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1 Inleiding


Op 23 maart 2005 zijn een tweetal workshops over stadsmarketing gehouden, een 

ochtend en een middagsessie met een zelfde opzet. Bij beide sessies is ter ondersteuning 

gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersysteem (EVS). Aan de sessie hebben in 

totaal 37 VIPachtige deelnemers uit Delft deelgenomen (zie Bijlage 3). 

Doel van de workshops was drieledig: het vergroten van de awareness van (het belang en 

de betekenis van) stadsmarketing, het vergroten van draagvlak voor (de brede opvatting 

van) stadsmarketing en het genereren van nieuwe ideeën en suggesties voor stadsmarke

ting. 

Na een korte inleiding waarin het citymarketing concept uiteen is gezet, zijn in de 

workshop drie onderwerpen aan de orde gekomen. In het eerste deel hebben de 

deelnemers aangegeven wat zij van het stadsmarketing plan verwachten en wat er in ieder 

geval in moet staan. Tevens is een korte vragenlijst met een aantal stellingen voorgelegd. 

Na deze warmingup is in het tweede deel in een brainstorm aan de deelnemers een 

tweetal vragen zijn voorgelegd: wat is het belangrijkste imagoprobleem van Delft en waar 

kan stadsmarketing bijdragen aan de oplossing van dat probleem. Deze vragen zijn 

toegespitst op de volgende drie terreinen1: 

 economische structuur 

 toerisme, cultuur en recreatie 

 veiligheid, milieu zorg en wonen 

In het laatste blok van de workshop is aan de deelnemers gevraagd om de prioriteiten van 

het stadsmarketing plan te benoemen. De deelnemers hebben de gelegenheid gekregen 

om een cijfer te geven voor het huidige imago  van de stad Delft op verschillende 

onderdelen (bijv. economische structuur, onderwijs). Vervolgens kreeg ieder de 

gelegenheid om hieraan een budget toe te kennen. 

Dit rapport is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 komen de resultaten van de 

warmingup sessie aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in op de voornaamste problemen voor 

stadsmarketing in Delft, en de mogelijke oplossingen daarvoor. In hoofdstuk 4 worden de 

belangrijkste conclusies getrokken. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting. In bijlage 1 staat 

het workshopprogramma weergegeven. Bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de 

inbreng van de workshopdeelnemers. 

1 
Met name op de gekozen onderwerpen worden veel elementen verwacht die invloed hebben op het imago van Delft. Bij de andere 

onderwerpen worden minder onderscheidende kenmerken verwacht waarmee de eigenheid van Delft kan worden benadrukt. Bovendien 

is bij de onderwerpen Onderwijs en Infrastructuur, bereik & vindbaarheid op andere wijze al veel input verkregen of wordt deze input 

nog verwacht (via de landelijke onderzoeken en /of het DIP). Met Onderwijs wordt gedoeld op het middelbaar en voortgezet onderwijs in 

Delft, het hogere en universitair onderwijs wordt beschouwd als onderdeel van de economische structuur. 
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2 Warmingup


Als warmingup is gestart met de deelnemers een drietal vragen voor te leggen: 

 wat verwacht u van het stadsmarketingplan (2.1), 

 wat moet in elk geval in een stadsmarketingplan staan (2.2), en 

 een korte survey waarin de deelnemers aan de hand van een aantal vragen kunnen 

aangeven wat voor beeld zij bij “Delft” hebben (2.3). 

2.1 Het stadsmarketing plan, doelstelling en ambities 

De workshop is begonnen met een korte brainstorm over wat verwacht mag worden van 

een stadsmarketing plan. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde: 

 actieplan of strategiedocument? (2.1.1); 

 doelstellingen: wat moet het opleveren? (2.1.2); 

 Voor wie en met wie? (2.1.3); 

 Inhoudelijke aandachtspunten (2.1.4), en 

 … tot slot (2.1.5). 

2.1.1 Actieplan of strategiedocument? 

De meningen verschillen over het type document dat de richting van Stadsmarketing 

weergeeft. Sommigen geven de voorkeur aan een strategisch document dat de hoofdlijnen 

van het beleid weergeeft, anderen streven naar een actieplan met haalbare doelen, 

richtlijnen en acties. In het onderstaande is een aantal reacties weergegeven dat de 

diversiteit laat zien, voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijlage. 

�	 Een actieplan met groot realiteitsgehalte 

�	 Beknopte imagoschets met brede steun 

�	 Doelstelling, middelen en planning voor de uitvoering met concrete acties 

�	 Een visie en strategie 

�	 Een plan dat richting geeft voor de lange termijn voor een marketing strategie, inclusief 
tools als geld, personele inzet, relevant netwerk etc. 

�	 Het legt louter en alleen een aanzet tot... uitvoering is hoofdbepaler 

�	 Heldere en eenvoudige boodschap, niet alles willen afdekken en profileren 

�	 Gemaakte keuzes, wat is belangrijk voor delft en wat niet 

�	 Het is kort (max. een paar A4) en begrijpelijk voor iedereen. Er staat kort iets in over de 
huidige positie, over de te bereiken doelen en de hoofdlijnen daar naar toe. Tot slot staan er 
concrete acties + data met daarbij de te spreken personen 

�	 Strategisch kader voor doorontwikkeling 

�	 Een kapstok (leidraad) waaraan alle betrokkene (stakeholders) hun eigen marketing op af 
kunnen stemmen, zodat het elkaar versterkt 

�	 Ruimte om te ondernemen, ruimte voor nieuwe ideeën, niet alles bij voorbaat al vastleggen 
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2.1.2 Doelstellingen: wat moet het opleveren? 

De meerderheid van de deelnemers geeft aan dat het beleidsplan duidelijkheid moet geven 

waar Delft voor staat. Dit betekent dat de onderscheidende kenmerken van Delft moeten 

worden benoemd en dat Delft aan de hand van deze kenmerken gerichter op de kaart 

wordt gezet. Sommigen noemen nog een aantal concrete doelstellingen, zoals meer 

bezoekers aan Delft, helderheid over de regievoering en een goede bereikbaarheid van 

economische locaties. 

�	 Inzicht in samenwerking met betrekking tot de economische positie van Delft en de 
aantrekkingskracht (positief en negatief) voor Delftenaren en nietDelftenaren; herkenbaar 
onderscheid en uniekheid 

�	 Meer bezoekers aan Delft 

�	 Delft gerichter op de kaart zetten. Een eenheid, duidelijke profilering waar delft voor staat 

�	 Een integratiekader voor de positionering van diverse stedelijke (vastgoed)deelmarkten 
(woningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsterreinen, enz.) 

�	 Helderheid over regievoering op de stedelijke marketing 

�	 Een goede mix van winstgevende bedrijven 

�	 Een goede en vriendelijke bereikbaarheid van economische locaties 

�	 Goede combinatie van traditie en innovatie 

2.1.3 Voor wie en met wie? 

Een aantal deelnemers heeft aangegeven wat de beoogde doelgroep van het stadsmarke

ting plan is en wie betrokken moet worden bij het stadsmarketing beleid van de gemeente 

Delft. Hieruit blijkt dat het plan voor een brede groep moet worden opgesteld. 

�	 Voor een brede groep begrijpelijk plan. We willen immers dat vele partijen inhaken 

�	 Niet alleen op toerisme gericht, maar ook op de bewoners 

�	 Een concept wat elke Delftenaar en elk Delfts bedrijf kan uitstralen 

�	 Dat voor leken te begrijpen is ... 

�	 Op één lijn krijgen van alle partijen die zich hier mee bezig houden 

�	 Doelgroepen die zich aangetrokken c.q. afgestoten voelen door Delft 

�	 Visie op integrale marketing en promotie met realistisch tijdpad voor de realisatie. Vooraf 
commitment krijgen van betrokken partijen en die duidelijk maken in het plan. Anders zit 
iedereen binnen de kortste keren weer op zijn eigen eilandje 

�	 De overlap tussen Doelgroepen moeten we helder zien te maken 

�	 Een creatieve benadering die ook gebruik maakt van de netwerken van Delftenaren naar de 
rest van de wereld 

2.1.4 Inhoudelijke aandachtspunten 

Daarnaast zijn de volgende inhoudelijke aandachtspunten genoemd. 

�	 Nadruk op Delft als stad met de meest vooraanstaande technische universiteit van Neder
land 

�	 Delft als moderne stad waar bedrijven goede werknemers kunnen vinden 

�	 Gevoel van trots op techniek 

�	 Dat er wat gedaan wordt aan het urban jungle karakter van de wijken Poptahof en Voorhof 
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2.1.5 En tot slot … 

Tot slot geeft een aantal deelnemers aan dat de gemeente Delft moet kiezen voor een 

ambitieuze en originele aanpak. 

�	 Het mag best ambitieus! 

�	 Een opzwepende beschrijving van wat er nodig is om de aantrekkelijkheid van Delft voor 
iedereen zichtbaar te maken 

�	 Origineel en trots 

�	 Ingebed in een "stadsplan" 

�	 Dat het geen "zoek en vervangen" document is van een andere gemeente ... 

�	 Stap af van “Calimero” 

2.2 Wat moet in elk geval in een stadsmarketing plan staan? 

Naast de verwachtingen van het stadsmarketing beleid is tevens aan de deelnemers 

gevraagd welke onderdelen in ieder geval terug te vinden moeten zijn in het beleidsplan. 

Uit de genoemde antwoorden en de discussie blijkt dat de deelnemers Delft typeren als 

een stad waar zowel de traditionele elementen (Delfts blauw, Oranjes, mooie gevels) als de 

universiteitstad en moderne technologie centraal staan. Over de mate waarin deze twee 

verschillende gezichten van Delft moeten worden gecombineerd en welke van de twee het 

meest bepalend zijn voor de stad verschillen de meningen. 

�	 Niet alleen toerisme; klompen en molens zijn niet genoeg 

�	 Techniek en technologie als marketinginstrument 

�	 Plaatsen, positioneren in de regio Haaglanden 

Dialogic innovatie & interactie 8 



�	 De sterktes van Delft: technologie en cultuur 

�	 Zoek naar verrassende combinaties, bijv. high tech in old Delft 

�	 Het benadrukken van de cultuurhistorische kant van de stad 

�	 Delft als creatieve stad 

�	 Onderwerpen: kennisstad, cultuur, Oranje, Delfts Blauw, Vermeer 

Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten naar voren gebracht. 

