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#Delft heeft een nieuwe burgemeester en Delft is daar blij mee
Marja van Bijsterveldt kreeg vrijdagavond de ambtsketen omgehangen en is beëdigd als
burgemeester van Delft. Marja van Bijsterveldt: ”Ik wil écht luisteren naar inwoners.” In AD Delft staat
een paginagroot verslag van de avond en Omroep West zendt de installatie uit. Het is regionaal en
landelijke nieuws en wordt gedeeld door o.m. AD Delft, AD.nl, Indebuurt Delft, Delft op Zondag en
delftsepost.nl.
Ook Delftse politici reageren op de installatie van de nieuwe burgemeester. Martin Stoelinga van
Onafhankelijk Delft: “Ze heeft een groot hart voor zorg.” David van Dis van het CDA vindt: “Een
burgermoeder die Delftenaren kan binden en enthousiasmeren.” Fleur Norbruis van GroenLinks
noemt de komst van Marja een frisse wind door de stad.
De Delftse Post publiceert de speech van Marja van Bijsterveldt online. @VanBijsterveldt (19.352
volgers) twittert zelf: “Vanavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Delft, een geweldige
avond. Dank aan Delft voor dit warme welkom!” Op haar facebookpagina verschijnt een filmpje van
het officiële moment.
Online is de installatie van Marja van Bijsterveldt ruim 600 keer onderwerp van gesprek. Het sentiment
is overwegend positief. Marja van Bijsterveldt krijgt honderden succeswensen, felicitaties en likes. De
facebookpagina van Marja van Bijsterveldt, die vrijdagavond is opgericht, telt nu 263 likes. Op Twitter
hebben alle tweets een potentieel bereik van 1.442.000. Een greep uit de reacties van Delftenaren:
 @Dune015 (60 volgers) twittert: “Goed dat @VanBijsterveldt ook aandacht had voor de wijken
Voorhof en Buitenhof. Gaan dingen goed maar ook
minder goed. #Delft #veiligheid”
 “Het was een mooie, waardige bijeenkomst, met ook
aanwezig de landelijke kopstukken van het CDA en
naburig burgemeester Aboutaleb. Dat netwerk van
onze nieuwe burgemeester zit dus wel goed!
Welkom in Delft en heel veel succes en plezier in 'De
Parel van de Randstad', mevrouw Bijsterveldt!”,
schrijft Dick Stammes.
 Evelyn van Beers: “Marja heel veel succes!! Ik hoop
dat jij van Delft weer een stad gaat maken waar we trots op kunnen zijn. Streng maar
rechtvaardig en met invoels vermogen heb je daar zeker voor nodig”
 @Christine_bel (615 volgers): “benoemt terecht bestrijden van tweedeling als belangrijk
aandachtspunt voor #Delft”
Een kritische reactie kwam van Jan Peter de Wit op Onafhankelijkdelft.nl. “Het was een grote lofzang
op de in achterkamertjes benoemde burgemeester. Een soort banenpool waarin werkloze politici aan
mooie functies worden geholpen.” Hij verwacht dat Van Bijsterveldt het werk van Verkerk voortzet,
alleen gaat Marja zich ‘voor de show’ meer onder de Delftenaren begeven. Hij haakt ook in op het feit

dat er vrijdagavond veel auto’s op de Markt stonden: “ik heb nog nooit zoveel protserige dienst
blikvangers op onze autovrije markt gezien.” Het artikel wordt gedeeld door @petertje100 (67 volgers).

Delftenaren maken persoonlijk kennis met de nieuwe burgemeester op zaterdagochtend
Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft met 150 inwoners van Delft persoonlijk kennis gemaakt.
Zaterdag stonden de deuren van het stadhuis open voor iedereen die een praatje wilde maken.
Inwoners zijn onder de indruk en verwachten veel van haar. ‘Het is een slimme vrouw en ze is een
warm mens’ zegt een van de aanwezigen (Omroep West). Ook online is het sentiment positief. Op
Twitter schrijft @Luciededelft (1.272 volgers): “Wat een prettige gevoel bij 1ste contact tussen nieuwe
burgermeester & burgers van #Delft” En Nanneke01 (6 volgers): “Een fantastische, inspirerende,
warme, interactieve, heldere toespraak van @VanBijsterveldt @GemeenteDelft tijdens kennismaking
vanochtend!” SoroptiDelft (43 volgers): “Het was een genoegen om kort kennis te maken met
@VanBijsterveldt” In een reactie op Omroep West refereert iemand naar het jaarverslag van Ronald
McDonald en vraagt zich af: “Moet deze dame Delft weer financieel gezond gaan maken?”

