbonden wijk

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect vermindering concentratie kwetsbare huishoudens

Woningen aan de
voorzijde voorzien
van transparante
voorzetgevel,
waarachter entrées
en buitenruimtes.
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Reinier de Graafbuurt
Kansenkaart
juni 2017

11

Reinier de Graafbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Woningen transformeren tot kluswoningen, per blokje 2 doorzonappartementen per verdieping. Gebied achter woningen omvormen kwaliteitsverbetering woningen
tot gemeenschappelijke binnentuin. Ruimte tussen bouwblokken gebruiken voor ontsluiting en parkeren. Aan Reinier de Graafweg
n.a.v. herinrichting Reinier de
transparante voorzetgevel waarachter “buiten”ruimtes en entree. Voorzetgevel zorgt voor geluidwering en isolatie (serre/wintertuin). Graafweg.

woongenot > vermindering concentratie kwetsbare
huishoudens door verandering doelgroep van sociaal naar
kluswoningen.
veiligheid > over- en toezicht en duidelijke scheiding functie
openbare en private ruimte.

L2

Recht trekken en herinrichting Jan Thomeelaan tot woonstraat aan het groen als aantrekkelijke entree van de Buitenhof.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

L3

Nieuwbouw van woningen op locatie “West” van het Reinier de Graafterrein om van Jan Thomeelaan entrée van woonwijk Buitenhof ontwikkeling Reinier de
te maken. Woningen op de begane grond met zicht op de straat. Woningen aan watergang en aan overzijde daarvan t.b.v.
Graafterrein
verminderen barriërewerking watergang.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, wonen aan het groen/water

L4

Ontwikkeling Reinier de Graafterrein met functies en voorzieningen (zoals parkeren) ondersteunend aan het ziekenhuis.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte

L5

Inrichting entreegebied Reinier de Graaf ziekenhuis

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte

L6

Nieuwbouw van woningen en (zorg)voorzieningen op locatie “Oost” van het Reinier de Graafterrein. Nieuwbouw ruimtelijk verbinden ontwikkeling Reinier de
met gebied aan overzijde watergang door doorlopende zichtlijn en route. Route naar bushalte Reinier de Graafweg, ziekenhuis en
Graafterrein
(zorg)voorzieningen toegankelijk en uitnodigend maken voor vele ouderen die in Buitenhof-Noord wonen. Woningen voor ouderen
opnemen in programma voor deze locatie om gebruik van voorzieningen voor ouderen die al in in Buitenhof-Noord aanwezig zijn te
versterken. Orthopeed Westland Orthopedie verplaatsen vanuit Gillisbuurt naar zorgboulevard/voorzieningenstrook. Verschillende
potentiele doelgroepen voor voorzieningen: toekomstige bewoners nieuwbouw, medewerkers Reinier de Graaf, ouderen uit
aangrenzende buurt.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, nabijheid van voorzieningen, OV-bereikbaarheid,
“street connectivity”
meedoen > verminderen eenzaamheid

Het complex van Sophia revalidatie bestaat grotendeels uit gebouwen van 1 laag. Hierdoor moeten gebruikers lange afstanden
afleggen in het gebouw. Het grote ruimtebeslag is voor een binnenstedelijke locatie niet wenselijk. Wanneer vervangende
nieuwbouw aan de orde is, kan dit in een compacte opzet waardoor ruimte vrij komt voor: nieuwbouw school speciaal
basisonderwijs (samenvoeging Maurice Maerterlinckschool, de Bouwsteen en de Laurentiusschool) en woningbouw. Een dergelijke
herontwikkelinggebruiken voor ruimtelijk verbinden van de ze locatie met omliggende buurten. Locatie van Bouwsteen en de
Laurentiusschool kan gebruikt worden voor mogelijke nieuwbouw Communityschool.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, “street connectivity”

L7

vervangen riolering

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

gras

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

natuurlijk gras

veiligheid > over- en toezicht

(bloeiende) vaste planten
GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. ontwikkeling Reinier de
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.
Graafterrein

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

vervangen riolering, herinrichting woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
Jan Thomeelaan
biodiversiteit

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

sportterrein

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn
ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

minder kosten in de toekomst

bestaande bomen

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen
n.a.v. herinrichting Reinier de
Graafweg.

minder CO2-uitstoot

nieuwe bomen

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

fruitbomen

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

ontwikkeling Reinier de
Graafterrein

minder CO2-uitstoot
0m

50 m
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Data

Buitenhof-Noord
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

3890
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

50 (Vidomes: 22 ?)

sociale huurwoningen

1302 (Vidomes: 519, Woonbr: 507, DUWO: 246)

studentenwoningen

450 (145 omgebouwde zelfst. won. DUWO)

koopwoningen

276

woningen totaal

1773

percentage sociale huur

73%

aantal woningen / ha

55 buurtscore

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt
Gillisbuurt
Fledderusbuurt

Opknappen
verouderde inrichting
openbare ruimte.

Het Rode Dorp
Pijperring
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Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid
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Reinier de Fledderusbuurt
Graafbuurt

Verzetstrijdersbuurt

Buitenhof-Noord
Het Rode Dorp

Delft
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Buitenhof-Noord

Gillisbuurt
6
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Reinier de Graafbuurt

Buitenhof-Noord

8

200

Gillisbuurt

Pijperring

Verzetstrijdersbuurt
Fledderusbuurt
Vrijheidsbuurt
Het Rode Dorp

Buitenhof-Zuid
Verzetstrijdersbuurt

0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Vervangen riolering in alle straten vanaf ca. 2025
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond). Hoofdleiding Jan Thoméelaan ?
Lopend: renovatie Debussyflat + herinrichting voorgebied, nieuwbouw Lidl, Hofje van Chopin (18 egw), herbestraten Strausspad + nvo + calasthenics, herontw. Griegstraat 14 (11 studio’s) en Griegstraat 8 (?)
Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken)
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken

Aandachtspunten
Veel incidentele ontwikkelingen gaande, hoe dragen deze bij aan verbetering buurt/wijk als geheel ? (inclusief parkeerproblematiek)
relatief hoge grondwaterstand hoog (0.4-0.8 RHG (meter t.o.v. maaiveld) )
hoogste aantal 55+ers van Delft (ruim 1500 personen). Ouderen langer thuis: functies (boodschappen, zorg, e.d.) + ontmoeten (eenzaamheid)
Eraflats goede plattegronden maar groot schaalverschil met eengezinswoningen. Hoe fijne woonbuurt met flats? (+ gebruik ruimte ertussen)
Hoe profijt van / aansluiting bij ontwikkelingen Reinier de Graafterrein ?
Jan Thoméelaan en Chopinlaan als toegangswegen voor woningbouwontwikkeling Delfiaterrein/Mozartlaan

Potentiële zichtlijn van
noord naar zuid.

Ontwikkeling Horzion to Communityschool, wat is op lange termijn de meest geschikte locatie?

Kansen
Energietransitie

renovatie overige (ERA-)flats vergelijkbaar met Debussy

Klimaatadaptatie

water: wadi’s en infiltratiestroken, hitte: behoud + aanplant bomen

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur

Debussy: streven 50% = 95 woningen in ca. 14 jaar

uitponden

nog 22 woningen Bizetstraat (langzaam want lage mutatiegraad)

sloop/nieuwbouw

ca. 10 nieuwe egw locatie sporthal

verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

Brahmslaan, gebieden tussen flats, “ouderenproof” openbare ruimte

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid, veiligheidsbeleving, meedoen (participatie,
eenzaamheid) en gezondheid (voeding, bewegen, sport) mogelijk

Kwaliteit bestaand
groen behouden.
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Buitenhof-Noord

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Verouderde sporthal slopen en vervangen door woningbouw. Woningen aan watergang en aan overzijde daarvan t.b.v. verminderen
barrierewerking watergang en versterken Jan Thomeelaan als woonstraat. Leerlingen Horizon sporten in sporthal Griegstraat 4.
Krajicek Playground verplaatsen naar Strausspad.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, wonen aan het groen/water

L2

Garageboxen transformeren tot werkruimte voor kleine ondernemers/zelfstandigen uit de wijk

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht
participatie / werk > ruimte voor ondernemen

L3

Herinrichten Brahmslaan tot aantrekkelijke woonstraat met doorzicht naar gebieden aan weerszijde, hoge aantrekkelijke openbare
ruimte en schoolplein.

vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

L4

Herinrichting openbare ruimte voor Debussyflat en nieuwbouw Lidl

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > nabijheid voorzieningen

L5

Verbouwing kegelhuis tot 11 studio’s en verbouwing kantoor Vidomes tot 20 appartementen

woongenot > passende woningen

L6

Kwaliteitsverbetering Strausspad verder doorzetten en van Strausspad aantrekkelijke langzaam verkeersroute maken waarlangs
allerlei functies geconcentreerd zijn t.b.v. sport, spel, cultuur, welzijn en recreatie.

veiligheid > bundeling verkeersstromen
woongenot > aanwezigheid voorzieningen, kwaliteit inrichting
openbare ruimte

Ter vervanging van maatschappelijk vastgoed Mozartlaan (Culture, Hang-out) nieuw cultureel centrum voor jong en oud aan
het Strausspad. Aantrekkelijke locatie aan water met terras, fruitboomgaard en bestaande sportplek opwaarderen tot Krajicek
Playground.

veiligheid > over- en toezicht
meedoen > participatie, minder eenzaamheid
gezondheid > sport, spel, bewegen, gezonde voeding

L9

Ontsluiting Kerkpolder via doorgetrokken Mozartlaan, Zwembadpad geen route meer maar groengebied

veiligheid > bundeling van verkeersstromen

L10

Nieuwbouw Hofje van Chopin

woongenot > passende woningen, aantrekkelijke openbare
ruimte

L11

Herinrichten Ravelstraat tot overzichtelijke woonstraat als doorgaande route voor langzaamverkeer (o.a. ouderen) naar Brahmslaan. vervangen riolering
Verbeteren afstroming naar watergang.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