�	 Duidelijke aandacht voor grote evenementen 

�	 Plannen toetsen op economische waarden 

�	 Relatie met de regio Zuid Holland 

�	 Relatie woon, werk, kennis, uitgaansstad 

�	 De herkomst van de sportclubs (bijv. DasDelft, FortunaDelft, etc); 

�	 Kansen als broedplaats met oog op zowel hoogopgeleiden als immigranten als starters 

�	 Aandacht voor wonen, werken, leven en recreëren 

2.3 Uw beeld van Delft 

Aan de hand van een aantal vragen hebben de deelnemers aangegeven wat voor beeld zij 

van Delft hebben. Daarbij is aan de orde gekomen: 

 de primaire associatie bij Delft (2.3.1); 

 aan wie denkt u bij de stad Delft (2.3.2), en 

 het imago van Delft in een aantal stellingen (2.3.3). 

2.3.1 Wat is uw primaire associatie bij Delft? 

Het meest genoemd zijn associaties die samenhangen met kennis en historie. Als aspecten 

die samenhangen met historie zijn bijvoorbeeld genoemd: Delfts blauw, grachten en 

Oranje. De sfeer die Delft oproept is die van een historische, intieme stad, gezellig, dorps; 

sommigen noemen ook “suf” en “oubollig”. Naast de historische kenmerken wordt de 

technologiecomponent door velen benadrukt: de TU Delft, Center of Technology. 

Historie Sfeer 

�	 Grachten �	 Cultuurhistorische stad 

�	 Grote markt �	 Dorps 

�	 Oranje �	 Gezellige stad 

�	 Vermeer �	 Studentenstad 

�	 Delfts Blauw � Veilig


� VOC
 �	 Uitgaan 

�	 17e eeuw �	 Provinciestadje 

�	 Koningshuis �	 Intieme stad 

�	 Suf, oubollig 
Kennis /technologie 

�	 Kneuterig, klein, 
Madurodammerig 

�	 TU Delft 
�	 Kleine stad 

�	 Center of Technology 
�	 Autovrij 
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2.3.2 Aan wie denkt u bij de stad Delft? 

Het merendeel van de deelnemers denkt bij “Delft” aan personen die in de geschiedenis 

een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Wie? Merk? 

�	 Willem van Oranje �	 Calvé 

�	 Hugo de Groot �	 Aristona (heel goede Philips componenten maar nauwelijks of 
geen investering in marketing) 

�	 Van Leeuwenhoeck 
� Delfts Blauw 

�	 Vermeer 
�	 Gekroonde P (een biertje) 

�	 Weterschappers: Reinier de

Graaf
 � Oldtimer Volvo 

�	 Anton Pieck �	 Opel (betrouwbaar veilig, toegankelijk, voor de brede groep) 

�	 Wim Dik �	 Philips (Nederlands, degelijk, en voor een wat oudere 
doelgroep) 

�	 Koninklijke familie 
� Volkswagen Kever 

�	 Lampje 
�	 (beginjaren van de) Smart (klein, compact en innovatief maar 

�	 Willie Wortel 
niet goed in de markt gezet) 

�	 Student en hoogleraar 
� Wilhelmina pepermunt techniek 
�	 (Een droog) Verkade biscuitje met een laagje melk chocolade 

2.3.3 Stellingen 

Naast een aantal open vragen is tevens een aantal stellingen aan de deelnemers 

voorgelegd. Aan de deelnemers is gevraagd hieraan een score tussen 1 (helemaal mee 
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oneens) of 5 (helemaal mee eens) toe te kennen. De gegevens van de ochtend en de 

middagsessie zijn hierbij bij elkaar gevoegd (Tabel 1). 

Tabel 1. Stellingen over het imago van de stad Delft (n=37). 

Omschrijving 1 2 3 4 5 Totaal Gemidd. Std. 
Een nieuw ondergronds spoor door Delft is een 
belangrijke impuls voor het imago van de stad. 

1 3 1 11 21 159 4,3 1,1 
Ik woon liever in Delft dan in Den Haag of Rotterdam. 

3 3 6 5 20 147 4,0 1,3 
“Delft kennisstad” is aan revisie toe. 

0 6 6 15 10 140 3,8 1,0 
Stadsmarketing in Delft wordt te veel door de 
toeristische bril bekeken. 3 4 4 16 10 137 3,7 1,2 
Het Vermeercentrum versterkt het imago van Delft. 

3 5 6 11 12 135 3,6 1,3 
Delft onderscheidt zich positief van haar omgeving. 

0 13 9 11 4 117 3,2 1,0 
Het stadsimago van Delft wordt onevenredig gekleurd 
door het oude centrum. 9 10 5 8 5 101 2,7 1,4 
Delft zou niet moeten mikken op grote groepen 
toeristen. 10 11 2 9 5 99 2,7 1,5 
Delft is per auto prima bereikbaar – zowel in de spits als 
daarbuiten. 9 8 7 11 2 100 2,7 1,3 
Delft is een stad waar je als ondernemer wordt 
gewaardeerd. 1 15 18 3 0 97 2,6 0,7 
Het technische en het historisch/culturele gezicht van 
Delft hebben niets met elkaar te maken 15 7 0 11 4 93 2,5 1,5 

Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de deelnemers de stelling onderschrijft dat 

“een nieuw ondergronds spoor door Delft een belangrijke impuls voor het imago  van de 

stad [is].” De gemiddelde score op deze stelling is 4,3 en 21 van de 37 deelnemers zijn het 

hier helemaal mee eens. De verdeeldheid over dit onderwerp is eveneens gering. Andere 

stellingen waarmee tevens een grote meerderheid het eens is, zijn: “Ik woon liever in Delft 

dan in Den Haag of Rotterdam” en “Delft Kennisstad is aan revisie toe.” 

Meer verdeeldheid is er over stellingen die gaan over toerisme in Delft. Met name geldt dit 

voor “Delft zou niet moeten mikken op grote groepen toeristen”. 21 van de 37 deelnemers 

is het hiermee (helemaal) oneens, 14 aanwezigen zijn het hier wel (helemaal) mee eens. 

Hoewel de meerderheid van de deelnemers het eens is met de stelling dat het Vermeer

centrum het imago van Delft versterkt, geeft ook een groot deel van de deelnemers aan 

dat stadsmarketing nog te veel vanuit een toeristische bril wordt bekeken. Per saldo 

(gemiddeld) wordt betrekkelijk neutraal geoordeeld over hieraan rakende stellingen: “het 

stadsimago wordt onevenredig gekleurd door het oude centrum”, en “het technische en het 

historisch/culturele gezicht van Delft hebben niets met elkaar te maken”. Toch ontmoeten 

deze stellingen ook relatief veel verdeeldheid. 

Betrekkelijk neutraal wordt geoordeeld over “Delft onderscheidt zich positief van haar 

omgeving”. Tenslotte wordt – gemiddeld – licht negatief geoordeeld over stellingen die 

over de bereikbaarheid van Delft per auto  en de waardering voor ondernemers in Delft 

gaan. 
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3	 Problemen en mogelijke oplossingen 

voor stadsmarketing 

Nadat in het eerste deel van de sessie de meningen over stadsmarketing zijn verkend, en 

aan de hand van een aantal survey vragen aandacht is besteed aan het imago van Delft, is 

in het tweede deel van de workshop dieper ingegaan op de voornaamste problemen voor 

stadsmarketing op een aantal beleidsterreinen en mogelijke oplossingen daarvoor. Aan de 

deelnemers is gevraagd in een brainstorm aan te geven wat zij ervaren als de belangrijkste 

problemen voor het imago  van Delft en wat mogelijke oplossingen zijn op de volgende 

beleidsterreinen: 

�	 De economische structuur (3.1); 

�	 Toerisme, cultuur en recreatie (3.2), en 

�	 Veiligheid, milieu, zorg en wonen (3.3). 

Voor elk van deze beleidsterreinen is eerst een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste 

imagoproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor. Daarna hebben de deelnemers 

gestemd om te bepalen wat ze als belangrijkste problemen en oplossingen zien.2 

3.1	 Economische structuur 

In de workshop zijn als belangrijkste problemen op het gebied van de economische 

structuur benoemd3: 

�	 “Hollandmarketing”: tulpen en � Te klein denken

Delfts Blauw. Onvoldoende


�	 Keuzes maken en de beperkte middelen 
zichtbaarheid van het econo aanwenden voor die keuzes, niet versnipperen 
misch potentieel van TU Delft 

�	 Grijs, wat oubollig, naar binnen gericht, verkeer
�	 Delft moet de oude stad en de de zuinigheid 

technologie aan elkaar verbin

den
 �	 Delft wordt onvoldoende herkend als een stad 

met onderscheidende economische pluspunten 
�	 Onvoldoende zichtbaarheid 

temidden van het politieke � Delft is niet onderscheidend genoeg (zichtbaar) 

centrum (Den Haag) en de ten opzichte van vergelijkbare historische, uni

Industriemetropool (Rotter versiteits en kennissteden


dam)
 �	 De binnenstad is te dominant; overige wijken 
hebben geen betekenis; wat is de kwaliteit van 

veel voor over om bedrijvig
�	 Delft heeft er kennelijk niet 

Delft als geheel?


heid te stimuleren. Er wordt in
 �	 Een beperkt winkelaanbod en onbekendheid bij 
ieder geval weinig aan gedaan een groot publiek over de mogelijkheden van 

funshopping 

Uit de stemming, de daarop volgende discussie en ook de overige genoemde problemen 

komen de volgende knelpunten naar voren: 

�	 Het onvoldoende verbinden van oude stad en nieuwe technologie 

2 Bij de stemming hebben de deelnemers per aspect de mogelijkheid gekregen om de belangrijkste 

items te selecteren. 