#Delft100Dagen
Via hashtag #Delft100dagen kunnen Delftenaren hun nieuwe burgemeester laten weten wat ze de
komende periode niet mag missen (AD Delft). Afgelopen weekend is de hashtag 26 keer gebruikt op
Twitter.
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Kledingbank De Buurvrouw moet per 1 december de deuren sluiten. Stichting Perspektief,
dat het pand aan de Van Loydensteynstraat huurt van woningverhuurder Woonbron, gaat
verhuizen en dus is De Buurvrouw de ruimte kwijt (AD Delft, Indebuurt.nl). Op de
facebookpagina van De Buurvrouw schrijven de eigenaren: “Per 1 december moeten wij het
pand aan de van Lodensteijnstraat verlaten. Een oplossing?? Veel geld voor de huur of een
andere ruimte. Wij hebben beiden niet. 2 jaar hebben we ons best gedaan en met veel plezier
veel mensen blij gemaakt. Dit kan toch niet zomaar ophouden??? De buurvrouw blijft zoeken
naar een oplossing.” De post wordt 100 keer gedeeld. In reacties opperen tientallen
Delftenaren alternatieve locaties. Petra den Hartog: “Ik zie dat jullie uit het pand moeten.
Informeer eens bij de gemeente of er ruimte is in de oude Gabrielschool west aan de
Sasboutstraat/Van Blommensteinstraat.” Anneke Banga-Vogt: “Schandalig dat de gemeente
jullie kledingbank niet subsidieert. Zoveel mensen hebben profijt van jullie goede werk.”
De populariteit van de vier technische universiteiten in Nederland is zeer groot, maar heeft
ook een keerzijde, schrijft het AD. Omroep West kopt: “TU Delft kan toestroom studenten
niet aan.” (Omroepwest, RTV Oost) Op Twitter wordt het artikel 20 keer gedeeld door o.m.
@DelftTips (514 volgers), @nieuws_delft (3.049 volgers), @ezwaart (1.158 volgers). Het
potentieel bereik op Twitter is 106.650.
Vandaag wordt de nieuwe fiets- en voetgangersroute Houttuinen – Hooikade officieel
geopend. Café Brasserie Huszár op de Hooikade biedt vandaag aan voorbijgangers een
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drankje en iets lekkers aan. (Delft op Zondag, ) @aartteunis (263 volgers) twittert: “Vrolijke
ontspanning voor de officiële opening van fietsroute #spoorzone #delft” In totaal is het 27 keer
onderwerp van gesprek op social media. Het sentiment is positief en het potentieel bereik op
Twitter is 47.450.
De iepenziekte slaat weer toe. Vorig jaar kapte de gemeente Delft daarom bijna honderd
bomen en ook dit jaar maakt stadsecologe Dinie Tubbing zich weer grote zorgen.
(hartvannederland.nl) Indebuurt schrijft: “Niet tof, tientallen bomen moeten weg”. Op social
media wordt dit artikel gedeeld door @_Delft (1111 volgers). Diny Tubbing, @stadecoloog015
(1.044 volgers) twittert: “Leuk interview over iepenziekte in Hart voor Nederland in
@GemeenteDelft”
Op dinsdagavond 6 september vergadert de raadscommissie over de gemeentelijke
bezuinigingsplannen in de sportsector. Een kleine honderd leden van de Delftse Sportraad
kwam op 22 augustus al bij elkaar om de bezuinigingsplannen te bespreken. Wethouder
Raimond de Prez was daar ook bij (Delft op Zondag.) Op Twitter wordt dit bericht gedeeld
door @_Delft (1.111 volgers).
Bedrijventerrein Technopolis is kansrijk als locatie van windturbines. Dat blijkt uit het
milieuonderzoek (MER) van de provincie. Duidelijk is ook dat de plaatsing de plaatsing van de
turbines schadelijk kan zijn voor de natuur en er kan geluidsoverlast ontstaan. In de komende
maanden gaat de provincie overleggen met betrokken partijen: de gemeenten PijnackerNootdorp, Zoetermeer en Delft en bewonersorganisaties. (AD Delft)
In de Delft op Zondag staat een paginagroot artikel over RoboValley. De kop: “In Delft wordt
gewerkt aan de robots van de toekomst.” (Delft op Zondag)
Politiekdelft.nl schrijft over de geparkeerde fietsen op
het Sint Agathaplein: “Sint Agathaplein tijdelijk
ingericht als onbewaakte fietsenstalling voor de
OWEE studenten. Van de gebruikers van de
naastgelegen panden kon afgelopen zaterdag mij
niemand iets vertellen over de gang van zaken. Op
internet kon ik ook geen enkele aanwijzing vinden.
Communiceren blijft moeilijk voor de gemeente Delft.”
Helma Mastenbroek-Rozenburg schrijft op Facebook:
“Wil je je vuilniszak weggooien zitten de containers
op slot en moet je een pasje hebben. Geen bericht gehad maar ook niemand heeft een pasje.
Goed gedaan gemeente Delft.” @JolandaGaal (1121 volgers) brengt deze kwestie onder de
aandacht via twitter.
“Delft goed bezig voor studenten met arbeidsbeperking!”, twittert raadslid @HuubHalsema
(602 volgers). Ook @ADDelft twittert hierover.
Bert van der Woerd, @climate_steward (168 volgers) twittert een foto: “5/9 wordt
bezwaarschrift kapvergunning deze boom behandeld in @GemeenteDelft voor amper 1m2
parkeerplaats! @voorhof”. De tweet wordt 2 keer geretweet en één keer geliket.
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