L12

Openbare ruimte rondom sterflats ingrijpend herinrichten zodanig dat aantrekkelijk en uitnodigend verblijfsgebied voor ouderen
ontstaat met veilige en overzichtelijke routes naar tram, supermarkt, andere flats, apotheek, Buytenweye en Reinier de Graaf
ziekenhuis en voorzieningen. Voldoende schaduw van groen t.b.v. tegengaan hittestress.

meedoen > verminderen eenzaamheid
veiligheid > over- en toezicht, duidelijke openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, bereikbaarheid
van voorzieningen , “street connectivity”
gezondheid > bewegen, hittestress

L8

vervangen riolering

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

gras

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

natuurlijk gras

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding
vervangen riolering

(bloeiende) vaste planten

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

sportterrein

veiligheid > over- en toezicht

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. vervangen riolering
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G2

Plaatsen en groeperen van bomen in de binnengebieden, passend bij functie binnengebieden. Bomen die het zicht belemmeren of in
de weg staan weghalen. Variatie in type bomen t.b.v. biodversiteit en spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G8

Parkeerplaatsen en aanliggende groestroken lager aanleggen zodat deze kunnen dienen als waterberging bij piekbelasting.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

bestaande bomen

nieuwe bomen

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

fruitbomen

0m

50 m
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Data

Juniusbuurt
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

570

oppervlakte (ha)
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

89

sociale huurwoningen

210 (Vidomes)

studentenwoningen

0

koopwoningen

73

woningen totaal

372

percentage sociale huur

565

aantal woningen / ha

5

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt
Gillisbuurt
Fledderusbuurt
Het Rode Dorp
Pijperring
Verzetstrijdersbuurt
Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid
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De Buitenhofdreef is geen
levendige straat.
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0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Nieuwbouw appartementen naast Sporthal Buitenhof
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Voormalige locatie CLD-VMBO is ontwikkellocatie. Op termijn nieuwbouw Grotius op zelfde locatie?
Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond). WOS op kruispunt Prinses Beatrixlaan en Westlandseweg. Juniusbuurt kansrijk als pilotgebied
voor cascaderen van warmte.
Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.

Koelte door schaduw van
bestaande bomen.

Aandachtspunten
De Juniusbuurt kent weinig samenhang door de vele verschillende functies in de buurt en het onsamenhangende stratenpatroon. De ontwikkelingen in deze buurt bieden kansen om dit te verbeteren.
Grondwaterstand is gemiddeld (0.6-0.8 RHG (meter t.o.v. maaiveld)).
Er is een initiatief van private partijen om de Prinses Beatrixlaan om te vormen tot “Delflandse Loper”, een groen woon- en werkgebied dat
de wijken Buitenhof, Voorhof en Tanthof met elkaar verbindt. Door de aanleg van de A4 is het een reële vraag of de Prinses Beatrixlaan haar
huidige status van doorgaande weg moet behouden.

De Delftlandse Loper

Kansen
Energietransitie

pilotproject cascaderen, nieuwbouw energieneutraal + warmte

Klimaatadaptatie

nieuwe straten voorzien van dubbele bomenrijen en infiltratiestroken

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden
sloop/nieuwbouw

sloop/nieuwbouw schoolgebouwen biedt ruimte voor woningen

verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

verbeteren verbondenheid straten en kwaliteit inrichting

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid en woongenot mogelijk

referentiebeeld Delftlandse loper
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Juniusbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Nieuwbouw appartementen met voorzieningen in de plint.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, nabijheid voorzieningen

L2

Voormalige locatie van CLD-VMBO is ontwikkellocatie. Het sportveld van het Grotius (Havo-VWO Juniusstraat 8) kan naar deze locatie
verplaatst waardoor de locatie van het huidige sportveld (L3) vrij komt voor ontwikkeling. Op termijn kan nieuwbouw van het Grotius
op de huidige locatie in compactere vorm plaats vinden (L4). Het sportveld kan dan naast de nieuwbouw geplaatst worden (L4). L2
komt dan vrij voor ontwikkeling van woningen. Hoger bouwblok aan kant Prinses Beatrixlaan t.b.v. geluidwering achterliggende
woningen. Nieuwe straten aansluiten op bestaande en aan weerszijden voorzien van beplanting en bomen.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, “street connectivity”
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte

L3

Ontwikkellocatie voor woningen of regionale voorziening zoals zwembad (situering van regionale voorzieningen langs oost-west
toegangangswegen van de stad). Mogelijkheid om levendigheid Buitenhofdreef te vergroten. Nieuwe straten aansluiten op bestaande
en aan weerszijden voorzien van beplanting en bomen.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen, “street connectivity”
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte

L4

Nieuwbouw Grotius (Havo-VWO) in compactere vorm met sportveld. Verbeteren ontsluiting en zichtbaarheid entrée school door
overzichtelijk stratenpatroon. Nieuwe straten aansluiten op bestaande en aan weerszijden voorzien van beplanting en bomen.

veiligheid > over- en toezicht, “street connectivity”
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, nabijheid
voorzieningen

L5

Ontwikkellocaties in Juniusbuurt benutten voor pilot m.b.t. cascaderen van warmte op buurtschaal. Aanleg van warmte-infrastructuur warmterotonde cluster West
in nieuwbouw en openbare ruimte en verbinden met reeds bestaande warmtenet in dit gebied.

minder CO2-uitstoot

L6

Aanleg warmteoverslagstation (WOS) mogelijk op kruispunt Prinses Beatrixlaan en Westlandseweg. WOS is vitale infrastructuur dus
bij aanleg rekening houden met wateroverlast/risico overstroming.

minder CO2-uitstoot

L7

Initiatief van private partijen om de Prinses Beatrixlaan om te vormen tot “Delflandse Loper”, een groen woon- en werkgebied dat de
wijken Buitenhof, Voorhof en Tanthof met elkaar verbindt.

warmterotonde cluster West

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

meedoen > participatie, minder eenzaamheid
werk > ruimte voor ondernemen
woongenot > passende woningen, bereikbaarheid
voorzieningen, “street connectivity”
gezondheid > bewegen

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. (woningbouw)ontwikkelingen
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

(woningbouw)ontwikkelingen

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G8

Parkeerplaatsen en aanliggende groestroken lager aanleggen zodat deze kunnen dienen als waterberging bij piekbelasting.

(woningbouw)ontwikkelingen

voorkomen wateroverlast

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

(woningbouw)ontwikkelingen

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

(woningbouw)ontwikkelingen

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

gras

natuurlijk gras

(bloeiende) vaste planten

sportterrein

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

vervangen riolering

minder CO2-uitstoot

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen
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Gillisbuurt
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl
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1

sociale huurwoningen

638 (Woonbron: 634, waarvan 199 HAT)

studentenwoningen

0

koopwoningen

16

woningen totaal

655

percentage sociale huur

97%

aantal woningen / ha
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Pijperring
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Fledderusbuurt
Vrijheidsbuurt
Het Rode Dorp

Buitenhof-Zuid
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0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Vervangen riolering in alle straten vanaf ca. 2025
totaal score 2015

Herontwikkeling Delfiaterrein als woningbouwlocatie

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond).

Herontwikkeling locaties maatschappelijk vastgoed Mozartlaan (verplaatsen activiteiten waar naar toe?)

kansenkaart
scenario 1

Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken)
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken

Aandachtspunten
Gillis slechtste buurtscore. Dichte plinten en dichte begroeiing > geen zicht > onveilige situatie. Rommelig + sleets > lage veiligheidsbeleving.
relatief hoge grondwaterstand (0.4-0.6 RHG (meter t.o.v. maaiveld)). Binnengebied Gillis, velden parkje Buitenhof en Delfiaterrein vaak drassig.
Kwaliteit openbare ruimte wegen (o.a. Chopinlaan) is laag (rommelig, ouderwets, sleets).
Binnengebieden te weinig onderhoud, inrichting “past” niet bij bewoners. Klimparcours (2010) wel succesvol, ook aantrekkelijk voor meisjes
Huidige strategie is uitponden met Koopgarant, hiermee worden mogelijkheden sloop/nieuwbouw beperkt.
Orthopediepraktijk middenin het gebied is sta-in-de-weg voor herontwikkeling.
Betere ontsluiting Kerkpolder wenselijk, nu onduidelijk en onveilig.

kansenkaart
scenario 2

Kansen
Energietransitie

nieuwbouw energieneutraal + warmte

Klimaatadaptatie

water: wadi’s/infiltratiestroken langs wegen en binnengebieden

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens

25% afname mogelijk als alle nieuwbouw koop of (middel)dure huur

gericht toewijzen

te verwachten resultaten?

hogere categorie sociale huur
uitponden
sloop/nieuwbouw

sloop Chopinln: 172 (wv 62 HAT), nieuw e.g.: ca. 90 Gillis + 100 Delfia

verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

veel verbetering mogelijk

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid, veiligheidsbeleving en woongenot mogelijk

22

Gillisbuurt
Kansenkaart 1
juni 2017

23

Gillisbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen 1

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Herinrichten, recht leggen en verlengen van de Chopinlaan naar beide zijden: aan de oostkant recht laten aansluiten op de
vervangen riolering
Buitenhofdreef, aan de westkant helemaal doortrekken als ontsluitingsroute naar Kerkpolder. Om dit te kunnen doen is sloop van het
blokje Mahlerhof aan de Chopinlaan nodig.

veiligheid > over- en toezicht, bundelen van verkeersstromen,
“street connectivity”, recreatieve faciliteiten bereikbaar vanuit
hoofdstructuur van de wijk.
Woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

Slopen van de 2 flats aan de Chopinlaan zodat ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen die de levendigheid en aantrekkelijkheid
van de Chopinlaan ten goede komen, zoals de nieuwbouw van een communityschool. Aangrenzend aan de school een sporten speelveld voor kinderen, waar vanuit de communityschool toezich op gehouden kan worden. Hiervoor is het nodig dat de
orthopediepraktijk in het midden van de Gillisbuurt verhuist, bijvoorbeeld naar de te ontwikkelen zorgboulevard naast het Reinier de
Graaf ziekenhuis.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, vermindering
concentratie kwetsbare huishoudens
gezondheid > bewegen, spelen