3 In de tabel zijn alleen de problemen weergegeven die de meeste stemmen hebben gekregen (6 of 

meer). In de bijlage zijn alle ingebrachte problemen en oplossingen weergegeven. 
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�	 Te weinig onderscheid ten opzichte van andere kennis en historische steden 

�	 Het contrast tussen een mooie binnenstad en de omliggende wijken zonder 

betekenis voor de kwaliteit van Delft 

�	 Te weinig aandacht voor het stimuleren van bedrijvigheid, zoals dagtoerisme en 

winkelen 

Als voornaamste bijdragen van stadsmarketing aan de oplossing van deze problemen zijn 

naar voren gebracht: 

Sessie 1 Sessie 2 

�	 Het verbinden van creativiteit �	 Samenhang brengen in economische belangen, 
(waar in potentie veel van afweging en meer durf tonen (in Delft moet 
aanwezig is) met kennis en alles voor de Helft) 
cultuur 

�	 Consequent uitdragen van speerpunten cultuur 
en kennis/innovatie, uitstralen van zelfbewust�	 Kwaliteitseconomie inkopen 

(van detailhandel tot infrastruc heid. 
tuur) 

�	 Naast al het nieuws dat we bedenken, vooral 
�	 Betere positionering van de ook vasthouden aan waarmee Delft groot is 

kennis van de Technische Uni geworden (TU, TNO, etc.), maar ook de 16e / 
versiteit Delft en hiermee 17e	 eeuw (Van Leeuwenhoek, VOC, Delfts 
samenhangende 'hippe' bedrij Blauw, etc.). Toerisme is voor het MKB een van 
ven de “omzetmotors” 

�	 Kom met een echte visie, en ga �	 Focus op vernieuwing, design, technologie, 
dan ook voluit in de realisatie! “slimste bevolking van Nederland” 
(kijk bijv. eens naar Eindho

�	 Het bundelen van middelen en samenvoegen 
ven/NV De Rede) van bestaande en nieuwe initiatieven 

Uit de stemming en de discussie komen als belangrijkste punten naar voren: 

�	 Betere positionering van technologiestad en focus op vernieuwing (hippe bedrijven 

stimuleren, bijzondere architectuur, verbeteren vestigingsklimaat) 

�	 Blijven investeren in zaken waarmee Delft groot is geworden (historie) 

�	 Verandering in de werkwijze van de gemeente, durf tonen, bundelen van middelen 

en samenvoegen van initiatieven 

�	 Verbetering van de positionering van Delft tussen de grote steden 

�	 Verbetering van het vestigingsklimaat 

�	 Meer nadruk op vooruitstrevende architectuur 

3.2 Toerisme, cultuur en recreatie 

In de workshop zijn als belangrijkste problemen op het gebied van toerisme, cultuur en 

recreatie genoemd4: 

4 In de tabel zijn alleen de problemen weergegeven die de meeste stemmen hebben gekregen (6 of 

meer). In de bijlage zijn alle ingebrachte problemen en oplossingen weergegeven. 
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Sessie 1 Sessie 2 

�	 Er is te weinig koppeling tussen � Delft wil scoren op teveel onderdelen, men moet 
oude Delft en Moderne Delft. durven kiezen wat het belangrijkst is 

�	 Teveel Delfts Blauw, Willem van � Te veel van alles een beetje en te laag ambitieni
Oranje en Koningshuis veau, te weinig uitstraling, op een koopje gaan 

�	 De bezoeker heeft alles al � Authentieke kernwaarden worden niet breed 
gezien, er is niets nieuws, dus gedragen

volgt geen herhalingsbezoek


�	 Concurrentiepositie ten opzichte van buurge
� Men weet niet echt wat hier te meenten bepalen en antwoorden zoeken om een 

zien/doen is beter dan wel gelijk ondernemersvriendelijk kli
maat te scheppen 

In de brainstorm over problemen op het gebied van toerisme, cultuur en recreatie komen 

opnieuw een aantal punten naar voren die ook hiervoor al aan de orde zijn gekomen (zoals 

geen verbinding tussen ‘de twee gezichten van Delft’ en teveel nadruk op cultuurhistorie). 

Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe problemen benoemd: 

 De bezoeker heeft alles al gezien, er is te weinig nieuws waardoor een herhalings

bezoek uitblijft 

 Onvoldoende bekendheid is van wat in delft te zien en te doen is. 

Als voornaamste bijdragen van stadsmarketing aan de oplossing van deze problemen zijn 

naar voren gebracht. 

Sessie 1 Sessie 2 

�	 Een grote publiekstrekker inkopen (ook toegankelijk � Betere regie voeren bij het 
voor jongeren) uitdragen van het product 

Delft 
�	 Een sterke profilering in synergie tussen nieuwe 

techniek en oude cultuur �	 Het samenvoegen van 
middelen, mogelijkheden en 

�	 Het verblijfstoerisme stimuleren, dus juist niet met 
stimuleren van initiatieven vluchtige bezoekersitems proberen een bezoek te


verlengen met een halfuurtje!
 �	 Het ambitie en kwaliteitsni
veau Delft als toeristische 

�	 Betrek meer elementen (zoals theater, technologie) 
stad definiëren (is een Verom toeristen te trekken en besteed aandacht aan 
meercentrum een abri met recreatieve mogelijkheden voor inwoners en omwo
posters of is het een depenners van Delft 
dence van het Rijksmuseum 

�	 Delft kan zich beter als verbindingsplek, knooppunt in ...) 
de Randstad neerzetten, dicht bij alles, ook fiets re

�	 Positionering vinden t.o.v. creatie, water en groen, met meer tentoonstellen van 
steden vlakbij; proberen verde Delftse zaken 
gelijkbare situatie in andere 

�	 Een sterkere focus op het brede gezicht van Delft landen te bekijken om daar
(juist ook technologie), duidelijk alle activiteiten van te leren 
weergeven, er is veel te zien 

De meeste deelnemers in de ochtendsessie geven aan dat Delft een grote publiekstrekker 

zou moeten hebben waarmee ook jongeren worden aangetrokken. Ook moet het 

verblijfstoerisme gestimuleerd worden en zouden er meer elementen kunnen worden 

gebundeld (theater, technologie) om het toerisme te bevorderen. De gemeente Delft heeft 

hierbij een belangrijke rol, zo kwam met name in de middagsessie naar voren. Het 

vaststellen van het ambitieniveau, het samenvoegen van middelen en het stimuleren van 

initiatieven en een duidelijke regie zijn hierbij aandachtspunten. 
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3.3 Veiligheid, milieu, zorg en Wonen 

In de workshop zijn als belangrijkste problemen op het gebied van toerisme, cultuur en 

recreatie genoemd5. 

Sessie 1 Sessie 2 

�	 Te weinig mooie woningen, bewoners � Lelijke buitenwijken

buitenwijken komen niet in centrum, buiten


�	 Te weinig woningen in de 
centrum weinig 'Delft' duurdere prijsklassen met als 

� Gebrek aan luxe wijken (dure woningen) gevolg te eenzijdige samenstel
ling van inwoners 

�	 Te veel concentratie op de binnenstad 
�	 De stad is niet gastvrij, schoon 

�	 Te weinig betrokkenen bij de kenniseconomie 
en veilig wonen in delft 

�	 Parkeren, parkeren, etc. 
�	 Groot dorp of kleine stad? 

Als voornaamste bijdragen van stadsmarketing aan de oplossing van deze problemen zijn 

naar voren gebracht. 

Sessie 1 Sessie 2 

�	 Meer nadruk op innovatieve architectuur � Maak het leven in Delft spannender, 
in de buitenwijken leukere woongebieden, mooie architec

tuur die het oog ook wat biedt 
�	 Delft profileren als ideale woonstad (het 

nieuwe Amsterdam; eilanden zoals Bor � Keuzes maken en aansturen, partijen bij 
neo eiland, e.d.) elkaar brengen. Bijv. veiligheid, fietsge

bruik stimuleren. Milieu, nieuwe 
�	 Accentueren dat dit geen probleem is in 

technieken en experimenten realiseren. Delft: veilige stad, met kwalitatief inte
Zorg, domotica. Wonen slim en milieuressante grachten om te wonen 
vriendelijk bouwen. Nadenken over 

�	 Geef Delft een beter gezicht aan de woonruimteverdelingssysteem 
buitenkant (poort naar Delft) 

Zowel in de ochtend als de 

middagsessie komt als 

belangrijkste probleem 

aan de orde dat er te 

weinig mooie woningen te 

vinden zijn buiten het 

historische centrum: een 

gebrek aan luxe, mooie 

woongebieden in de 

buitenwijken van Delft. 

Meer nadruk op 

innovatieve architectuur 

zou hier een oplossing 

voor kunnen bieden. 

5 In de tabel zijn alleen de problemen weergegeven die de meeste stemmen hebben gekregen (6 of 

meer). In de bijlage zijn alle ingebrachte problemen en oplossingen weergegeven. 
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4 Conclusies 

Ter afsluiting hebben de deelnemers van beide sessies – mede op basis van de discussie – 

in een stemming een beoordeling gegeven van het huidige imago van de stad Delft, op zes 

onderscheiden beleidsterreinen (Tabel 2). 

Tabel 2. Beoordeling van het huidige imago van de stad Delft op zes beleidsterreinen (n=37). 

Beleidsterrein Gemiddelde 

Onderwijs 

Toerisme, cultuur en recreatie 

Veiligheid, milieu en zorg 

Wonen 

Infrastructuur, bereikbaarheid en vindbaarheid 

Economische structuur 

3,6 

3,4 

3,3 

2,9 

2,9 

2,7 

Legenda: 5= zeer goed, 1= zeer slecht. 

Uit deze stemming blijkt dat de deelnemers het meest positief oordelen over het 

onderwijsimago van Delft, direct gevolgd door het imago op de beleidsterreinen Toerisme, 

cultuur en recreatie, en Veiligheid, milieu en zorg. Relatief het minst gunstig scoort het 

beleidsterrein Economische structuur, terwijl Wonen en Infrastructuur, bereikbaarheid en 

vindbaarheid juist onder het gemiddelde scoren. 

Vervolgens is de deelnemers de vraag voorgelegd hoe zij – gesteld dat ze op de stoel van 

de wethouder (die stadsmarketing in zijn portefeuille heeft) zouden zitten – een budget 

van € 2 miljoen zouden verdelen over de genoemde beleidsterreinen. Onderstaande figuur 

geeft de resultaten weer. 

Verde ling van e en stadsmarketing budget over zes 
be le idsterre inen, in % (n=33) 

30% 

18% 

20% 12% 

10% 

10% 

20% 

toer 

inf ra 

econ 

w on 

veiligh 

onderw 

Uit deze stemming blijkt dat de deelnemers 30% van het beschikbare budget ter 

verbetering van het imago  van de stad Delft zouden aanwenden in de sfeer van het 
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beleidsterrein Toerisme, cultuur en recreatie, 20% zou gaan naar het beleidsterrein 

Economische structuur, 18% naar Infrastructuur, bereikbaarheid en vindbaarheid, 12% 

naar Wonen, en 10% naar de beleidsterreinen Veiligheid, milieu en zorg, en naar 

Onderwijs. 

Uit de combinatie van deze twee stemmingen kan het volgende worden opgemaakt: 

 Hoewel het imago van Delft op het beleidsterrein Toerisme, cultuur en recreatie 

relatief positief wordt beoordeeld, besteden de deelnemers niettemin een relatief 

groot deel van het stadsmarketing budget (30%) op dit beleidsterrein. Kennelijk 

zien ze de beste mogelijkheden voor versterking van het stadsimago op dit beleids

terrein. 

 Omgekeerd zijn de deelnemers het meest positief over het stadsimago van Delft op 

het gebied van Onderwijs, maar besteden ze een relatief klein deel van het be

schikbare budget voor stadsmarketing op dit beleidsterrein. Onderwijs heeft in hun 

ogen kennelijk weinig prioriteit als het gaat om de verbetering van het stadsimago. 

 Over het stadsimago van Delft op het gebied van het economische structuur zijn 

de deelnemers het minst positief gestemd. Afgaande op de budgetproportie die zij 

op dit beleidsterrein willen toekennen, zien zij goede mogelijkheden om het het 

stadsimago hier te versterken. 

