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Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
Bij D66 vinden we dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. Ook in onze stad
Delft. We willen dat je goed werk en een huis kan vinden. Waar je ook bent
geboren of wat voor werk je ouders ook doen. Je verdient een goede toekomst.
Ben je ziek of kun je minder goed meekomen? Dan helpen we je. Dat is de basis
van hoe we vrij en eerlijk samenleven.
Het is voor mensen steeds lastiger om grip op hun eigen leven te hebben. Veel
jongeren kunnen geen huis vinden. Kinderen beginnen nog te vaak met een
achterstand op school. Leraren hebben niet altijd de vrijheid om hun werk goed
te doen. De verschillen in onze stad groeien. Tussen arme en rijke mensen.
Tussen mensen met een opleiding voor de praktijk en een opleiding over theorie.
Tussen mensen die in Nederland geboren zijn en mensen die ergens anders
vandaan komen.
D66 Delft wil genoeg huizen bouwen voor iedereen. Op een fijne plek en niet te
duur. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die
werken voor de stad hier ook kunnen wonen. Wij willen dat jouw wijk groener
wordt, met schone lucht en schoon water. Wij willen dat jouw kinderen naar
school kunnen gaan waar ze worden voorbereid op de wereld. Wij willen dat
jouw kinderen begeleid worden met lessen voor huiswerk, sport, kunst en
cultuur. Ook als ouders dat niet kunnen betalen. En wij willen meer agenten in de
wijk, zodat iedereen zich veilig voelt in Delft.

Wat wij willen voor de toekomst
Sinds 2010 doet D66 mee aan het college van Delft. Het college bestuurt de
gemeente. We zijn op veel dingen trots. Zoals het extra geld dat naar
taalonderwijs en de bibliotheek is gegaan. Taal is belangrijk om mee te kunnen
doen. Er zijn heel veel woningen gebouwd. We hebben afspraken gemaakt voor
het klimaat, voor een schoner en gezonder Nederland.
We hebben dit voor elkaar gekregen door samen te werken. Samenwerken is
voor ons heel belangrijk. In de politiek, met mensen, met bedrijven. Maar we zijn
nog niet klaar. In dit programma staat wat we de komende jaren willen doen.
Daarbij gaan we uit van deze vijf ideeën:
1. We vinden dat mensen gelijke kansen verdienen.
2. We vinden dat mensen zelf over hun eigen leven moeten kunnen
beslissen.
3. We willen dat we bij elke beslissing aan de toekomst denken.
4. We vinden dat de gemeente haar best moet doen voor iedereen.
5. We vinden samenwerken heel belangrijk.

Waar gaan we aan werken
Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen
Ook in Delft begint een goede start met goed onderwijs. D66 wil de
kinderopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool op één locatie. Iedereen
kan dan met elkaar spelen en van elkaar leren. In de buurt van de school mogen
weinig auto’s komen. Zo zijn de straten rondom de school veiliger. Ook willen we
dat alle ouders hun kinderen op hetzelfde moment mogen inschrijven op school.
Ieder kind krijgt dan een gelijke kans om te starten op die school.
Daarna moet je kunnen studeren. Daarom geven we mensen die dat nodig
hebben een studiebeurs. Zo kunnen ze hun opleiding betalen. Of je nu naar mbo,
hbo of de universiteit wilt. Het is belangrijk dat je ook op oudere leeftijd kunt
blijven leren. Soms is bijvoorbeeld bijles nodig om op oudere leeftijd een baan te
krijgen.
We beschermen de aarde tegen klimaatverandering.
Iedereen krijgt te maken met de opwarming van de aarde, ook wij in Delft.
Wetenschappers waarschuwen steeds luider: de aarde mag niet meer dan 1,5
graad opwarmen. Daarom moeten we nu in actie komen. We gaan veel meer
doen dan we nu al doen. Jouw wijk wordt groener, met schone lucht en schoon
water.
Ook willen we dat de lucht minder vervuild wordt. De bedrijven die de lucht het
meest vervuilen moeten de meeste belasting betalen. We besparen energie door
gebruik te maken van windenergie en zonne-energie. Dit is schone energie die
de lucht veel minder vervuilt.
Daarnaast isoleren we de woningen. Daardoor gaat minder warmte verloren en
wordt jouw energierekening lager.
Wij gaan ervoor zorgen dat we allemaal gezond kunnen zijn.
Alle Delftenaren moeten kunnen sporten. Bewegen is belangrijk. D66 wil sport en
beweging voor jong en oud aanmoedigen. Sport is niet alleen gezond, maar bij
de clubs komen ook alle mensen uit verschillende wijken bij elkaar.
Mensen met een lagere opleiding of met minder geld leven nu veel korter en zijn
minder gezond. Dat kan niet zo blijven. We gaan geld steken in alles wat dat
verschil kleiner maakt. We gaan mensen helpen met sporten en gezond leven in
de buurt. Schone lucht in de omgeving. Een huisarts of verzorgende dicht bij
huis. Langdurige ziektes en overgewicht willen we voorkomen. Dat is beter dan
dat mensen ziek worden en medicijnen moeten slikken.