Nieuwbouw van woningen op het Delfiaterrein en aan de Mozartlaan. Gedeelte van het park dat bebouwd wordt in dit scenario
compenseren door een deel van het Delfiaterrein niet te bebouwen. Nieuwe woningen zodanig vorm geven dat nieuwe bewoners een
gemeenschap kunnen vormen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor hun binnenterrein en de openbare ruimte die grenst
aan hun woningen.

veiligheid > over- en toezicht, bundelen van verkeersstromen,
“street connectivity”
Woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)

L4

Gedeelte van het Delfiatterrein dat niet bebouwd wordt omvormen tot natte natuur en aanleg van een fiets- en wandelpad in het
verlengde van de Bachsingel langs de nieuwe woningen naar Kerkpolder.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, bereikbaarheid
van voorzieningen

te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)

L5

Slopen van de 2 flats aan de Chopinlaan zodat ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen die de levendigheid en aantrekkelijkheid
van de Chopinlaan ten goede komen, zoals nieuwbouw van woningen. Eengezinswoningen met een voortuin aan de Chopinlaan
zodat zicht en levendigheid op straat ontstaat. Aan de Haydnlaan hofjes maken en straat compleet herinrichten.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte, herkenbare
eenheden
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, vermindering
concentratie kwetsbare huishoudens, passende woningen

L6

Nieuwbouw van woningen in het binnengebied van de Gillisbuurt. Sociale woningen met een kleine voor- en achterplaats zodat
bewoners wel buiten kunnen zitten, maar niet veel aan het onderhoud van hun tuin hoeven te doen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > passende woningen

L7

Tegen en deels in de dichte plinten van de bergingen van de wooncomplexen nieuwe ruimtes maken voor ondernemers uit de buurt. kwaliteitsverbetering woningen
Groene daken op de nieuwe rumtes voor prettig uitzicht vanuit de flats. Door het groengebied te verkleinen en parkeerplaatsen
te verplaatsen ontstaat ruimte voor een doorlopende oost-west zichtlijn en langzaamverkeersroute door de gehele buurt.
Hierdoor ontstaat een pleinachtige ruimte waar ondernemers zich kunnen profileren. Tevens ruimte voor gezamenlijke inpandige
fietsenberging.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
ruimte voor ondernemen

L8

Nieuwbouw van woningen in het binnengebied van de Gillisbuurt. Sociale woningen met een kleine voor- en achterplaats zodat
bewoners wel buiten kunnen zitten, maar niet veel aan het onderhoud van hun tuin hoeven te doen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > passende woningen

gras

L9

Aanleg van een JOP (jongeren ontmoetingsplek) bij de kruising van de Buitenhofdreef en de Chopinlaan. Het keizen van een plek voor
een JOP is niet eenvoudig. In dit scenario is de JOP met name opgenomen om de noodzaak ervan onder de aandacht te brengen. In
de wijk is behoefte aan 2 JOP’s.

veiligheid > voorkomen van overlast door jongeren een eigen
plek te bieden.

natuurlijk gras

L2

L3

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

water

natuurvriendelijke oever

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

(bloeiende) vaste planten

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W1

Woningen beter oriënteren op de straat (plattegrond, grote ramen).

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W2

Strook voor woningen inrichten als “Delftse stoep” om zicht op openbare ruimte te bevorderen.

kwaliteitsverbetering woningen
vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

sportterrein

W3

Reststukjes openbaar groen uitgeven aan particulieren of corporaties ten behoeve van tuinen.

herstraten en herinrichten

woongenot > passende woningen

bosschage

W4

Vervangen schuttingen door een lage eenduidige erfafscheiding van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld stenen tuinmuurtjes, zodat zicht
vanuit tuinen op straat ontstaat.

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

moestuin

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding
vervangen riolering

natuurlijke speeltuin

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

zichtlijn

veiligheid > over- en toezicht

bestaande bomen
GROEN EN WATER: zie pagina 8
nieuwe bomen
ENERGIE: zie pagina 8

fruitbomen

0m

50 m
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Gillisbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen 2

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L11

Herinrichten, recht leggen en verlengen van de Chopinlaan naar beide zijden: aan de oostkant recht laten aansluiten op de
vervangen riolering
Buitenhofdreef, aan de westkant helemaal doortrekken als ontsluitingsroute naar Kerkpolder. Om dit te kunnen doen is sloop van
het blokje Mahlerhof aan de Chopinlaan nodig. Aan de zuidzijde van de Chopinlaan een watergang aanleggen zodat de weg de allure
krijgt van een singel.

veiligheid > over- en toezicht, bundelen van verkeersstromen,
“street connectivity”, recreatieve faciliteiten bereikbaar vanuit
hoofdstructuur van de wijk.
Woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

Slopen van de 2 flats aan de Chopinlaan zodat ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen die de levendigheid en aantrekkelijkheid
van de Chopinlaan ten goede komen, zoals de nieuwbouw van woningen. Gesloten bouwblok van woningen in het binnengebied van
de Gillisbuurt plaatsen, maar wel zodanig dat er voldoende en ruimte blijft voor brede groene straten. Hiervoor is het nodig dat de
orthopediepraktijk in het midden van de Gillisbuurt verhuist, bijvoorbeeld naar de te ontwikkelen zorgboulevard naast het Reinier de
Graaf ziekenhuis.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, vermindering
concentratie kwetsbare huishoudens

Nieuwbouw van woningen op het Delfiaterrein en aan de Mozartlaan. Gedeelte van het park dat bebouwd wordt in dit scenario
compenseren door een deel van het Delfiaterrein niet te bebouwen. Nieuwe woningen zodanig vorm geven dat nieuwe bewoners een
gemeenschap kunnen vormen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor hun binnenterrein en de openbare ruimte die grenst
aan hun woningen.

veiligheid > over- en toezicht, bundelen van verkeersstromen,
“street connectivity”
Woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen

L14

Gedeelte van het Delfiatterrein dat niet bebouwd wordt omvormen tot natte natuur. Verlengen van de Bachsingel als ontsluitingsweg
voor de nieuwe woningen en op het Delfiaterrein en in Kerkpolder.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, passende
woningen

te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)

L15

Slopen van de 2 flats aan de Chopinlaan zodat ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen die de levendigheid en aantrekkelijkheid
van de Chopinlaan ten goede komen, zoals nieuwbouw van woningen. Eengezinswoningen met een voortuin aan de Chopinlaan
zodat zicht en levendigheid op straat ontstaat. Aan de Haydnlaan brede straat met groen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte, herkenbare
eenheden
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte, vermindering
concentratie kwetsbare huishoudens, passende woningen

water

Tegen en deels in de dichte plinten van de bergingen van de wooncomplexen nieuwe ruimtes maken voor ondernemers uit de buurt. kwaliteitsverbetering woningen
Groene daken op de nieuwe rumtes voor prettig uitzicht vanuit de flats. Door het groengebied te verkleinen en parkeerplaatsen
te verplaatsen ontstaat ruimte voor een doorlopende oost-west zichtlijn en langzaamverkeersroute door de gehele buurt.
Hierdoor ontstaat een pleinachtige ruimte waar ondernemers zich kunnen profileren. Tevens ruimte voor gezamenlijke inpandige
fietsenberging.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
ruimte voor ondernemen

L18

Nieuwbouw van woningen in het binnengebied van de Gillisbuurt. Sociale woningen met een kleine voor- en achterplaats zodat
bewoners wel buiten kunnen zitten, maar niet veel aan het onderhoud van hun tuin hoeven te doen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > passende woningen

L19

Aanleg van een JOP (jongeren ontmoetingsplek) bij de kruising van de Buitenhofdreef en de Chopinlaan. Het keizen van een plek voor
een JOP is niet eenvoudig. In dit scenario is de JOP met name opgenomen om de noodzaak ervan onder de aandacht te brengen. In
de wijk is behoefte aan 2 JOP’s.

veiligheid > voorkomen van overlast door jongeren een eigen
plek te bieden.

L12

L13

L17

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)

natuurvriendelijke oever

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

gras

natuurlijk gras
WONINGEN EN WOONOMGEVING
W1

Woningen beter oriënteren op de straat (plattegrond, grote ramen).

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W2

Strook voor woningen inrichten als “Delftse stoep” om zicht op openbare ruimte te bevorderen.

kwaliteitsverbetering woningen
vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W3

Reststukjes openbaar groen uitgeven aan particulieren of corporaties ten behoeve van tuinen.

herstraten en herinrichten

woongenot > passende woningen

W4

Vervangen schuttingen door een lage eenduidige erfafscheiding van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld stenen tuinmuurtjes, zodat zicht
vanuit tuinen op straat ontstaat.

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

bosschage

W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

moestuin

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

natuurlijke speeltuin

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

vervangen riolering

(bloeiende) vaste planten

sportterrein

veiligheid > over- en toezicht

zichtlijn

GROEN EN WATER: zie pagina 8

bestaande bomen

ENERGIE: zie pagina 8
nieuwe bomen

fruitbomen
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veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
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Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Vervangen riolering in alle straten vanaf ca. 2025
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond).

Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken)
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken

De Fledderusbuurt ligt direct aan het park en grenst aan Kerkpolder.

Aandachtspunten
Fledderusbuurt is een rustige en nette buurt waar veel ouderen wonen.
De opzet van wegen, parkeerplaatsen en openbare ruimte is niet overal even duidelijk. De inrichting van de openbare ruimte is sterk
verouderd. Vervangen riolering combineren met kwaliteitsverbetering en maatregelen om wateroverlast te voorkomen door het water via de
straten te laten afstromen naar de aanliggende watergangen.
Grondwaterstand volgens metingen niet extreem hoog (0.6-0.8 RHG (meter t.o.v. maaiveld)). Buurt wordt door betrokkenen echter aangeduid
als buurt met meeste wateroverlast; plassen blijven lang staan en groen in binnengebieden en park is zeer drassig. Belangrijk om oorzaak
overlast eerst te onderzoeken omdat grondwatermeting en waarnemingen elkaar tegenspreken.
Alle woningen eigendom corporatie dus centraal overstappen op warmte mogelijk.