 De resterende beleidsterreinen (Veiligheid, milieu en zorg, Wonen en Infra

structuur, bereikbaarheid en vindbaarheid) scoren in de beoordeling van het 

huidige stadsimago  van Delft relatief laag. Afgaande op de bescheiden inzet van 

het stadsmarketing budget op deze beleidsterreinen zien ze hier weinig aanleiding 

tot beleidsaccenten. 
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5 Samenvatting


Stadsmarketing kan bij de workshopdeelnemers op warme belangstelling rekenen. Ze 

stellen prijs op de actieve rol die de gemeente hierin wil spelen. Wel wijzen verschillende 

deelnemers erop dat het veld momenteel te versnipperd is en dat de gemeente een 

duidelijke rol heeft in de regie en het samenbrengen van partijen. Tevens dienen duidelijke 

prioriteiten te worden gesteld. De aanwezigen hebben daarnaast uitdrukkelijk aangegeven 

graag een inhoudelijke reactie op hun inbreng te willen zien van de beleidsverantwoordelij

ke wethouder, de heer C. Baljé. 

In de brainstormsessie hebben de deelnemers de volgende knelpunten benoemd in het 

imago van de stad Delft: 

�	 Het onvoldoende verbinden van oude stad en nieuwe technologie 

�	 Te weinig onderscheid ten opzichte van andere kennis en historische steden 

�	 Te weinig aandacht voor het stimuleren van bedrijvigheid, zoals dagtoerisme en 

winkelen 

�	 Te weinig vernieuwing in het toeristische aanbod 

�	 Onvoldoende bekendheid van wat in delft te zien en te doen is. 

�	 Gebrek aan duurdere, mooiere buitenwijken van de stad 

�	 Parkeerproblemen 

De belangrijkste bijdrage van stadsmarketing aan de oplossing van genoemde knelpunten 

zijn: 

�	 Betere positionering van technologiestad en focus op vernieuwing (hippe bedrijven 

stimuleren, bijzondere architectuur, verbeteren vestigingsklimaat) 

�	 Blijven investeren in zaken waarmee Delft groot is geworden (historie) 

�	 Verandering in de werkwijze van de gemeente, durf tonen, bundelen van middelen 

en samenvoegen van initiatieven 

�	 Verbetering van de positionering van Delft tussen de grote steden 

�	 Verbetering van het vestigingsklimaat 

�	 Meer nadruk op vooruitstrevende architectuur 

�	 Een grote publiekstrekker inkopen (ook toegankelijk voor jongeren) 

�	 Het verblijfstoerisme stimuleren 

�	 Betrek meer elementen (zoals theater, technologie) om toeristen te trekken en 

besteed aandacht aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners en omwoners van 

Delft. 

Tot slot blijkt uit een stemming over de verschillende beleidsterreinen dat de deelnemers 

het meest positief zijn over het onderwijsimago van Delft. Toerisme, cultuur en recreatie 

en Veiligheid, milieu en zorg scoren ook relatief hoog. De aanwezigen zouden een budget 

voor stadsmarketing vooral willen aanwenden op het beleidsterrein toerisme, cultuur en 

recreatie, en in tweede instantie (versterking van de) economische structuur. Andere 

beleidsterreinen verdienen in de ogen van de deelnemers minder prioriteit. 
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Bijlage 1. Workshopprogramma


Deel 0: opening, aftrap 

10:00	 opening van de ochtendsessie door wethouder Baljé (5 minuten) 

aansluitend korte inhoudelijke presentatie door Giel Swager (15 minuten) 

Rob Bilderbeek (Dialogic) neemt de procesbegeleiding over. 

Deel 1: warming up. 

10:20	 Korte voorstelronde 

1 Wie bent U? En: 

2 Aan welke organisatie bent u verbonden (of: welke rol hebt u)? 

Aansluitend: korte introductie van het Elektronisch Vergadersysteem (EVS) 

10:30	 Korte EVS oefening met twee open vragen: 

3 Wat verwacht u van een stadsmarketing plan? 

4 Wat moet er in elk geval in? 

10:40	 5 Korte survey over stadsmarketing (gesloten vragen). 

Deel 2: brainstorm 

Stel u bent hoofd afdeling verkoop van Delft: op basis van wat u weet over de wensen van 

de gemeenschap moet u er zo goed mogelijk voor zorgen dat de producten en diensten 

worden geboden waaraan behoefte is”.6 

Focus op de volgende gemeentelijke beleidsterreinen: 

1.	 Economische structuur 
2.	 Toerisme, cultuur en recreatie 
3.	 Veiligheid, milieu, zorg en Wonen 
4.	 [ De beleidsterreinen Onderwijs en Infrastructuur, bereik & vindbaarheid zijn 

buiten beschouwing gelaten7, d.w.z. deelnemers kunnen ideeën en suggesties doen 
voor stadsmarketing op deze beleidsterreinen, maar alleen als het om in hun ogen 
cruciale, urgente ideeën en suggesties gaat] 

11:00	 Per beleidsterrein: 

6 
Zo kan bijvoorbeeld op het beleidsterrein Economische structuur een probleem zijn dat er te weinig doorgroeiruimte is voor kleine 

maar groeiende veelbelovende bedrijven. Of, een ander probleem, de voordelen van de technische infrastructuur van de TU worden 

onvoldoende onderkend. Vanuit deze problemen geredeneerd zou stadsmarketing moeten bijdragen aan verbetering van het ‘product 

bedrijfsruimte’ (bijv. door flexibele bedrijfsverzamelgebouwen te ontwikkelen) resp. aan meer effectieve promotie van de specifieke 

voordelen van zoveel techniek in de stad. 

7 
Met name op de gekozen onderwerpen worden veel elementen verwacht die invloed hebben op het imago van Delft. Bij de andere 

onderwerpen worden minder onderscheidende kenmerken verwacht waarmee de eigenheid van Delft kan worden benadrukt. Bovendien 

is bij de onderwerpen Onderwijs en Infrastructuur, bereik & vindbaarheid op andere wijze al veel input verkregen of wordt deze input 

nog verwacht (via de landelijke onderzoeken en /of het DIP). Met Onderwijs wordt gedoeld op het middelbaar en voortgezet onderwijs in 

Delft, het hogere en universitair onderwijs wordt beschouwd als onderdeel van de economische structuur. 
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6 wat vindt u het belangrijkste probleem op dit beleidsterrein voor het


imago van Delft?


7 wat is volgens u de voornaamste bijdrage die stadsmarketing op dit be


leidsterrein kan leveren?


11:45 à 12:00 Na twee of drie rondes: 

Stemming per beleidsterrein: 

8 wat vindt u vanuit stadsmarketing oogpunt het belangrijkste probleem op 

dit beleidsterrein? 

9 wat vindt u de voornaamste bijdrage die stadsmarketing op dit beleids

terrein kan leveren? 

Deel 3: conclusie: prioriteiten in Delfts stadsmarketing plan 

12:00 à 12:15 Bespreking / discussie aan de hand van de stemmingsresultaten 

10a mondelinge statements (worden genotuleerd) 

10b parallel aan discussie: schriftelijke input / commentaar 

Afsluiting: 

11 Hoe beoordeelt u het huidige imago van de stad Delft? Geef een cijfer 

tussen de 1 (zeer slecht) en de 9 (uitstekend) voor elk van de onderscheiden 

aspecten van stadsmarketing: 

(a) Economische structuur 
(b) Infrastructuur, bereikbaarheid en vindbaarheid 
(c) Toerisme, cultuur en recreatie 
(d) Wonen 
(e) Onderwijs 
(f) Veiligheid, milieu en zorg 

12 U zit op de stoel van de wethouder van Stadsmarketing. Met het oog op 

versterking van het imago  van Delft mag u € 2 mln verdelen over de ge

noemde beleidsterreinen: 

(a) Economische structuur 
(b) Infrastructuur, bereikbaarheid en vindbaarheid 
(c) Toerisme, cultuur en recreatie 
(d) Wonen 
(e) Onderwijs 
(f) Veiligheid, milieu en zorg

Alloceer uw budget over deze beleidsterreinen.


12:30 à 12:45 Afsluiting door Giel Swager (maximaal 15 minuten uitloop) 

13:00 – 14:00 Lunch 

Aansluitend MIDDAGPROGRAMMA 

Vanaf 12:30	 à 12:45 

Ontvangst, koffie, etc. 

Vanaf 14:00 analoog workshopprogramma. 
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Bijlage 2. Workshopresultaten


Deel 1. Warmingup: stadsmarketingplan 

1.	 wat verwacht u van het stadsmarketingplan? 

2.	 wat moet er in elk geval in? 

1.	 Wat verwacht u van het stadsmarketingplan? 

Actieplan of strategiedocument? 

�	 Een actieplan met groot realiteitsgehalte 

�	 Een smart gericht gesteld plan 

�	 Concrete richtlijn voor activiteiten 

�	 Beknopte imagoschets met brede steun 

�	 Doelstelling, middelen en planning voor de uitvoering met concrete acties 

�	 Vanuit visie en beleid naar concrete zaken 

�	 Een helder en bondig meerjarenplan dat voldoende draagvlak kan hebben met duidelijke 
doelstellingen 

�	 Een concreet actieplan 

�	 Een visie en strategie. 

�	 Een heldere strategie, missie met concrete en haalbare doelen 

�	 Duidelijke richtlijnen 

�	 Een raamwerk waarin doelen en strategie worden aangegeven 

�	 Een plan dat richting geeft voor de lange termijn voor een narketting strategie, inclusief tools 
als geld, personele inzet, relevant netwerk etc. 

�	 Een plan dat voorziet in de uitwerking van een aantal producten op langere termijn binnen 
een vooraf vastgestelde visie en kaders 

�	 Legt louter en alleen een aanzet tot... uitvoering is hoofdbepaler 

�	 Dat gestructureerd wordt aangegeven welke dingen op welke wijze gedaan moeten worden 

�	 Heldere en eenvoudige boodschap, niet alles willen afdekken en profileren 

�	 Gemaakte keuzes, wat is belangrijk voor delft en wat niet 

�	 Het is kort (max. een paar A4) en begrijpbaar voor iedereen. Er staat kort iets in over de 
huidige positie, over de te bereiken doelen en de hoofdlijnen daar naar toe. Tot slot staan er 
concrete acties + data met daarbij de te spreken personen. 

�	 Keuzes over waar we in delft wel en niet voor gaan 

�	 Strategisch kader voor doorontwikkeling 

�	 Meer dan de zoveelste slagzin met een leuk logo. Wezenlijke visie en samenwerking. 

�	 Een duurzaan plan dat vele verschillende activiteiten in eenzelfde richting weet te sturen 

�	 Samenhangend pakket aan maatregelen vanuit een gezamenlijke visie 

�	 Ik verwacht input die leidt tot een m.o.m. eenduidige richting. 