Iedereen die wil werken verdient een goede baan.
Werk is belangrijk in het leven. Je hebt wat te doen en je verdient er je geld mee.
Daarom wil Delft banen voor iedereen: praktische en theoretische banen. We
maken het makkelijk voor werkgevers om vaste contracten te geven. Als een
baan niet lukt, helpt de gemeente om toch mee te doen. Je krijgt hulp om iets
nieuws te leren. Mensen in de bijstand moeten erop vooruitgaan als ze toch een
bijbaan vinden. Voor sommige mensen kan vrijwilligerswerk dan een optie zijn.
Wij willen dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden.
Ook in Delft kunnen veel mensen geen huis vinden. D66 Delft wil veel nieuwe
woningen bouwen. Want iedereen verdient een fijn dak boven zijn hoofd. De
huizen worden gemaakt van grondstoffen die we makkelijk nog een keer kunnen
gebruiken. We isoleren de huizen goed, zodat de energierekening laag is. Zo
gaan we zuinig met onze grondstoffen om. We bouwen woningen voor mensen
met een baan en voor mensen zonder baan. Ook zorgen we ervoor dat de huur
niet te hard omhoog gaat.
Voor racisme en discriminatie is in onze stad geen plaats.
Iedereen moet zich veilig voelen in onze stad. En iedereen moet dezelfde
kansen krijgen. Achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of leeftijd mogen daar
niks mee te maken hebben. We willen dat de gemeente naast mensen staat.
Ieder mens moet hetzelfde behandeld worden. Speciale agenten gaan zorgen
dat mensen worden gestraft wanneer dit niet gebeurt. Bedrijven die
discrimineren bij het afwijzen van mensen krijgen een hoge boete. Als
verhuurders van huizen discrimineren verliezen zij hun vergunning.
Mensen moeten kunnen meebeslissen .
We willen dat mensen meer te zeggen krijgen over hun gemeente. We vinden
het een goed idee als de inwoners hun eigen burgemeester mogen kiezen.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Delft luistert en Delftenaren uitnodigt
om mee te denken. Het loket van de gemeente moet bereikbaar zijn voor
iedereen. Dit betekent duidelijke taal: Duidelijk Delfts. Als je iets vergeten bent
voor de gemeente te doen, dan belt de gemeente eerst op. Je krijgt niet meteen
een boete.
Ook is het goed als verschillende mensen met een verschillende achtergrond bij
de gemeente werken. Dat sluit aan bij de inwoners van Delft.
We helpen bedrijven te vernieuwen en te vergroenen.
Schone bedrijven zijn beter voor de toekomst en daarom welkom in Delft. Als
een bedrijf vervuilt, gaat het meer betalen. De vervuiler betaalt. Dat is wel zo
eerlijk. We vragen daarom aan alle bedrijven of zij hun afval samen willen
opruimen. We gaan kleinere bedrijven juist helpen, want die leveren veel banen
op in onze stad. De gemeente maakt deze bedrijven klaar voor de toekomst.

Wij werken samen.
Wij zijn er trots op dat D66 al heel lang goed samenwerkt in de gemeenteraad,
met andere steden en via de landelijke politiek. Daar gaan we mee door.
Klimaatverandering en onderwijs zijn onderwerpen waar we samen aan moeten
werken. Dat kunnen we niet alleen. We leren van andere steden, zelfs van
steden in andere landen. Want problemen die iedereen aangaan, kun je beter
samen oplossen.