Kansen
Energietransitie

bestaande woningen labelsprong

Klimaatadaptatie

verbeteren doorlaatbaarheid bodem, afstromen regen via straten

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden
sloop/nieuwbouw
verdichten

zorgvuldige inpassing mogelijk

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

verouderde openbare ruimte vernieuwen i.c.m. klimaatbestendig

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid en woongenot mogelijk
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Fledderusbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning

TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

maatschappelijke of
commerciële voorziening

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

weg, fiets- of voetpad
LOCATIESPECIFIEK
L1

Er staan vaak plassen in dit binnengebied en ook op andere plaatsen in de Fledderus. De grondwaterstand is volgens de metingen
vervangen riolering
juist wat lager dan in andere gebieden (bijvoorbeeld de Gillis). Er moet dus eerst onderzocht worden waardoor het water blijft staan.
Mogelijk is er sprake van een ondoordringbare toplaag die weer poreus gemaakt moet worden.

woongenot > gebruik openbare ruimte

L2

Doortrekken van water en natuurvriendelijke oever zodat vanaf Buitenhofdreef groene as goed zichtbaar is.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)

W6

Verdichten: woningen toevoegen. In de Fledderus is woningdichtheid niet zo hoog als in andere buurten. Door de openbare ruimte
efficienter in te richten kan er ruimte ontstaan voor zorgvuldige inpassingen van woningen in kleine aantallen.

woongenot > relatieve vermindering concentratie kwetsbare
huishoudens, passende woningen

te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

water

vervangen riolering

natuurvriendelijke oever

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. vervangen riolering
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

gras

G8

Parkeerplaatsen en aanliggende groestroken lager aanleggen zodat deze kunnen dienen als waterberging bij piekbelasting.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

natuurlijk gras

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

vervangen riolering

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast
vervangen riolering

(bloeiende) vaste planten

voorkomen wateroverlast

sportterrein

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

vervangen riolering

minder CO2-uitstoot

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen
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Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

978

oppervlakte (ha)
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

0

sociale huurwoningen

474 (Vidomes: 125, Vestia: 349)

studentenwoningen

0

koopwoningen

12

woningen totaal

486

percentage sociale huur

98%

aantal woningen / ha

44 buurtscore

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt
Gillisbuurt
Fledderusbuurt

woningen oriënteren
op de straat en voor
de woning een “Delftse
stoep” aanleggen

Het Rode Dorp
Pijperring
Verzetstrijdersbuurt
Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid
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0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Vervangen riolering in Diepenbrockstraat, Sweelinckstraat, Wagenaarstraat en Van der Horststraat.
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond).

Verduurzaming en kwaliteitsverbetering woongebouwen o.a. t.b.v. verhuren hoger segment sociale huur.
Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.
Op termijn mogelijk herontwikkeling locatie CLD Obrechtstraat en Vierhovenkerk.

Aandachtspunten
kwaliteit inrichting openbare ruimte is laag (binnengebieden zeer laag)
relatief hoge grondwaterstand (0.4-0.6 RHG (meter t.o.v. maaiveld)).
onvoldoende overzicht (jongeren "verstoppen" zich voor de politie)
om woningen in hoger segment sociale huur te kunnen verhuren is kwaliteitsverbetering woningen èn leefomgeving nodig.
succesvolle voedseltuin sinds 2016
Ontwikkeling locaties Obrechtstraat/Diepenbrockstraat kan bijdragen aan betere bereikbaarheid nabijliggende voorzieningen
aandachtspunten en kansen voor gebied sterflats beschreven bij Buitenhof-Noord

Kansen
Energietransitie

renovatie woningen Vestia: gasloos, labelsprong, zonnepanelen

Klimaatadaptatie

water: wadi’s en infiltratiestroken, hitte: behoud + aanplant bomen

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur

welk percentage wordt aan gedacht ?

uitponden
sloop/nieuwbouw

Diepenbrockstraat nieuw: 20 e.g., 10-20 app. per laag

verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

genoeg ruimte, combinatie met renovatie levert dubbele verbetering

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid, veiligheidsbeleving en woongenot mogelijk

woningen uitbreiden
met extra (buiten)ruimte
en tegelijkertijd beter
oriënteren op de straat
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Het Rode Dorp

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Vanuit woningen meer zicht op straat en binnengebieden bieden door zone van circa 2-3 meter aan westzijde woongebouwen te
verduurzamen en kwaliteitsgebruiken voor uitbreiden woningen met extra (buiten)ruimte. Tevens kwaliteitsverbetering woningen. In deze strook ook bergingen verbetering woningen
opnemen zodat vanuit tuin continu zicht op openbare ruimte.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > passende woningen, vermindering concentratie
kwetsbare huishoudens door duurder verhuren.

L2

Herstraten en herinrichten straatprofielen (straat, parkeerplaatsen, stoep, begroeiing) Diepenbrockstraat, Sweelinckstraat,
Wagenaarstraat en Van der Horststraat

vervangen riolering
aanleg warmteleidingen

veiligheidsbeleving > minder rommelig
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

L3

Aanleg van stoepen langs tuinen aan noordoostelijk deel Sweelinckstraat, Wagenaarstraat en Van der Horststraat.

vervangen riolering

veiligheid > duidelijkheid functie openbare ruimte

L4

Oost-west doorgaande route zelfde materiaal bestraten t.b.v. herkenbaarheid buurt.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

L5

Plaatsen van een kas bij de voedseltuin die tevens als ontmoetingsplek kan dienen. Beheer door de voedseltuin.

veiligheid > over- en toezicht
meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
gezondheid > gezonde voeding

L6

Locatie mavo/havo CLD is verouderd op termijn mogelijk ontwikkellocatie. Gebruiken om Diepenbrockstraat meer woonstraat
te maken. Woningen aan de straat. Directe route maken vanuit Rode Dorp naar Sporthal Buitenhof en Martinus Nijhofflaan/
winkecentrum “De Hoven Passage”

meedoen > vermindering eenzaamheid
veiligheid > over- en toezicht
woongenot > passende woningen, nabijheid voorzieningen

L7

Locatie Vierhovenkerk op termijn mogelijk ontwikkellocatie. Woningen aan de straat aan Diepenbrockstraat, andere zijden
appartementen/meerdere lagen mogelijk.

woongenot > passende woningen

L8

Verleggen van de aansluiting van de Diepenbrockstraat op Buitenhofdreef in het verlengde van te verleggen aansluiting van de
vervangen riolering
Chopinlaan zodat een aantrekkelijke doorgaande route ontstaat waardoor mensen makkelijker van de voorzieningen van een andere
buurt gebruik kunnen maken.

meedoen > minder eenzaamheid
veiligheid > over- en toezicht, bundelen van verkeersstromen,
“street connectivity”
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

WONINGEN EN WOONOMGEVING

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever

W1

Woningen beter oriënteren op de straat (plattegrond, grote ramen).

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W2

Strook voor woningen inrichten als “Delftse stoep” om zicht op openbare ruimte te bevorderen.

kwaliteitsverbetering woningen
vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht, herkenbare eenheden

W3

Reststukjes openbaar groen uitgeven aan particulieren of corporaties ten behoeve van tuinen.

herstraten en herinrichten

woongenot > passende woningen

W4

Vervangen schuttingen door een lage eenduidige erfafscheiding van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld stenen tuinmuurtjes, zodat zicht
vanuit tuinen op straat ontstaat.

kwaliteitsverbetering woningen

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

gras

W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

natuurlijk gras

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

vervangen riolering

wadi of greppel

(bloeiende) vaste planten

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
veiligheid > over- en toezicht

sportterrein

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. vervangen riolering
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G2

Plaatsen en groeperen van bomen in de binnengebieden, passend bij functie binnengebieden. Bomen die het zicht belemmeren of in
de weg staan weghalen. Variatie in type bomen t.b.v. biodversiteit en spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G3

Opgaande begroeiing (bosschage) langs straten vervangen door lage beplating zodat zicht op binnengebieden ontstaat.

vervangen riolering

veiligheid > over- en toezicht

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G7

Straat en parkeerplaatsen onder verhang aanleggen richting groene binnengebieden zodat deze bij piekbelasting water kunnen
bergen. Bij plaatsen verkeerdrempels rekening houden met stroomrichting water richting groengebieden.

vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

bestaande bomen

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

nieuwe bomen

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

vervangen riolering

zichtlijn

voorkomen wateroverlast
fruitbomen

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot
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Pijpering
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2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

655

oppervlakte (ha)

0

10

10

20

30

40

50

60

70

Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

2

sociale huurwoningen

283 (Vidomes)

studentenwoningen

0

koopwoningen

72

woningen totaal

357

percentage sociale huur

79%

aantal woningen / ha

36 buurtscore
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buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Vidomes verkoopt gedeelte van haar bezit in deze buurt middels Koopgarant.
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Aanleg warmtenet (leidingen onder de grond).

Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.

In de Pijpering is veel ruimte voor groen en zijn in vergelijking
met andere buurten veel bloeiende planten en struiken.

Aandachtspunten
Kwaliteit inrichting openbare ruimte is behoorlijk. Er zijn veel vaste planten en bloeiende struiken.
Relatief hoge grondwaterstand (0.4-0.6 RHG (meter t.o.v. maaiveld)).
Woningen die te koop worden aangeboden worden zeer snel verkocht, veel aan starters, vanwege de grootte en de relatief lage koopprijs.
Rustige buurt waar mensen relatief anoniem wonen.
Omdat er sprake is van gemengd bezit (corporatie en particulieren samen in vve’s) is het veel lastiger om grootschalige renovatie of
verduurzaming gefinancierd te krijgen.

Kansen
Energietransitie

deels vve’s met particulieren dus lastig

Klimaatadaptatie

veel groen en veel aangrenzend water dus goede afstroming mogelijk

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden
sloop/nieuwbouw
verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte
Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect woongenot en veiligheid mogelijk
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Pijpering

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

Gebied rond fietstunnel herinrichten o.a. door opgaande begroeiing verwijderen en vervangen door laagblijvende vaste planten, om
overzichtelijker situatie te creeeren.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

parkeerplaats

WONINGEN EN WOONOMGEVING
W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

W6

Verdichten: woningen toevoegen.