�	 Een kapstok (leidraad) waaraan alle betrokkene (stakeholders) hun eigen marketing op af 
kunnen stemmen, zodat het elkaar versterkt 

Doelstelling 

�	 Inzicht in s/w m.b.t economische positie Delft en de aantrekkingskracht (positief en negatief) 
voor Delftenaren en nietDelftenaren; herkenbaar onderscheid en uniekheid 

�	 Meer bezoekers aan Delft 

�	 Passend bij de stad (historie, ambities, populatie) 
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�	 Een goede promotie van de stad Delft 

�	 Delft gerichter op de kaart zetten 

�	 Niet alleen voor de buitenwereld, maar juist voor de eigen Delftse partijen 

�	 Identiteit vinden die diversiteit toelaat 

�	 Vaststellen onderscheidende kenmerken van Delft 

�	 Delft nationaal en internationaal op de kaart zetten 

�	 Integratiekader voor de positionering van diverse stedelijke (vastgoed)deelmarkten (wo
ningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsterreinen, enz.) 

�	 Positiebepaling Delft in zuidvleugel Randstad 

�	 Een samenhangend geheel van onderscheidende sterke punten met als doel Delft permanent 
in beeld te houden voor nietDelftenaren 

�	 Helderheid over regievoering op de stedelijke marketing 

�	 Een goede mix van winstgevende bedrijven 

�	 Een goede en vriendelijke bereikbaarheid van economische locaties 

�	 Een vast kenmerk of identiteit voor de stad die diversiteit toelaat 

�	 Eenheid, duidelijke profilering waar delft voor staat 

�	 Goede combinatie van traditie en innovatie 

Voor wie en met wie? 

�	 Een voor een brede groep begrijpelijk plan; we willen immers dat vele partijen inhaken 

�	 Niet alleen op toerisme gericht maar ook op de bewoners 

�	 Een concept dat elke Delftenaar en elk Delfts bedrijf kan uitstralen 

�	 Dat voor leken te begrijpen is ... 

�	 Op één lijn krijgen van alle partijen die zich hier mee bezig houden 

�	 Doelgroepen die zich aangetrokken/afgestoten voelen door Delft 

Inhoudelijke aandachtspunten 

�	 Nadruk op Delft als stad met de meest vooraanstaande technische universiteit van Nederland 

�	 Delft als moderne stad waar bedrijven goede werknemers kunnen vinden 

�	 Gevoel van trots op techniek 

�	 Dat er wat gedaan wordt aan het urban jungle karakter van de wijken Poptahof en Voorhof 

2.	 Wat moet er in elk geval in een stadsmarketingplan? 

�	 Strategie, doelstelling 

�	 Sterke en zwakke kanten van de stad 

�	 Financiële paragraaf: als een stad promotie wil, moet ervoor betaald worden 

�	 Swot analyse 

�	 Doelgroepenanalyse 

�	 Goede afstemming diverse doelgroepen (als ondernemers zijn vertegenwoordigd, wat

betekent dat dan voor andere partijen)


�	 Duidelijke aandacht voor grote evenementen 

�	 Kwaliteit in alles 

�	 Niet alleen toerisme, klompen en molens zijn niet genoeg 

�	 Smart geformuleerde doelstellingen voor de komende 4 jaren, op gebied van product, prijs en 
promotie 

�	 Delft als kenniscentrum 

�	 Concreet actieplan, geen vage verhalen 

�	 Techniek en technologie als marketinginstrument 
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�	 Plaatsen, positioneren in de regio Haaglanden 

�	 De sterktes van Delft, Technology en Cultuur 

�	 Delft Center of Technology 

�	 Positionering van kennisinfrastructuur in Delft 

�	 Geld, doelstellingen, menskracht, planning, draagvlak alle betrokkenen 

�	 Verrassende combinatie zoeken, bijv. high tech in old Delft 

�	 Nog veel meer dan nu benadrukken van cultuurhistorische kant van de stad 

�	 Visie van delft 

�	 Plannen toetsen op economische waarden 

�	 Een creatieve benadering die ook gebruik maakt van de netwerken van Delftenaren naar de 
rest van de wereld 

�	 Relatie met de regio ZuidHolland 

�	 De overlap tussen Doelgroepen moeten we helder zien te maken 

�	 Duidelijk imago 

�	 Delft als creatieve stad 

�	 Aandacht voor cultureel erfgoed 

�	 Hoofdlijnen naar het doel, concrete acties, data en namen 

�	 SWOT analyse van delft; uitlichting hoe de sterke kansen goed naar voren te brengen en de 
kansen te benutten 

�	 De belangrijkste Delftse evenementen 

�	 Relatie woon, werk, kennis, uitgaansstad 

�	 Gezamenlijke visie op de sterke punten van Delft en goed op elkaar afgestemde maatregelen 

�	 Wat zijn de kernwaarden van delft 

�	 Een keuze vanuit het imago (kracht) die Delft al heeft, cultuur en kennis/innovatie 

�	 Onderwerpen: kennisstad, cultuur, Oranje, delfts Blauw, Vermeer, 

�	 Ruimte om te ondernemen, ruimte voor nieuwe ideeën, niet alles bij voorbaat al vastleggen 

�	 De herkomst van de sportclubs(b.v. DasDelft, FortunaDelft etc.); 

�	 De Oranjes 

�	 Kansen als broedplaats met oog op zowel hoogopgeleiden als immigranten als starters 

�	 Delfts Blauw 

�	 Visie op integrale marketing en promotie met realistisch tijdpad voor de realisatie. Vooraf 
commitment krijgen van betrokken partijen en die duidelijk maken in het plan. Anders zit 
iedereen binnen de kortste keren weer op zijn eigen eilandje 

�	 Aandacht voor wonen, werken, leven en recreëren 

�	 Delft als woongebied, de directe omgeving van delft, zoals midden Delfland 

�	 Het vastleggen van keuzes en het budget dat delft ervoor vrij maakt 

Deel 2: Brainstorm over problemen en oplossingen 

Het volgende geeft de opbrengst van beide sessies weer over de belangrijkste imagopro

blemen op het gebied van (1) economische structuur, (2) toerisme, recreatie en cultuur en 

(3) veiligheid, milieu, zorg en wonen, en de daarbij genoemde oplossingen. 

(1) Economische structuur 

(1a) Problemen 

Ligging van Delft en positionering ten opzichte van andere steden: 
�	 Delft ligt ingeklemd tussen Den Haag en Rotterdam 

�	 Een knullig, klein stadje, onder de rook van DSM, Den Haag en Rotterdam, gebrek aan inzicht 

op de hier verkrijgbare moderne techniek 
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�	 Delft te dicht bij andere grote steden 

�	 Regio's worden belangrijker. Zuid Holland (Zuidvleugel) heeft nu de kennisalliantie. Onderwijs 

Onderzoek Overheid en Ondernemen werken hierin samen. De positie van Delft in de ken

nisalliantie kenmerkt zich door een hoge concentratie van technologische kennis. In de regio 

wordt dat wel gezien, maar Delft en haar eigen kenniseconomie, profiteert daar te weinig 

van. 

�	 De gevaren van de grote steden dichtbij kunnen ook gezien worden als kansen voor diverse 

bedrijven 

�	 Er is onvoldoende zichtbaarheid temidden van het politieke centrum (Den Haag) en de 

Industriemetropool (Rotterdam) 

�	 Het ruimtegebrek 

�	 Bereikbaarheid. Helderheid in routes naar en om de binnenstad als je van de snelweg komt. 

�	 Delft zit tussen tafellaken en servet: weinig echt grote bedrijven, maar ook geen dorpseco

nomie 

�	 Hogesnelheidslijn shuttle Den Haag Rotterdam/Brussel laten stoppen in Delft is al publicitair 

het proberen waard 

�	 Delft wordt door de landelijke overheid en politiek niet serieus genomen 

Ondernemingsklimaat: 
�	 Delft heeft er kennelijk niet veel voor over om bedrijvigheid te stimuleren. Er wordt in ieder 

geval weinig aan gedaan. De Delftse ondernemer krijgt zo beperkt de ruimte en is niet echt 

welkom 

�	 Delft is te klein om zaken te kunnen doen, te verkopen en techniek en kennis zijn saai 

�	 Er is geen ondernemingsruimte en waardering 

Kennisstad en historische stad: 
�	 Investeringen in imago onderdelen die niet duidelijk gepositioneerd worden, zoals Delft 

Kennisstad en technologie 

o	 Wij zijn geen koploper meer als kennisstad 

�	 Delft moet de oude stad en de technologie aan elkaar verbinden 

�	 Hollandmarketing: tulpen en Delfts Blauw. Onvoldoende zichtbare economisch potentieel van 

TU Delft 

�	 De authenticiteit van Delft en kernwaarden als delftsblauw historische binnenstad, oranje en 

Vermeer worden niet gekoesterd en breed gedragen 

�	 Er is geen eenduidig begrip, Delft kent teveel gezichten en tegenstrijdige duidingen, kennis, 

historie, en heeft op ieder gebied te weinig te bieden. Wij willen onze Vermeer's terug. 

o	 Reactie: een Vermeercentrum haalt geen Vermeers terug, het zou een lachertje zijn 

in verhouding met Den Haag waar de schilderijen echt hangen. 

Uitstraling en onderscheidende kenmerken: 
�	 We stralen uit hoe we over Delft spreken. Delft is fantastisch, laten we dat dan ook zeggen! 

Misschien kan Delft Marketing met een aantal mooie voorbeelden komen van success stories! 

�	 Grijs, wat oubollig, naar binnen gericht, verkeerde zuinigheid 

�	 Laten we ons verhaal eens aan de buitenwereld vertellen! 
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�	 Kneuterig 

�	 Zelfgenoegzaamheid en te weinig hoogwaardige kwaliteit 

�	 Delft heeft geen eenduidig imago: kennisstad naast cultuurstad, die twee moeten we dan ook 

combineren 

�	 Huidige imago: goedkope stad i.v.m. studenten, in plaats daarvan zou Delft zich moeten 

richten om een imago van kwaliteit op te bouwen door focus op toerisme en woonkwaliteit 

�	 Delft wordt onvoldoende herkend als een stad met onderscheidende economische pluspunten 

�	 Wederom denken we in problemen i.p.v. in mogelijkheden. We zijn al goed, hebben een 

krachtig imago en kunnen dat zo naar buiten dragen door trots te zijn op deze stad! Onze 

eigen verhouding met Delft, dat is er te transformeren. Je bent wat je spreekt. 

�	 Er worden geen keuzes gemaakt, een beetje van alles wat, waardoor je versnippert en 

verwatert 

�	 Delft is geen uitnodigende woon, onderneem en bezoekersstad 

�	 Delft heeft imago van een stad waar parkeren niet mogelijk is, geeft niet alleen economische 

problemen maar ook sociale problemen. 

