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‘ Zo bouwen dat we 
doorstroming realiseren’

Hoe is de woningsituatie in uw gemeente?

‘Wij zijn Randstad én studentenstad en liggen precies tussen Den 

Haag en Rotterdam. In elk segment is er druk op de markt.’ 

Hoeveel inwoners en woningen zijn er voor de verschillende 

segmenten?

‘We hebben ongeveer 100.000 inwoners. De wachttijd voor sociale 

huurwoningen is lang en starters hebben het moeilijk. We missen 

woningaanbod in het middensegment waardoor er te weinig 

doorstroming is, en er komen steeds meer studenten voor wie we 

woningen moeten bijbouwen.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor uw gemeente, en 

hoe werkt u daar aan?

‘Onze prioriteit is op zo’n manier bijbouwen dat je 

doorstroming realiseert. Dat is niet eenvoudig. We 

hebben heel weinig eigen grond en zullen daarom 

afspraken met andere partijen moeten maken. 

En veel binnenstedelijk bouwen, wat ook niet gemakkelijk is. Er zijn 

verspreid over de stad verschillende locaties beschikbaar. Een van de 

grotere is Schieoevers, waar we werken en wonen gaan mengen. En de 

spoorzone die, eenmaal afgerond, ook plek biedt aan wonen.’ 

Voor welke doelgroepen wilt u graag iets extra’s doen. En 

wat precies?

‘Voor studenten en senioren. Studenten leveren anders een grote 

druk op in de bestaande woningvoorraad. Senioren blijven, bij gebrek 

aan een passende woning, vaak in een eengezinswoning wonen. De 

spoorzone rond station Delft-Zuid is een interessant OV-knooppunt 

waar we extra appartementen realiseren. In Tanthof, een wijk uit de 

jaren zeventig/tachtig, wonen veel ouderen die daar graag blijven. 

Daar zoeken we locaties om appartementencomplexen met lift te 

bouwen.’

Hoe houdt de gemeente wonen betaalbaar?

‘Door met de coporaties afspraken te maken over de sociale 

huursector. En door middeldure huurwoningen te bouwen, onder 

andere om de sociale huurwoningen vrij te spelen en starters op de 

markt een kans te bieden. We vragen institutionele beleggers om 

juist in het middensegment huurwoningen bij te bouwen met de 

nadrukkelijke wens om de huur langere tijd tussen de 750 en 950 euro 

te houden.’ 

Hoe ziet u de verantwoorde-lijkheid van de gemeente als het 

gaat om de hoge grondprijzen? 

‘Bouwen voor het sociale en middeldure segment, vraagt om 

gematigde grondprijzen. Maar als gemeente hebben wij heel weinig 

eigen grond dus wij kunnen niet via de grondprijs sturen. Op locaties 

rond de spoorzone en het oude parkeerterrein van het ziekenhuis is 

de ontwikkeling van woningen bij marktpartijen belegd. We maken 

afspraken over wat er gebouwd moet worden’

Wat is de groeiambitie?

Hoeveel woningen zitten er in de pijplijn en op welke termijn? 

‘Delft gaat groeien. De bedoeling is met ongeveer 15.000 woningen 

in 2040, maar dat getal is niet heilig. Om het te kunnen doen, moet er 

een visie op mobiliteit komen. Anders bepaalt het parkeren de aantallen 

woningen.’

Hoe ziet u uw gemeente in bijvoorbeeld 2030 of 2050? Waar 

blinkt de stad dan in uit?

Dat hangt ervan af hoe we omgaan met de groei. Belangrijke items 

zijn duurzaamheid, mobiliteitsoplossingen en de energietransitie. 

Nieuwe woningen sluiten wij zoveel mogelijk aan op het warmtenet 

dat er op termijn komt. Verder hebben we veel fietsers. Ook daarvoor 

moet een oplossing komen, misschien in de vorm van deelfietsen. 

Top 3 van belangrijke woon-projecten op dit moment?

‘Bedrijventerrein Schieoevers wordt een gemengd gebied: het accent 

ligt op werken, aangevuld met wonen. Het sluit goed aan op de TU 

Delft. Er komen studentenappartementen, sociale huurwoningen en 

appartementen voor kenniswerkers. 

Op het voormalige parkeerterrein van het Reinier de Graaf 

ziekenhuis komen grondgebonden en gestapelde woningen in de 

koop, middeldure huur en sociale huur. In de bestaande wijken 

rondom de stad worden sociale huurwoningen vernieuwd en 

middeldure huur- en koopwoningen toegevoegd.’

Wat wenst u uw inwoners toe?

‘Dat we met elkaar van Delft een stad maken waar het prettig wonen 

is. Waar de openbare ruimte op orde is, voldoende sportvoorzieningen 

zijn en waar de bereikbaarheid goed is.’

Waar bent u echt trots op? 

‘Dat we nog steeds  woningen toevoegen en tegelijkertijd de mooie, 

historische context van de stad vasthouden. Die balans moet blijven, 

want Delftenaren voelen een diepe trots voor die historische plekken.’
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