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

brug

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

bijzonder voetgangersgebied

woongenot > relatieve vermindering concentratie kwetsbare
huishoudens, passende woningen
vervangen riolering

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen. vervangen riolering
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

water

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

natuurvriendelijke oever

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

vervangen riolering

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit
vervangen riolering

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

wadi of greppel

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast
vervangen riolering

voorkomen wateroverlast

gras

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

natuurlijk gras

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

vervangen riolering

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

vervangen riolering

minder CO2-uitstoot

(bloeiende) vaste planten

sportterrein

bosschage

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen

0m

50 m
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Data

Vrijheidsbuurt (incl. Buitenhof-Zuid oost)
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

2055

oppervlakte (ha)

0

24,5 (incl. Buitenhof-Zuid oostelijk deel)
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

81 (WIF)

sociale huurwoningen

199 ? (59 Woonbron vlg Woongemeente.nl)

studentenwoningen

0

koopwoningen

586

Het Rode Dorp

woningen totaal

866

Verzetstrijdersbuurt

percentage sociale huur

23%

aantal woningen / ha

35 buurtscore

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt
Gillisbuurt
Fledderusbuurt
Pijperring
Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid

12

buurtscore
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Reinier de Fledderusbuurt
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Buitenhof-Noord
Het Rode Dorp

Delft
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Buitenhof-Noord

Gillisbuurt
6

400

Reinier de Graafbuurt

Buitenhof-Noord

8

200

Gillisbuurt

Pijperring

Verzetstrijdersbuurt
Fledderusbuurt
Vrijheidsbuurt
Het Rode Dorp

Buitenhof-Zuid
Verzetstrijdersbuurt

0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Woonbron verkoopt bezit in deze buurt, bij voorkeur aan zittende bewoners.
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.

Aandachtspunten
Het gebied rond de supermarkt en winkels is krap, er is geen ruimte om uit te breiden en ook te weinig ruimte voor parkeren.
Gebied rond de school en sporthal is ook erg krap. Schoolgebouw is verouderd.
In krappe straatjes hebben bomen niet veel ruimte.

Kansen
Energietransitie

aanpak gericht op particulieren nodig

Klimaatadaptatie

goede mogelijkheden om water te laten afstromen

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden

doelstelling is alle woningen verkopen

sloop/nieuwbouw
verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

mogelijk bij nieuwbouw school en herontwikkeling winkelcentrum

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid, meedoen en woongenot mogelijk
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Vrijheidsbuurt
Kansenkaart
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Vrijheidsbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

L2

Nieuwbouw schoolgebouw op zelfde plek in twee lagen in plaats van een en met sporthal. Hierdoor komt locatie sporthal vrij voor
groene gemeenschappelijke tuin, te gebruiken door buurt en school. Orientatie gebouw en inrichting schoolplein zodanig dat
schoolplein na schooltijd als openbare ruimte fungeert.

meedoen > participatie
veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

Supermarkt wil uitbreiden maar er is te weinig plek op huidige locatie. Indien DUWO studentencomplex van Hasseltlaan gaat
opknappen (sloop/nieuwbouw) supermarkt + winkeltjes verplaatsen naar plint studentenwoningen van Hasseltlaan. Locatie
supermarkt en winkeltjes kan dan gebruikt worden voor woningen.

woongenot > passende woningen, aantrekkelijke openbare
ruimte

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied
WONINGEN EN WOONOMGEVING
W4

Vervangen schuttingen door een lage eenduidige erfafscheiding van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld stenen tuinmuurtjes, zodat zicht
vanuit tuinen op straat ontstaat.

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

natuurvriendelijke oever

GROEN EN WATER

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever

G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen.
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

wadi of greppel

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

gras

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

natuurlijk gras

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

(bloeiende) vaste planten

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

sportterrein

bosschage

ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder kosten in de toekomst
minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

vervangen riolering

minder CO2-uitstoot

moestuin

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen

0m
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Data

Verzetstrijdersbuurt (incl. Buitenhof-Zuid west)
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha

2740

oppervlakte (ha)
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40,5 (incl. Buitenhof-Zuid westelijk deel)
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Reinier de Graafbuurt

particuliere huurwoningen

34

sociale huurwoningen

29 (Vestia)

studentenwoningen

705 (DUWO)

koopwoningen

650

woningen totaal

1419

percentage sociale huur

2%

aantal woningen / ha

buurtscore
35 (vertekend
beeld door studentenwoningen)

Buitenhof-Noord
Juniusbuurt
Gillisbuurt
Fledderusbuurt
Het Rode Dorp
Pijperring
Verzetstrijdersbuurt
Vrijheidsbuurt
Buitenhof-Zuid

12

buurtscore

10
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0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

# personen 55+

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Studentenwoningen van Hasseltlaan belangrijk bezit voor DUWO, renovatie of sloop/nieuwbouw studentenwoningen in de toekomst mogelijk.
totaal score 2015

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Vestia verkoopt bezit in deze wijk

Gasloze wijken > woningen van gas naar warmte (verwarmen) + elektriciteit (koken).
Delft Energieneutraal 2050 > elektriciteit (wonen, verkeer, openbare ruimte) duurzaam opwekken.

Aandachtspunten
De wijk is erg in zichzelf gekeerd, er is weinig zicht vanuit de wijk op de groene oost-west assen en het aangrenzende Kerkpolder
Er zijn veel binnengebiedjes waarbij met bewoners samen gekeken kan worden hoe het gebruik verbeterd kan worden en tegelijkertijd de
klimaatbestendigheid verhoogt door aanleg van wadi en afwateringsmaatregelen.
Parkeerdruk in Buitenhof-Zuid

Kansen
Energietransitie

aanpak gericht op particulieren nodig

Klimaatadaptatie

veel groen en omliggend water

Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden

Vestia is bezig laatste bezit in de wijk te verkopen

sloop/nieuwbouw
verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

samen met bewoners kijken wat er wenselijk is

Verminderen sociaaleconomische problematiek

positief effect veiligheid, meedoen en woongenot mogelijk
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Verzetstrijdersbuurt

woning van corporatie

Beschrijving kansen

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

L2

Bij eventuele vervangende sloop/nieuwbouw studentencomplex van Hasseltlaan ruimte voor groene oever aan de van der
Slootsingel, levendigheid door wand en verkeer langs de Buitenhofdreef en rustige woonkant aan groengebied westzijde. Supermarkt
en winkels uit Vrijheidsbuurt in plint opnemen zodat levendigheid aan 2 kanten Buitenhofdreef en meer ruimte voor uitbeiding.

woongenot > nabijheid voorzieningen, aantrekkelijke
openbare ruimte

Duidelijke en aantrekkelijke natuurroute voor langzaam verkeer maken in de buurt die de verschillende groengebiedjes in de buurt
met elkaar verbindt. Bij groengebiedjes langs de route meer aandacht voor inrichting openbare ruimte (pad, bankjes, beschrijvingen)
en variatie in beplanting en biodiversiteit t.b.v. maximaliseren natuurbeleving. Bij andere groengebiedjes vooral met omwonenden
overleggen hoe zij deze het liefst willen gebruiken.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, recreatie

parkeerplaats

brug

bijzonder voetgangersgebied
WONINGEN EN WOONOMGEVING
W5

Herinrichten van binnengebied in overleg met de omwonenden zodat deze beter gebruikt wordt, overzicht biedt en aantrekkelijk
ingericht is.

meedoen > participatie, verminderen eenzaamheid
veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > bewegen, spelen, sport, gezonde voeding

W8

Clusteren pakeerplaatsen.

veiligheid > duidelijke functie openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

W9

Doorlopende zichtlijnen in het gebied, bijvoorbeeld door het open houden van deze lijnen met lage beplanting.

veiligheid > over- en toezicht

bestaand privéterrein
(o.a. tuinen)
te ontwikkelen privéterrein
(o.a. tuinen)
water

natuurvriendelijke oever

GROEN EN WATER
G1

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen die in looproutes staan weghalen.
Variatie in type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
gezondheid > tegengaan hittestress

G4

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met laagblijvende bloeiende vaste planten, voor aantrekkelijke omgeving en doorzicht
(laag blijvend).

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon, natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor bodemverbetering en betere infiltratie (goede groeiplaats bomen) en deze beplanten
met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
biodiversiteit

gras

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met vaste planten.

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
voorkomen wateroverlast

natuurlijk gras

G10

Regenwater van straten laten afstromen naar groengebieden en via greppels laten afstromen op nabijliggend oppervlaktewater.

voorkomen wateroverlast

G11

Verwijderen bosschages langs watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

veiligheid > over- en toezicht
voorkomen wateroverlast, biodiversiteit

nieuwe of uit te breiden
natuurvriendelijke oever
wadi of greppel

(bloeiende) vaste planten

sportterrein
ENERGIE
E1

Ruimte reserveren in de ondergrond (of direct aanleggen) warmteleidingen (alle straten) bij vervangen riolering.

minder kosten in de toekomst

E2

Woningen isoleren naar label A, gas vervangen door warmte (verwarmen) en elektriciteit (koken)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E3

Plaatsen zonnepanelen op daken (in combinatie met groen dak)

kwaliteitsverbetering woningen

minder CO2-uitstoot

E4

Ruimte reserveren in openbare ruimte voor zonnepanelen (bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen om elektrische auto’s op te laden).

bosschage

moestuin

minder CO2-uitstoot

natuurlijke speeltuin

zichtlijn

bestaande bomen

nieuwe bomen

fruitbomen

0m

50 m
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Data

Kerkpolder
Samenvatting

2016 bron: Woongemeente.nl en Delft.buurtmonitor.nl

aantal inwoners

# woningen / ha
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percentage sociale huur
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0

score
werkelozen

score wozwaarde

score
verbondenheid
verblijfsduur
buurt

cijfer buurt

veilig gevoel in actief in buurt
buurt

totaal score
2015

Delft

# personen 0-17 jaar

# personen 18-54 jaar

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen
Aanleg warmtenet, mogelijk hoofdleiding door gebied Kerkpolder
totaal score 2015