�	 Weinig ruimte voor ondernemen, geen uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen in 

de toekomst, mogelijkheden die er zijn, zijn erg TUgericht en dus eenzijdig 

�	 Geen cohesie tussen historische binnenstad en de rest van de de stad, beetje Calimero gevoel 

tussen Rotterdam en Den Haag. 

o	 Reactie: mee eens, Delft mag zich zeker zelfbewuster opstellen. 

�	 Beperkt winkelaanbod en onbekendheid bij een groot publiek over de mogelijkheden van 

funshopping 

�	 Kleinschalige winkels in de binnenstad te weinig mogelijkheden met een verouderd winkel

centrum de Veste en een zelfde soort winkels in het Zuidpoort gebied 

�	 Keuzes maken en de beperkte middelen aanwenden voor die keuzes, niet versnipperen 

�	 Delft lijdt aan een multiimago, komt verwarrend en versnipperd over. 

�	 Delft is niet onderscheidend genoeg (zichtbaar) ten opzichte van vergelijkbare historische, 

universiteits en kennissteden 

Overig: 
�	 Delft is geen kantorenstad, terwijl dat voor de werkgelegenheid heel goed zou zijn 

�	 Alle betrokken partijen op een lijn te krijgen 

�	 De binnenstad is dominant; overige wijken hebben geen betekenis; wat is de kwaliteit van 

Delft als geheel? 

�	 Eenduidigheid in communicatie door alle afzonderlijke partijen in Delft 

�	 Te klein denken 

�	 Originele winkels verdwijnen en er komen meer ketens en ook veel snack bars. 

o	 Reactie: Oneens, er komen juist nog steeds kleine, originele winkels bij. Zuidpoort 

voegt juist ook iets met de landelijke ketens, waarvoor mensen anders naar den 

haag of Rotterdam gaan. Mooie tweedeling van de stad, als je buiten Zuidpoort/de 

veste komt ben je van de landelijke ketens af. Die zijn niet beeldbepalend zoals in 

vrijwel alle andere binnensteden. 

�	 Politici houden altijd van success stories. Als we zorgen dat we die in de landelijke politiek 

inbrengen gaat het een stuk beter! 

Dialogic innovatie & interactie 25 



(1b) Belangrijkste bijdragen van stadsmarketing 

Ochtendsessie 

Vestigingsklimaat, economische positie, innovatie en creativiteit 
�	 Onderzoek naar wensen van potentiële klanten: wat is het wat bedrijven belemmert om naar 

Delft te komen 

�	 Eenduidig neerzetten van Delft als aantrekkelijke vestigingsplaats 

�	 Bij voorbeeld d.m.v. een speciaal loket voor bedrijven, met een welkomstpakket voor nieuwe 

(buitenlandse) bedrijven 

�	 Een speciaal loket voor bedrijven, dat hen begeleidt bij hun contacten met overheidsinstan

ties. 

�	 Geef creativiteit de ruimte. Veel culturele activiteit daar voelt de toekomstige bewoner / 

ondernemer zich wel bij 

�	 Studenten zijn ook een belangrijke doelgroep. Zoals opgemerkt starten ze nieuwe technisch 

innovatieve bedrijven. Zo draagt Delft ook bij aan de "Lissabon doelstellingen" 

�	 Creëer de 'Zuidas' in Delft 

�	 Kwaliteitseconomie inkopen (van detailhandel tot infrastructuur) 

�	 Stadshart Delft heeft dringend behoefte aan goede specialiteitenwinkels. Er is geen enkele 

goede reden om nu voor het winkelen naar Delft te gaan. Voor inkopen kun je beter naar De 

Boogaard, en voor een sfeervol winkeldagje naar Leiden / Utrecht / Den Bosch 

�	 Betere begeleiding van potentiële business... en gebruik daarvoor ook de deskundigen van 

TUD en TNO in Delft! 

Positioneren TU Delft en TNO 
�	 Het beter positioneren van de kennis van de Technische Universiteit Delft en hiermee 

samenhangende 'hippe' bedrijven 

�	 Kiezen voor technologie en dat versteken door internationalisering en samenwerken met 

technologisch hoogwaardig bedrijfsleven en onderwijs instellingen 

�	 Goed initiatief: ruimte gecreëerd om 'off the record' te werken. Hippe jonge bedrijven die ' 

anders denken'. 

�	 De TU heeft daar zelf een belangrijke rol in. Zij is echter te veel gericht op problemen binnen 

de universiteit 

�	 Naast samenwerking met hippe bedrijven ook samenwerking met gemeente en onderwijsin

stellingen. Gebruik maken van de beroepskolom in technische kennis (VOHBOUni

Bedrijfssleven) en onderzoeksinstellingen 

�	 De verbindingslijntjes tussen / met de bestuurders van Delft (B&W), TUD, TNO en toonaan

gevende bedrijven moeten veel korter/sneller. Effectieve en snelle communicatie, uitgaande 

van een ambitieuze en gedragen visie 

�	 De 'hippe' bedrijven moeten zich ook meer in Delft zelf en aan elkaar laten zien, met TU, TNO 

en ook DSM meer openheid in wat er ontwikkeld wordt, kennis en creativiteit meer delen 

�	 Nodig de hippe bedrijven uit om hun link met Delft te laten zien 

�	 Universiteit moet door haar projecten meer zichtbaar bijdragen aan de stad, richt zich nu 

teveel op haar internationale positie, TNO misschien ook 

�	 TU moet zichtbaar worden, geeft ook maatschappelijke betrokkenheid universiteit aan 

�	 Let op samenwerking tussen Delftse bedrijven. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen TNO en 

het Ziekenhuis om de operatiekamer van de toekomst te ontwikkelen 
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Identiteit 
�	 Delft eigen identiteit geven en een eigen plaats in de Randstad 

o	 In principe is dit het beleid. Meer concrete steun zeker vanuit de TU, maar ook van

uit de regio voor Technopolis kan hierbij helpen. Nu blijft het vaak bij mooie 

woorden. 

�	 Goede definitie van product en markt en daarin concentreren op de sterktes van Delft zoals 

de historische binnenstad en de aanwezigheid van top technologische instellingen en bedrij

ven en daarmee het woon werk en leefklimaat aantrekkelijker maken voor zittende en aan te 

trekken bedrijven en instellingen. 

�	 De hier weergegeven doelstelling leidt tot wel erg veel suboptimalisaties 

�	 In de kennisalliantie worden negen kennisgebieden gedefinieerd. In ZuidHolland zijn dat de 

concentratie en aandachtsgebieden. Delft levert aan ten minste vier van deze "kenniskolom

men" de meeste input, meer dan de andere steden in de regio. Kenmerk is Technology en 

R&D. Nano en Sensor, Aerospace en composieten, ICT, Water. De deelnemers aan Delft ken

nisstad oude stijl, hebben de keuze al gemaakt zich hierop te concentreren. Promotie en 

breed uitdragen is noodzakelijk. 

Het verbinden van creativiteit, met kennis en cultuur 
�	 Met name de verbinding maken tussen techniek en cultuurhistorisch door middel van kunst 

en cultuur 

�	 Leren van het verleden. Antonie van Leeuwenhoek en de tijdgenoten van Vermeer zijn een 

illustratie van deze verbinding 

�	 Kom met een echte visie, en ga dan ook voluit in de realisatie! (kijk bijv. eens naar Eindho

ven/NV De Rede) 

�	 Visie en doelen die bereikt moeten worden. Stuwer. 

�	 Een (bescheiden) stimuleringsfonds voor nieuwe bedrijven 

�	 Onderzoek naar samenwerking tussen kennisstad en oude binnenstad 

�	 Zorgen dat Delft zich gaat onderscheiden van Amsterdam en Rotterdam, juist omdat het hier 

tussen in ligt en voor allebei de steden van toegevoegde waarde kan zijn. 

�	 Mikken op onderscheidendheid: innovatie en research als tegenwicht tegen lagelonenlanden 

(t.o.v. Den Haag); oplossingen voor technisch/industriële uitdagingen (t.o.v. Rotterdam). 

Delft als ideeënmotor! 

Nadruk op architectuur 
�	 Een gebouw met toonaangevende architectuur bepleiten 

�	 Met één gebouw ga je geen profilering bewerkstelligen. Zoek dan naar een wijk à la Amers

foort (Kattenbroek) om je architectuur te promoten of een proeftuin van ideeën op 

architectuurgebied 

�	 Delft TUD bouwde in de jaren ’70 toonaangevende gebouwen. De bibliotheek was in zijn tijd 

een hoogstandje, maar nu onzichtbaar en niet meer nieuw. Dus Delftse architecten: aan de 

slag! 

�	 Hier is een rol voor TU weggelegd 

�	 Zichtbaar maken wat je als stad in huis hebt 

�	 Vanuit de invalswegen naar Delft een beter gezicht geven aan de stad. Maak Technopolis 

zichtbaar. 
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Bedrijventerrein en parkeren 
�	 Meer bedrijventerreinen en grond beschikbaar stellen en wellicht fuseren met ander gemeen

te. Reacties: 

o	 Er is 600.000 m2 bvo beschikbaar in Technopolis en ook nog een form aantal m2 

gewoon bedrijventerrein op het TNO Zuidpolder terrein. Ruimte en diversiteit ge

noeg. Hoe brengen wij dit nu onder de aandacht ? 

� Gratis parkeren en meer parkeer mogelijkheden uitvinden. 

o	 ... en proberen auto's het stadsbeeld niet te laten vervuilen 

o	 Autoluwe binnenstad is prima, maar zorg voor snelle en logische verbindingen, de 

hele week door (citypendel kan veel intensiever en beter). Kijk naar ervaringen in 

andere steden (Leiden!) 

o	 De kosten van parkeren vallen in het niet bij de kosten van een ijsje. Ik denk dat wij 

in Nederland in het algemeen duidelijk moeten maken dat parkeren geprijsd is. 

o	 Behalve mogelijk op piekmomenten is er voldoende betaald parkeren aanwezig. Het 

probleem zit erin dat mensen niet willen betalen. Misschien moeten ondernemers 

uitrijkaarten vertrekken. 

Overig 
�	 Helpen met vinden van eigen economische profilering 

�	 De lucht in 

o	 Reactie: Maar waar? De vraag of we het voorbeeld van Den Haag moeten volgen. 

Leidt te vaak tot megalomane projecten ter meerdere eer en glorie van wethouders 

en andere gemeentelijke decisionmakers. 

o	 Reactie: Eens te meer wordt duidelijk dat het oude Delftse probleem weer opgeld 

doet: we kunnen moeilijk gemeenschappelijke keuzes maken en voeren de discussie 

steeds opnieuw. We moeten eindelijk eens aan de slag. 