Zwembad op de lange termijn sloop/nieuwbouw mogelijk

actief in buurt

veilig gevoel in buurt

algemeen cijfer buurt

verbondenheid buurt

score verblijfsduur

score woz-waarde

score werkelozen

Toekomst ijsbaan onduidelijk

Aandachtspunten
Wens vanuit ondernemers in gebied voor feesten en partijen, omwonenden (Verzetstrijdersbuurt) zijn daar tegen
Gebied is slecht bereikbaar via onduidelijke en onveilige route
Kwaliteiten zijn slechts bekend bij beperkte doelgroep (hardlopers en wandelaars). Gebied heeft geen duidelijk karakter.
Gebied oogt niet aantrekkelijk: drassig, rommelig, geen plekken ingericht om te verblijven.
Tanthofkade cultuurhistorisch waardevol, maar zicht op Tanthofkade en open landschap is verrommeld en dichtgegroeid

Kansen
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Verminderen concentratie kwetsbare huishoudens
gericht toewijzen
hogere categorie sociale huur
uitponden
sloop/nieuwbouw
verdichten
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte
Verminderen sociaaleconomische problematiek

# personen 55+

1800
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Kerkpolder

woning van corporatie

Beschrijving kansen 1

KANS OMSCHRIJVING

woning van particulier

nieuwe woning
TE COMBINEREN MET
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERMINDERING SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK OF ANDER DOEL

maatschappelijke of
commerciële voorziening
weg, fiets- of voetpad

LOCATIESPECIFIEK
L1

De Tanthofkade als cultuurhistorisch erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maken door de bosschages en bomen aan de westzijde te
verwijderen, hier het historische slotenpatroon terug te brengen en open natte natuur aan te leggen, die past bij het hoge waterpeil
in dit gebied.

waardering cultuurhistorisch erfgoed
parkeerplaats

L2

De toegang tot het gebied Kerkpolder verbeteren door Chopinlaan/Mozartlaan te verlengen en het zuidelijk deel van het
Zwembadpad te verbreden tot een duidelijke weg. Aan deze verbeterde ontsluiting en de Kerkpolderweg verschillende functies
leggen die het sport- en recreatiekarakter van het gebied versterken zodat het gebied aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor
mensen uit de hele stad.

aanleg hoofdleiding warmtenet veiligheid > bundelen verkeersstromen
woongenot > bereikbaarheid van voorzieningen, wonen nabij
groen en water

L3

Versterken van de sportfunctie van het gebied door de aanleg van nieuwe velden voor honk- en softbal. Op termijn het zwembad
verplaatsen zodat dit een prominente plek krijgt aan de Kerkpolderweg en de huidige locatie vrij komt voor de ontwikkeling van
drasland, waarmee de Tanthofkade beter zichtbaar wordt.

woongenot > nabijheid voorzieningen
gezondheid > sport

L4

Versterken van de recreatieve functie van het gebied door verschilende functies aan de centrale toegangsweg te leggen zoals
speelnatuur, een terras bij de speelnatuur, picknick- en barbequeplaatsen, een fruitboomgaard en klim- of boulderkeien.

woongenot > bereikbaarheid van voorzieningen
gezondheid > gezonde voeding

L5

Aanleg van een nieuwe recreatieve route voor een avontuurlijke wandeling langs en door het nieuw aan te leggen drasland, de
beboste delen en de recreatieve voorzieningen.

gezondheid > bewegen
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L11

De Tanthofkade als cultuurhistorisch erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maken door de bosschages en bomen aan de westzijde te
verwijderen, hier het historische slotenpatroon terug te brengen en open natte natuur aan te leggen, die past bij het hoge waterpeil
in dit gebied.

waardering cultuurhistorisch erfgoed
parkeerplaats

L12

De toegang tot het gebied Kerkpolder verbeteren door Chopinlaan/Mozartlaan te verlengen en de Bachsingel te verlengen het gebied aanleg hoofdleiding warmtenet veiligheid > bundelen verkeersstromen
Kerkpolder in. Beide verlengede wegen met elkaar verbinden door middel van een centrale noord-zuid route die de woningen in dit
woongenot > wonen nabij groen en water
gebied kan ontsluiten.

L13

Op verschillende plekken “erven” aanleggen waar op kleine schaal door meerdere mensen samen gewoond kan worden. Geen tuinen
maar gezamelijk erf binnen open landschap. 3-onder-1-dak ecologische woningen. Dit scenario gaat ervanuit dat nieuwbouw van het
zwembad op een andere plek plaats zal vinden (bijvoorbeeld in de Juniusbuurt) en er geen grootschalige sportfacliliteiten bij komen,
maar dat het natuurlijk karakter van het gebied uitgebreid wordt, met de mogelijkheid tot kleinschalig wonen.

woongenot > wonen nabij groen en water

L14

Versterken van de groene recreatieve functie van het gebied door toevoegen van recreatieve functies die met name bestemd zijn
voor de bewoners van de Buitenhof, zoals speelnatuur en picknick- en barbequeplaatsen.

woongenot > bereikbaarheid van voorzieningen
woongenot > wonen nabij groen en water

L15

Aanleg van een nieuwe recreatieve route voor een avontuurlijke wandeling langs en door het nieuw aan te leggen drasland, de
beboste delen en de recreatieve voorzieningen.

gezondheid > bewegen

L16

Verplaatsen van de helft van de volkstuintjes naar een ander dele van het gebied zodat er meer oost-west doorzicht ontstaat.
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Voortgangsrapportage aanpak Buitenhof Noordwest 2008-2017: Waar
komen we vandaan en waar staan we nu?
Sinds 2008 spannen partijen zich in, gericht op betere aandachtsbuurten: het Rode Dorp, de Gillis, Reinier de
Graafbuurt en Buitenhof Noord. Vier buurten waar de leefbaarheid al jaren een aandachtspunt is vanwege een
concentratie van goedkope grote woningen die bewoners trekken met lage ses-score met beperkte
participatiegraad. Ook wonen er relatief veel kinderen en jongeren. Een cumulatie van opzichzelfstaande
incidenten hebben in de loop der jaren geleid tot een negatief imago. De huidige cijfers tonen aan dat het
gebied en haar bevolking kwetsbaar is en er langjarig aandacht nodig is met zowel reguliere lijnactiviteiten als
maatregelen op maat.
Vanaf 2010 tot en met heden is in Buitenhof bijna € 2,4 miljoen extra geïnvesteerd waarvan het overgrote deel,
met subsidie van de Rijksoverheid. Deze investering richtte zich tot op heden op programma-lijnen: Iedereen
doet mee, Mensen aan het werk en Aantrekkelijk leefklimaat.
In 2014 is het ‘Streefbeeld 2030’ opgesteld. Nadien werd voortgebouwd op de programmalijnen, met meer
focus op het sociaal-economisch programma en een aanpak voor ‘achter de voordeur’. De ambities - van met
name de fysieke pijler- zijn destijds bijgesteld, vanwege de beperkte middelen in de periode van bezuinigingen
en minder gunstige markt.
Hieronder geven we over de periode 2009-2016 samenvattend weer waar inspanning op is geleverd en wat
daarvan de resultaten zijn.

1.1. Periode 2009 – 2010
In 2009 stond de leefbaarheid in de Gillis en rond de “Culture” sterk onder druk. Dit uitte zich in overlast en
gevoel van onveiligheid. Daarnaast zagen we een kwetsbare groep bewoners, o.a. met taalachterstand,
werkloosheid etc. In de jaren 2009 en 2010 is er vanuit de wijkaanpak extra geïnvesteerd in diverse activiteiten
die door de wijkcoördinator en het Wijk Coördinatie Team werden opgezet.1 In deze periode werd met name
gefocust op drie thema’s:
 Sport en spel in samenhang met een toegankelijker en veiliger openbare ruimte: kappen en rooien van
groen, ter verbetering van zichtlijnen, aanleg Krajicek veld aan de Brahmslaan, “Speeldernis” in de Gillis en
beweegtoestellen in de Haydnlaan.
 Begeleiden van bewonersbetrokkenheid en burgerinitiatieven: het buurtteam Gillis, het Kan Wel Jong
project (begeleiding jongere kinderen met initiatieven), en het KOEK-project (Klimmen Op Eigen Kracht).
Twee jonge “straatcoaches” zijn tijdelijk aangesteld om in contact te komen met jongeren in de wijk om ze
te helpen met initiatieven en ontplooien van activiteiten.
 Veiligheid(gevoel): Regie aanpak op overlast met diverse maatregelen waaronder een strikter
toelatingsbeleid van jongerencentrum “de Culture”, omdat de groep erg groot werd, met veel oudere
jongeren (> 24 jaar) met een negatieve invloed op de tieners. Daarnaast is er gestart met het jongeren
”casus” overleg wat later is doorgegroeid naar een breed stedelijk jongerenoverleg en doorontwikkeld is in
de Toegang en veiligheidskamer Delft.

1.2 2011-2016: Integraal programma Buitenhof
Sinds januari 2011 is een integraal programma Buitenhof gestart met als doel de leefbaarheid in de vier
aandachtsbuurten te vergroten tot een score van 6,0. Vanaf het Streefbeeld 2030 is dit vier jarige programma
met meer focus en nadruk op sociaal economische aanpak verlengd (doel: score > 5,6).

Ontwikkeling Buurtscores 2010-2016
Buurtscores per indicator
2010

Buitenhof

NoordW

2011

2012

Delft
2013

2015

2016

2016

(score) % Werklozen

2,9

2,9

3,2

2,6

2,3*

2,5*

7,1

WOZ-waarde woningen
Gemiddelde verblijfsduur

4,7
6,4

4,7
6,5

4,6
6,5

4,4
6,7

4,7
6,7

4,6
6,8

6,3
6,7

1

Zie brief, resp. notitie gemeenteraad d.d. 29/9/09 en 6/11/10.
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Verbondenheid buurt

5,5

5,2

5,6

5,4

5,3

5,3”

6,1**

Actief in de buurt

5,6

5,2

5,3

5,8

6,3

6,3”

7,0**

Algemeen rapportcijfer buurt

5,7

5,7

6,3

5,9

6,0

6,0”

7,3**

5,7

5,7”

7,0**

5,3

6,8**

Voelt zich veilig in buurt
Totaalscore

5,0
5,1

5,1
5,0

5,6
5,3

5,7
5,2

5,3

*Score 2015/2016 ca. 0,3 tot 0,2 te laag vanwege administratieve achterstand UWV
** Score 2016 voor deze indicatoren is niet opnieuw gemeten, maar hetzelfde gehouden als in 2015.

Programmalijn 1 – Mensen aan het Werk
Geleverde inspanningen:
 Vanaf 2011 een extra fte bij Werkse vrijgemaakt voor de aandachtsbuurten Buitenhof. Hierdoor zijn
jaarlijks gemiddeld ca. 60 WWB’ers aan een werk/stageplek gekomen.
 Van 2011-2014 liepen deelprojecten “workmate”, “Plus Klus” en de Vliegende Brigade. Hiermee is gestopt
na evaluatie; geen van deze extra inspanningen bleek tot voldoende, blijvend resultaat te leiden.
 Vanaf 2014 zijn nieuwe succesvolle projecten gestart:
o “Job coaching” om vooral jongeren die net aan een eerste baan zijn geholpen te coachen, zodat ze
– om wat voor reden dan ook – niet meer terugvallen in de bijstand.
o Het actief propageren van de “social return” regeling, bijvoorbeeld bij het RdG-ziekenhuis heeft
eveneens positieve resultaten.
o Het aanbieden van vacatures in de Culture en stevige samenwerking tussen Werkse, DvE, het
bedrijfsleven en het team jeugd vanaf eind 2016 blijkt succesvol. Hierdoor worden zelfs
risicojongeren en niet geregistreerde werkloze jongeren bereikt.
Opmerkingen en conclusies:
Inspanningen gericht op werklozen leveren resultaat! Door extra inspanningen van Werkse voor Buitenhof,
weet Werkse nieuwe initiatieven te ontplooien die leiden tot werk voor kwetsbare groepen. Ook houdt
Werkse precies bij wat de stand van zaken is. De resultaten zijn echter niet altijd terug te zien in de buurtscore
die ongeveer gelijk blijft. In het bijzonder doordat bewoners verhuizen naar andere wijken en door instroom
van nieuwe werklozen. Ook is de realiteit dat een deel van de bewoners niet aan het werk te krijgen is. Slechts
een beperkt gedeelte van de werklozen is geschikt om direct aan het werk te gaan, aldus Werkse. De nietwerkende groep doet wél aan participatie en tegenprestatie, zoals volgen van scholing, mantelzorg en/of
vrijwilligerswerk. Nb. Het kan als succes worden gezien dat gedurende de economische recessie de
werkloosheid gelijk is gebleven.

Programmalijn 2 - Bewoners die meedoen (incl. zorg achter de voordeur)
Geleverde Inspanningen:
 Vanuit het Buurteuro-budget bestaat er vanaf 2010 de mogelijkheid om budgetten (tot € 5.000,) aan te
vragen voor het welslagen van eigen initiatieven.
 Tot 2012 Brede School activiteiten die vanuit een stadsbreed programma op diverse scholen in de
wijk ontplooid werden.
 Basisschool de Horizon is na het stoppen van het stadsbrede programma Brede school met behulp van
onderwijsachterstand-gelden actief aan de slag gebleven met activiteiten als de ouderkamer,
huisbezoeken en opruimacties. Recente ontwikkelingen vanaf 2016: de “community school” is een
verdere professionalisering en uitbreiding van activiteiten. Gewenst is meer inzet op de doelgroep 0-4
jaar (veel kinderen komen met een achterstand binnen) en door activiteiten voor kinderen na
schooltijd (veel kinderen lopen van 14-17 uur op straat). De ontwikkeling van de community school is
een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal, Delft voor Elkaar en JGZ en aangevuld met
andere partners.
 Ook is op de Horizon een projectcoördinator actief, mede door Woonbron gefinancierd (0,5 fte), die
vroegtijdig signaleert en acteert op problemen bij de gezinnen met kinderen op de Horizon. Mede
daardoor is er sprake van minder huisuitzettingen, en zijn er via het deelproject “Restyle”,
bijvoorbeeld, ca. 15 woningen van binnen opgeknapt en van beter meubilair voorzien, waarbij ouders
tevens worden geleid naar passende hulpverlening..
 Projecten als Kan WEL Jong, KOEK en de buurtteams zijn na een aantal jaar stopgezet. Ook vanwege
minder animo, was het niet duidelijk of deze voldoende en blijvend effect hadden op resultaten.
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Tot 2016 werden activiteiten van bewonersorganisaties in het Rode Dorp, de Bizetstraat, de Reinier
de Graafweg, de kerk in de Obrechtstraat en vele anderen ondersteund door de wijkcoördinator en
opbouwwerker. Met de ontwikkelingen en innovaties in het sociaal domein werd dit vervolgens
overgenomen door Delft voor Elkaar en het netwerk maatschappelijke initiatieven.
Sportactiviteiten (vanaf 2014 door Delft voor Elkaar via SEH) zoals Buitenspel voor jongere kinderen.
Activiteiten vanuit de Culture (nb. wel flink in het aantal jongerenwerkers gesneden, waardoor
outreachende inzet beperkt is).
Ouderen kunnen terecht in wijkcentrum het Buitenhuis.
Vanuit het programma Buitenhof is relatief vroeg gestart met partijen te verbinden om
gecoördineerde zorg en ondersteuning tot stand te brengen. De hierbij ontwikkelde
zelfredzaamheidsmatrix is vanaf 2015 overgenomen door het Sociaal Team en het Team Jeugd. Er zijn
afspraken gemaakt tussen corporaties en Toegang in verband met het signaleren van problematiek. De
extra 2 fte. die via het programma worden gefinancierd, waren nodig om juist in de aandachtsbuurten
centrale contactpersonen te hebben die de vinger aan de pols houden. De korte lijnen die via deze
personen, de ouderen- en jongerenwerkers, de wijkagent, en de huismeesters van de corporaties
worden onderhouden, waren essentieel voor vroegtijdige signalering en efficiënte aanpak van o.a. de
veelvuldig voorkomende schuldenproblematiek, psychische- en verslavingsproblemen en snellere inzet
bij zorg- en multiproblematiek. Deze gezamenlijke aanpak wordt steeds verder verfijnd met
werkprocessen binnen de Toegang en het veiligheidshuis en momenteel ook in samenspraak met de
wijkmarshall. Om steeds preventiever te werk te gaan is nog een verdiepingsslag nodig in de
verbinding tussen basisvoorzieningen en maatwerk.
In 2016 is voor Buitenhof een team gevormd van professionals en vrijwilligers van Delft voor Elkaar
met de focus op inzet en werkzaamheden op Buitenhof. Er is gestuurd op meer bekendheid met
voorzieningen en versterking van de wijkcontactpunten (het zijn er nu drie) waar bewoners terecht
kunnen met vragen over financiën, opvoeding van kinderen, aanvragen sportimpuls, hulp bij
mantelzorg. Opvallend is dat bijna de helft van de vragen gaat over financiën, gevolgd door vragen over
opleiding en scholing en werk en inkomen. Er is een zichtbaar positief effect van het starten van de
wijkcontactpunten en de toename van aantal jeugdsportaanvragen, een toename van de caseload van
cliëntondersteuners en het aanmelden van vrijwilligers (in maart 2017, bijna verdubbeling ten opzichte
van maart 2016). Hoe zichtbaarder in de buurten, hoe meer bewoners de weg naar DelftvoorElkaar
weten te vinden en Buitenhof een wijk is waar bewoners zich betrokken voelen en bereid zijn om iets
terug te doen.
Begin 2017 is het online platform “mijn buurtje” gestart met verkennende bijeenkomsten dat zich richt
op het verbinden van bewoners. De website is in de lucht (www.buitenhofbruist.nl) met een
activiteitenagenda en de mogelijkheid om hulp te vragen en aan te bieden. Met 15 buurtverbinders,
bewoners die bereid zijn om iets te doen voor de wijk door middel van “mijn buurtje” heeft Buitenhof
het hoogste aantal buurtverbinders ten opzichte van alle andere wijken!

Opmerkingen en conclusies:
De organisatiegraad is toegenomen en het rapportcijfer van de bewoners is licht gestegen: van 5,6 naar 6,3. De
verbondenheid is licht gezakt (van 5,5 naar 5,3). Mede hierom is gestart met o.a. het project “Mijn Buurtje”, dat
duidelijk succesvol is met het hoogste aantal buurtverbinders in Delft. De wijkcontactpunten en inzet van
professionals en vrijwilligers van Delft voor Elkaar dragen hier zeker aan bij. Eén aanspreekpunt vanuit de
gemeente (belangeloos, boven de partijen) wordt gemist door bewonersorganisaties/ partijen in de wijk.
Leerpunt bij de voorwaarden die de gemeente stelt, bij onder andere subsidie aanvragen en naar aanleiding van
bewonersinitiatieven/ vrijwilligersprojecten: Bewoners worden (na verloop van tijd) geacht dit soort initiatieven
zelf (verder) op te pakken. De praktijk leert dat dit niet (altijd) realistisch is. Een bepaalde mate van
ondersteuning blijft nodig, zeker met bewoners in (potentieel) kwetsbare omstandigheden waaronder een
beperkt zelforganiserend vermogen.