�	 Verbreding, niet verdieping van toeristisch aanbod 

Middagsessie 

Vestigingsklimaat, economische positie, innovatie en creativiteit 
�	 Creëren van aantrekkelijk vestigingsklimaat 

o	 De vraag is hoe! Bedrijfsverzamelgebouwen, service vanuit de gemeente, idem KvK, 

upgrading bedrijfsterreinen die dat behoeven, logistieke processen verbeteren, 

woonklimaat, uitgaansklimaat 

o	 De context van Delft verder opwaarderen, zodat meer vestigingsmogelijkheden ont

staan voor mensen die hoge (woon)kwaliteit appreciëren. 

o	 Vestigingsklimaat onvoldoende voor het duurdere segment 

�	 Focus op vernieuwing, design, technologie, "slimste bevolking van Nederland", 

o	 Prachtig: de slimste bevolking van NL! 

�	 Ondersteunen van (groepen van) ondernemers initiatieven: ze weten wat er speelt 

�	 Ook benoemen van de regiefunctie: een publiekprivate samenwerking tussen de belangrijkste 

spelers met een gezamenlijk ingehuurde en aangestuurde club professionals. Sterk sturen op 

consistentie in uitingen (op verschillende aggregatie/schaalniveaus als intersectoraal (multi

brand: bijv. kennisstad+ historische stad= historische universiteitsstad); de kennisstad moet 
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dan herkenbaar zijn in de historische stad en v.v. (de oude TUgebouwen die nu als woonge

bouw zijn omgetoverd zouden daar herkenbaar in kunnen zijn; in TUNoord liggen kansen om 

tot een functionele menging van historische stad en universiteit te komen. De inrichting van 

de stad zou minder gebiedsgericht maar meer routegericht moeten zijn waardoor de verschil

lende identiteiten meer als een parelsnoer elkaar versterken. Er moet (nog!) meer geld 

besteed worden in de buitenruimte als (onderscheidend!) visitekaartje; daar mogen de instel

lingen, de vastgoedontwikkelaars meer op aangesproken worden (het is ook hun 

visitekaartje) 

o	 Inderdaad: FOCUS! Oud en nieuw in Delft! 

o	 Inderdaad: Delft heeft een tweeledig imago: kennis en cultuur 

�	 Omslag bereiken van op verleden georiënteerd denken naar toekomstgericht denken; gouden 

eeuw effect 

�	 Ruimte behouden voor ondernemen, niet alles in een keurslijf stoppen 

�	 Richten op beginnende hoogkwalitatieve bedrijven 

�	 Samenhang brengen in economische belangen afweging en meer durf tonen (in Delft moet 

alles voor de Helft) 

Identiteit 
�	 Onderscheidenheid in zijn diversiteit mits je die diversiteit ook gevonden hebt 

�	 Consequent uitdragen van speerpunten cultuur en kennis/innovatie, uitstralen van zelfbe

wustheid. 

�	 Keuze te maken in een onderscheidende brand en deze operationeel handen en voeten te 

geven zodat er ook daadwerkelijk een te beleven onderscheiden kwaliteit ontstaat 

Bedrijventerrein en parkeren 
�	 Wijzen op goede parkeermogelijkheden in de diverse garages 

�	 Diversiteit aan parkeerinstructies in het Nederlands 

�	 Heldere parkeerinstructies en verwijzingen in meerdere talen 

Overig 
�	 De bijdrage van de verschillende doelgroepen definiëren en proberen het in elkaar te zetten. 

�	 Bundelen van middelen en samenvoegen van bestaande en nieuwe initiatieven 

�	 Meer gerichte promotie 

�	 Coördineren communicatie naar buiten toe en beschikbaar stellen informatiepunt waar alle 

organisaties in Delft gemakkelijk bijv. logos etc kunnen vinden. 

(2) Toerisme, cultuur en recreatie 

(2a) Problemen 

Ochtendsessie 

�	 Verschillende bestaande imago's 

�	 De beperking van het cultuurhistorische, teveel Delfts Blauw, Willem van oranje en Konings

huis 

�	 Te veel Delfts Blauw, te weinig techno 
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�	 Lucht verkopen, zoals Vermeer en Delfts Blauw 

�	 Beperking tot geschiedenis, Oranje, Blauw, Vermeer, (klompen en molens). We hebben meer 

dan Volendam en Marken!!! 

�	 De oubolligheid is toch al zeer zichtbaar aanwezig. Zet daar nou eens iets heel innovatiefs bij. 

Oude en nieuwe architectuur naast elkaar. De stad blijft zich ontwikkelen 

�	 De bezoeker heeft alles al gezien, er is niets nieuws, dus geen herhalingsbezoek 

�	 Alleen dagtoerisme 

�	 Je plek kennen, richten op dagjesmensen en/of combinaties 

�	 Te veel focus op ouderwetse stadsaanzicht, in 1 dag alles te zien 

�	 Delft is te veel een ééndagstoeristen stad 

�	 Hardnekkig idee dat Delft alleen Delfts Blauw en koningsgraven is, en dat bezoekje van een 

uur genoeg is 

�	 Accent op dagtoerisme. Weinig activiteit buiten het lokale 

�	 Delft biedt meer dan een dagje bezoek 

�	 Men weet niet echt wat hier te zien/doen is 

�	 Dat de Delftse binnenstad slecht bereikbaar is, dat je niet voor de deur van toeristische 

trekkers kan parkeren 

�	 Parking 

�	 Er is te weinig koppeling tussen oude Delft en Moderne Delft. 

�	 Ook hier: weinig visie en focus. Wel veel ' polderen' . 

�	 Weinig overleg 

�	 Niet zo veel roepen. Te veel kleuren. Te veel verspilling van (promotionele energie) 

Middagsessie 

�	 Delft wil scoren op teveel onderdelen, moet durven kiezen wat het belangrijkst is 

�	 Te veel van alles een beetje en te laag ambitieniveau, te weinig uitstraling, op een koopje 

gaan 

�	 Halfslachtige oplossingen, geregeld via te veel compromissen in bestemmingsplannen 

o	 Mijn idee: geen 40 dingen half, maar drie dingen goed 

�	 Eenzijdig, wat maakt nu dat je naast Adam niet naar Gouda rijdt maar naar Delft 

o	 Delft is niet eenzijdig maar juist teveel versnipperd in zijn imago en komt daardoor 

onvoldoende uit de verf maar is niet eenzijdig 

�	 Parkeren, parkeerimago, alleen oplosbaar met overkill aan parkeermogelijkheden zoals 

parkeergarage onder marktplein en niet alleen aan de periferie 

�	 Er is veel te doen en te zien, maar het is onvindbaar. Zo ook de parkeerplaats (en dan bedoel 

ik niet dat je je auto kilometers verder achter moet laten en met een busje vervoerd moet 

worden) 

�	 Best aardige elementen, maar geen toppers 

o	 Sorry? Delfts blauw is wereldberoemd. 

o	 Bekendheid is nog onvoldoende. b.v. maandagochtend nog veel bussen in Delft ter

wijl veel winkels dan dicht zijn). 

o	 Te weinig zelfbewust en daardoor ook onbekend 
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�	 Meer vertier in het uitleggen van de historische betekenis van Delft, meer show. In A’dam 

heb je de omroepers die in oude kledingsstijl groepen bezoekers meenemen door de stad om 

dingen te leren die de A’dammer ook niet weet; een spectaculaire presentatie, 3d. Link met 

Den Haag leggen. Bezoek je Den Haag, kom dan ook naar Delft of andersom. Meer: be good 

and tell it. 

�	 Authentieke kernwaarden worden niet breed gedragen. 

�	 Kleinschaligheid 

o	 Mee eens, kleinschaligheid en authenticiteit kunnen juist als unique selling point 

worden gebracht. Past helemaal in de tijdgeest. 

�	 Keuzes maken dus ook uitdragen wat je niet bent, wilt zijn. 

o	 Beperkte middelen niet versnipperen, keuzes maken 

�	 Dit is vanuit de negatieve hoek; maak het vooral positief (je stelt jezelf ook niet voor door te 

zeggen wie je niet bent) 

�	 Versterken van verblijfstoerisme is wishfull thinking. Delft heeft voor een te kleine doelgroep 

een aanbod voor meerdaags verblijf. 

o	 Er is niets de doen. Bezoek Delft in een uurtje. "effe een tegeltje scoren" 

o	 Geen idee dat je langer in Delft kunt blijven 

o	 Delft is een compacte stad, voor veel bezoekers is dat prettig en overzichtelijk, maar 

dan moet je wel welkom zijn 

o	 Delft is een heerlijke stad voor een (lang) weekend. Waarom wel naar Groningen of 

Maastricht, maar niet naar Delft voor een romantisch weekeinde? 

o	 Omgekeerd zou een buitenlander niet gek opkijken van een vliegreisje naar Rotter

dam airport en hotel in Delft met passepartout voor Vermeer in Den Haag en Delft 

�	 Een gezellige stad met goede uitgaansmogelijkheden te hebben maar de binnenstad nog 

steeds als woonstad en niet kantoorstad te hebben 

�	 Concurrentiepositie ten aanzien van buurgemeenten bepalen en antwoorden zoeken om een 

beter dan wel gelijk ondernemers vriendelijk klimaat te scheppen 

�	 Techniek en cultuur zijn al sterk; dit moet op alle manieren eenduidig over de Bühne 

�	 Den Haag en Rotterdam zijn vlakbij en hebben en beter cultuuraanbod. 

o	 Dus moet je je onderscheiden in plaats van overtroeven 

�	 Gaat erom wat Delft wel te bieden heeft op cultureel gebied; anders blijf je steken in 

underdoghouding 

�	 Men denkt te klein 

(2b) Belangrijkste bijdrage van stadsmarketing 

Ochtendsessie 

�	 Sterke profilering in synergie tussen nieuwe techniek en oude cultuur 

o	 Hoe? 

�	 Grote publiekstrekker inkopen (ook toegankelijk voor jongeren) 

o	 Techniek Museum nieuwe doorstart geven 

o	 Nederlanders gaan steeds vaker in hun eigen land weg. Bijv. een weekend Gronin

gen omdat daar een waanzinnig museum is en Groningen een gezellige stad is. Dus 

moet je groot denken en investeren in een grote trekker. De Schutterstraat is bijv. 

ook een voorbeeld, want daar komt een bepaalde doelgroep op af om te kijken naar 
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de architectuur. Zo zal ook de nieuwe TU wijk (Francien Houben) veel aandacht 

trekken. Maak iets groots! 