Programmalijn 3 - Aantrekkelijk leefklimaat incl. een veilige woonomgeving
Geleverde inspanningen:
 Het “14-“ project: een preventief veiligheidsproject dat in de jaren 2013 – 2015 op de Horizon is
uitgevoerd. De samenwerking, met onder andere Halt, was gericht op aparte aanpak voor kinderen
met veel probleemgedrag én hun ouders.
 Wekelijks is een veiligheidsjournaal opgesteld met input van alle partners (politie, corporaties, DvE,
Toegang etc). Hierdoor kon snel worden ingegrepen en samengewerkt. Ook heeft samenwerking in
onder andere het Veiligheidshuis, de groeps- en de persoonsgerichte aanpak gestalte gekregen.
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In 2017 is intensivering gestart met de wijkmarshall; deze bouwt intensief door op genoemde
activiteiten waarbij nadruk ligt op de preventieve, gecoördineerde acties in samenwerking met het
Sociaal Team, Jeugd Team, de afdeling Veiligheid en de politie.
Specifiek voor de aandachtsbuurten zijn twee brede onderzoeken gedaan door het SLEV/UvA, hetgeen
onder andere heeft geleid tot extra maatregelen in de Reinier de Graafbuurt en tot een specifieke
WOS-aanpak in de Gillis (tegengaan woninginbraak door verbeterd hang- & sluitwerk van meer dan
300 woningen) en extra onderhoud van de openbare ruimte, waaronder twee maal per week extra
vegen op hotspots.
Delft voor Elkaar, in het bijzonder de jongerenwerkers, heeft ook bijgedragen aan de verbetering van
leefbaarheid en veiligheidsbeleving Bewoners, met name jongeren worden gestimuleerd om hun
talenten te ontwikkelen door enerzijds te focussen op positieve zaken en anderzijds
verantwoordelijkheid te nemen voor hun buurt en de wijk waarin zij wonen. Daarmee wordt overlast
voorkomen en leefbaarheid verbeterd. Steeds meer jongeren hebben interesse in deze vorm van
begeleiding, onder andere met het mentorenproject (jonge mentoren die jongeren coachen en
stimuleren), de huisraad van the Culture (jongeren die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de
activteiten in het jongerencentrum), Sportactiviteiten die door jongeren zelf worden georganiseerd
met steun van Delft voor Elkaar professionals en begeleiding richting werk van jongeren uit de
Culture.
Naar aanleiding van de uitzending “Danny zoekt problemen” is initiatiefnemer stichting i.o. Can I
dream in overleg met partijen in de wijk en anderen een project gestart waarbij jongeren tussen de 12
en 18 jaar uit zowel sterke als kwetsbare situaties samen aan de slag gaan met een programma waar
talentontwikkeling en leiderschap gestimuleerd worden. Naast een team van professionals met
expertise op het gebied van leiderschap en identiteitsontwikkeling dragen verschillende partijen,
waaronder Delft voor Elkaar, bij aan het programma. Bedoeling is om in september 2017
daadwerkelijk te starten met de uitvoering en de ambitie is om dit door te zetten naar een langjarige
aanpak.
Om scherper te formuleren wat er nodig is om jongeren die niet in beeld zijn te begeleiden heeft
DelftvoorElkaar een subsidieverzoek ingediend. Kenmerkende problematiek bij deze jongeren is
(hoge) schulden, slecht financieel inzicht, problematische relatie met hun ouders, geen vaste woon- of
verblijfplaats (soms dakloos), geen werk en/of school (veelal geen startkwalificatie) en criminaliteit. Een
ander punt is dat de doelgroep naar verwachting veel jongeren met een licht verstandelijke beperking
(niet gediagnostiseerd) kent. De aanpak richt zich enerzijds op het in beeld krijgen van de jongeren
(hoeveel en wie zijn het) en vervolgens om te formuleren wat nodig is voor het activeren van deze
jongeren om hulp te accepteren en hen deze in samenwerking met partners ook te bieden.
Na eerdere investeringen in de openbare ruimte in met name de Gillis en het Rode Dorp is
momenteel de Buitenhof Noord aan de beurt. Niet alleen wordt de sloop/nieuwbouw van de Lidl
voorbereid – ook wordt het terrein voor en achter de Debussy flat opgeknapt, het Strausspad
verbeterd, een speeltuin, een sportplek, fruitbomen en een ecologische oever aangelegd.
Om daadwerkelijk verschil te kunnen maken in de samenstelling van de wijk is een fysieke
transformatie nodig, door impuls in de woning voorraad en de openbare ruimte. Het maken van
plannen daarvoor is vanwege de crisis in de woningmarkt en de bezuinigingen aan de kant van de
gemeente gestagneerd, maar komt nu weer op gang met het opstellen van de kanskaarten.
Desalniettemin hebben corporaties allerlei initiatieven genomen:
o In navolging op Vestia heeft ook Vidomes camera’s opgehangen.
o De complex- en sociaal beheerders zijn actief in samenwerking met partners.
o Woonbron heeft actieve wijkpost.
o Inzet op gerichte toewijzing van nieuwe inwoners, die vooraf gevraagd worden een steentje
bij te dragen aan de wijk. Vooral Woonbron werkt aan deze aanpak via de intake van met
name de HAT-eenheden in de Gillis en de RdG-buurt.
o Vestia heeft in de jaren voor 2011 de ingangen van de zes wooncomplexen in het Rode Dorp
opgeknapt en vervolgens haar wijkpost naar een centraler gelegen ruimte verplaatst. Ook zijn
speeltoestellen in het Rode Dorp bijgeplaatst, en is de Perma-cultuurtuin financieel
ondersteund via het programma en maakt Stichting de Rode Feniks goed gebruik van het
buurteuro-budget voor ontmoetingsactiviteiten.
o DUWO heeft in de jaren 2012/2013, twee keer 75 (van de twee keer 196) woningen in de
Liszt- en Cesar Franck flat omgebouwd tot studenten-eenheden.
o Woonbron is in 2015 begonnen met het opknappen, en “Te Woon” aanbieden van zes van
de zeven wooncomplexen in de Gillis. Met het “Te Woon” aanbieden van Woonbron, en het
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Leefstijl-experiment van Vestia is eveneens gewerkt aan een leefbare wijk, waarbij via
natuurlijk verloop gestreefd wordt naar het aantrekken van meer weerbare mensen.
Het Gillisparadijs, de tijdelijke moestuin naast verzorgingstehuis Die Buytenweye, maakt in
2017 plaats voor twintig nieuwbouw woningen. De moestuin zelf verhuist naar de
Brahmslaan.

Opmerkingen en conclusies:
Deze programmalijn kent drie onderdelen: de woonopgave, een schoon en hele openbare ruimte en veiligheid.
Vanaf het begin is veiligheid en met name het veiligheidsgevoel van bewoners een belangrijk speerpunt geweest
in de aanpak. Uit de cijfers blijkt dat het gevoel van veiligheid bij de bewoners van de Buitenhof zodanig is
toegenomen dat de doelstelling – minimaal 70% van de bevolking moet zich veilig voelen – al gehaald is (zie
tabel hieronder Veilig in buurt). Het cijfer van Reinier de Graaf is de enige dat achterblijft, maar dit blijkt vooral
te maken te hebben met de aanleg van de nieuwe hoofdweg. Al met al is dit een aanzienlijke verbetering. De
geïntegreerde aanpak vanuit politie, Toezicht en Handhaving en andere partners werpt zijn vruchten af. Hierbij
is de kanttekening op zijn plaats, dat gezien de periodiek terugkerende incidenten bewoners rond sommige hotspots dat gevoel niet delen. Samenwerking met anderen en ook de rol van de politie is momenteel een
aandachtspunt; vaste gezichten en voldoende capaciteit helpt maar er is meer mogelijk. Om verdere
vorderingen te maken met veiligheidsbeleving maken we een verdiepingsslag in waar we aan werken en hoe en
met we werken met in het bijzonder ook aandacht voor jongeren.
Samen met corporaties zijn vele manieren toegepast om gerichter toe te wijzen en te werken aan een veilige
en schone leefomgeving. De aanpak is echter nog onvoldoende om te stoppen met extra aandacht. Daarvoor is
met name het woningbestand te eenzijdig en de werkloosheid, c.q. het aantal kansarmen en mensen met
zorgvragen in het gebied te hoog. Via extra toewijzing en/of nieuwbouw in het gebied kunnen meer weerbare
huishoudens worden aangetrokken. Met de “kansenkaart” brengen we dit laatste onder andere in beeld.
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1.3. Financieel overzicht van extra inzet op Buitenhof 2010-2017
Financieel overzicht (budget alleen voor aandachtsbuurten, 60% van Buitenhof totaal)
2010
Buitenhof
40+ (2
miljoen)

2011
53.000

2012

2013

2014

289.000

236.000

271.000

28.000

13.000

51.000

333.000

351.000

473.000

403.000

Masterplan
Buitenhof
Totaal

358.000

168.200

362.400

2015

2016
280.000

2017 (t/m
april)2

Totaal

274.000 1.431.000

397.000
280.000

2.395.600

Bovenstaand overzicht laat zien hoeveel in de afgelopen jaren aan extra budget is ingezet. Hiernaast zijn er
natuurlijk reguliere stadsbrede gelden beschikbaar geweest die óók ten goede kwamen aan Buitenhof, zoals
gelden vanuit de wijkbudget, ISV gelden, onderwijsachterstandenbeleid etc.
Samenvattend
Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd door bewoners, partners, zelforganisaties en de gemeente.
Jaarlijks is hierop gerapporteerd via voortgangsrapportages. Daarin kwam duidelijk naar voren dat partijen
steeds beter leren wat wel en niet werkt. De inspanningen richt(t)en zich op:
o Activering van mensen aan het werk en participatie.
o Activiteiten voor, door en met bewoners in de buurt, met speciale aandacht voor jongeren
o Veiligheidsaanpak gericht op zorg en ondersteuning en het voorkomen en bestrijden van overlast
en criminaliteit.
o Fysieke verbeteringen in de openbare ruimte die leid(d)en tot een aantrekkelijker en veiliger
woonklimaat.
o Naast activiteiten specifiek vanuit de extra middelen voor de gebiedsgerichte aanpak, vinden in
Buitenhof ook ‘reguliere activiteiten’ plaats. Een deel van die reguliere activiteiten zijn gestart van
uit de gebiedsgerichte aanpak en vervolgens geborgd in lijnactiviteiten. Dat is ook de aanpak die
wij volgen, maximale inzet en resultaat via bestaand beleid. Meerwaarde van de
programmastructuur is het richten van inzet van diverse partijen, op diverse schalen (strategisch,
tactisch, uitvoerend), en op korter(e) en lange(re) termijn, om zo te komen tot maximaal
resultaat voor bewoners in de buurten.
Sommige activiteiten werkten niet en zijn daarom gestaakt. Maar er zijn ook reguliere functies en activiteiten
verdwenen die worden gemist in de aanpak of nog geen alternatieve invulling hebben gekregen. Het gaat
enerzijds om gevolg van bezuinigingen en anderzijds door wijzigingen in rol van de gemeente en partners.

2

Voor 2017 geldt: wat is uitgegeven t/m april 2017 incl. de verplichtingen voor heel 2017