�	 Evenementen meer in de regio en het land neerzetten. Deze verbinden aan bestaande 

kwaliteiten van oude stad en techno high 

o	 Evenementen moeten het plaatselijke ontstijgen 

o	 Vergeet ook Delft chamber music festival van en ontdoe al deze festivals van het 

plaatselijke karakter 

o	 De "markt van Delft" is groter dan de gemeente Delft. De gunstige ligging van Delft 

ten opzichte van Haaglanden en de stadsregio Rotterdam levert een potentieel aan 

bezoekers van ca 2 miljoen. Er is geen betere stad voor evenementen, dance, tech

no house! 

o	 Oude cultuur en nieuwe techniek worden verbonden door kunst en creativiteit. Geef 

ook meer ruimte aan de vestiging van professionele kunsten (Max is het enige gezel

schap wat hier is gevestigd!) 

o	 Zorg voor enkele echt grote/goede festivals, zoals Mooi Weer Spelen en African Mu

sic Festival, maar zorg dan wel dat dit echt grote professionele festivals worden en 

dat ze niet blijven hangen als dorpsfestival 

�	 Zorgvuldiger neerzetten van "verkoop"argumenten Delft 

�	 Zorgen voor goede toeristische informatie, waarin ook parkeergarages goed zijn aangegeven, 

Ook duidelijk maken wat de schaal van Delft is. Delft is een loopstad! 

o	 Zorg dat eventuele technologie link ook op loopafstand is. Dat is in de promotie uit 

te buiten: diversiteit op loopsafstand 

o	 Loopstad zeer prettig, maar stimuleert ook snel dagjes toerisme... creëer verschil

lende loopgebieden en extra (lange) activiteiten 

o	 Het voorzien in arrangementen voor specifieke doelgroepen 

o	 Meer en betere toeristische attracties, zoals het Vermeercentrum 

o	 Vermeercentrum ademt in huidige opzet teveel imago van Madame Tussaud en Hol

land Experience, en zal geen onderscheidendheid creëren 

�	 Sterkere focus op brede gezicht van Delft (juist ook technologie), duidelijk alle activiteiten 

weergeven, er is veel te zien 

o	 High Tech trammetje tussen binnenstad en TU wijk 

o	 Werken aan straatarchitectuur en straat meubilair 

o	 Techniek al vanaf de A13 laten zien. Welkom in techniekstad! 

o	 Delft zou de verschillende wijken beter moeten verbinden. De TUwijk is nog altijd 

niet echt gelinkt aan de Binnenstad. De nieuwe stadsmuur Zuidpoort versterkt dit 

beeld. 

�	 Verbreding toeristisch aanbod: techniek uitbuiten 

�	 Verblijfstoerisme stimuleren, dus juist niet met vluchtige bezoeksitems proberen een bezoek 

te verlengen met een halfuurtje! 

o	 Versterking verblijfstoerisme door techniek als marketing in te zetten 

o	 Promoten van het toerisme, etc. 

o	 Ondersteunen van de kleinere toeristische attracties 

o	 Absoluut! Daarnaast ook Techniek/TU opnemen als ander gezicht en uitbreiding pro

gramma 

o	 Diaghilev festival in Groningen is een prachtig voorbeeld 
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o Ook focussen op Rotterdam airport 

�	 Naast alle nieuws wat we bedenken vooral ook vasthouden waar Delft groot mee is gewor

den: TU, TNO etc.; maar ook in de 16e/17e eeuw. Van leeuwenhoek, VOC, Delfts blauw etc. 

Toerisme is voor het MKB een van de "omzetmotors" 

�	 Bezoekers van Delft moeten beleven dat er meer is dan gevels en Delft Blauw. Leg een link 

naar uitvindingen van de TU en de moderne stad 

o	 Wat is er te echt zien en beleven op technologiegebied? 

o	 De solar race waar de TU aan meedeed was een prachtige reclame voor Delft. Dit 

soort zaken verder uitbuiten 

o	 TU is hard bezig met mooie projecten naar buiten toe te communiceren, kan eventu

eel in samenwerking met Delft 

�	 Te communiceren hoe te parkeren en richting aangeven 

�	 Ideevormer en de neuzen meer de gelijke kant op 

�	 Delft kan zich beter als verbindingsplek, knooppunt in de Randstad neerzetten, dicht bij alles, 

ook fietsrecreatie, water en groen, met meer tentoonstellen van de Delftse zaken 

�	 Benut de oude historie en verbinding met 'oranje' ten volle! (dus ook het Vermeer centrum) 

En combineer dit met enkele echt grote/goede festivals, zoals Mooi Weer Spelen en African 

Music Festival, maar zorg dan wel dat dit professionele festivals worden. 

o	 We hebben geen echte Vermeer. Maak dan ook geen museum van het nieuwe Ver

meer Delftcentrum maar een informatiehuis Met veel high tech. Gekke dingen die 

elders niet zijn en zorg dat er ook een attractie in zit à la Efteling. Taak van de ge

meente om waakzaam te blijven in deze. Huidige initiatiefnemers zijn niet in staat 

om Vermeer Delftcentrum wereldwijde allure te geven en dat is absoluut noodzake

lijk anders blijf je lucht verkopen. 

�	 Techniekroutes, bedrijfsbezoeken, laboratoria van TUD openstellen 

�	 Historisch Delft blijft prachtig; zorg voor een auto en fietsvrij weekend per jaar (ook geen 

geparkeerde wagens). 

o	 Leuk idee 

o	 Nee, fietsen horen bij gezellig aanzicht, fietsvrij weekend erg geforceerd 

o	 Voor vele bezoekers blijft het herkennen van het bekende een belangrijk vermaak. 

Delft biedt dat. Geschiedenis, en oud zijn ook voor buitenlanders een trekker voor 

vrije tijd en beleving. 

�	 Betrek meer elementen (zoals theater, technologie) om toeristen te trekken en besteed 

aandacht aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners en omwoners van Delft 

o	 Dit proces moet constant zijn en blijven 

�	 Kies de sterke punten of beter een enkel sterk punt. Maar kies en concentreer daarop de 

energie. 

o	 Delft moet als kennisstad zijn voordelen international bekendheid te geven. 

Middagsessie 

�	 Definiëren op welk ambitieniveau / kwaliteitsniveau delft als toeristische stad er uit zou 

moeten zien (is een Vermeercentrum een abri met posters of is het een dependance van het 

rijksmuseum ...) 

�	 Samenvoegen van middelen, mogelijkheden en stimuleren van initiatieven 

o	 Ideeën en activiteiten samenballen in een richting 
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o	 Bundelen van ideeën en budgetten 

o	 Gezamenlijke aanpak in productontwikkeling en promotie 

�	 Meer vertier in het uitleggen van de historische betekenis van Delft, meer show. In A’dam 

heb je de omroepers die in oude kledingsstijl groepen bezoekers meenemen door de stad om 

dingen te leren die de A’dammer ook niet weet; een spectaculaire presentatie, 3d. Link met 

Den Haag leggen. Bezoek je Den Haag kom dan ook naar Delft of andersom. Meer: be good 

and tell it. 

�	 Informatie verbeteren en modernere methodes toepassen, bijv. links bij bekende Delftse 

bedrijven over de belangrijkste culturele en toeristische en recreatieve bezienswaardigheden 

en evenementen kalender breder verspreiden (lekker weg in eigenland). 

�	 Regie voeren bij het uitdragen van het product Delft. 

o	 Poging tot coördineren gebeurt op dit moment, maar regie ontbreekt nog te veel 

o	 De gemeentemusea krijgen minder geld, de enig overgebleven Delfts blauwfabriek 

weet het zonder hulp nauwelijks te overleven, we lezen alleen maar Vermeercen

trum als een huis met plaatjes van Vermeer … is dat cultureel erfgoed beschermen 

�	 Versterken samenhang in alle promotionele (zowel economische als toeristische) activiteiten. 

'Koppelverkoop'. Promotie bij eigen inwoners niet vergeten. 

o	 Wie neemt hierin een sturende rol? Advies: stel een club in die hierover gaat met 

budget en bevoegdheden. 

�	 Laat zien wat je in huis hebt, maak alles zichtbaarder. Van parkeerplaatsen tot musea tot de 

winkelgebieden en horecagelegenheden. Als je nu Delft in komt rijden zie je weinig leuks. 

�	 Laat zien wat er allemaal te doen is. Permanent zoals legermuseum, Prinsenhof, Porceleyne 

fles, gezellige horeca en winkels (hoewel we hier wel wat aan moeten doen!) etc. En inciden

teel: de grote evenementen zoals de Mooi weer Spelen (deze laten uitgroeien tot het OEROL 

van het vaste land), Taptoe naar binnen halen, Chamber music gebeuren 

�	 Wat heeft Delft echt in huis; diversiteit moet wel blijven 

�	 Aan de man brengen wat Delft echt in huis heeft – dus geen verkeerde verwachtingen 

wekken 

�	 De ' opvang' van toeristen die individueel of in groepsverband naar Delft komen moet beter 

en duidelijker 

o	 Ik vind dit een essentieel punt. Zorg ook voor bijv. een cd of DVD met alle interes

sante dingen van Delft maar ook hotels etc. kaartjes van het gebied. Gebruik 

ondernemers en ambtenaren om dit in hun netwerken te verspreiden en doe dan 

niet altijd moeilijk over geld. Dus geef ze gratis mee als aangegeven is waar iemand 

het voor wil gebruiken. 

�	 Toegang van Schiphol kan beter met trein, zonder overstappen 

�	 Verplaatsen in toeristen die hier komen: wat willen die zien en welke onduidelijkheden komen 

ze tegen. Voorbeelden: bordjes neerzetten met centrum ring rondom de belangrijkste wegen 

van Delft zodat mensen gemakkelijk kunnen parkeren 

�	 Verplaatsen in toeristen: welke onduidelijkheden komen ze tegen? Voorbeelden: borden 

neerzetten 'centrumring', posters bij Rotterdam Airport en Schiphol, flyers over Delft in inter

nationale bladen, etc. (hulde voor de actie met de DVD van Girl in Hyacinth Blue!) 

�	 Positionering vinden i.v.m. steden vlakbij; proberen vergelijkbare situatie in andere landen te 

bekijken om daarvan te leren. 
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(3) Veiligheid, milieu, zorg en wonen 

(3a) Problemen 

Ochtendsessie 

�	 Gebrek aan luxe wijken (dure woningen) 

o	 Er zijn te weinig huizen voor mensen met een hoog inkomen 

�	 Op dit terrein heeft Delft al een positief/links imago 

�	 Groot dorp of kleine stad? 

o	 Stad of dorp? 

�	 Te weinig mooie woningen, bewoners buitenwijken komen niet in centrum, buiten centrum 

weinig 'Delft' 

o	 De buitenwijken zijn niet spannend 

o	 Buitenwijken voel zich niet verbonden met Delft 

�	 Onvoldoende goede huisvestingsmogelijkheden voor alle groepen 

�	 Teveel concentratie op de binnenstad 

�	 Te weinig goede woningen beschikbaar. Het is mij in ieder geval nooit gelukt hier een huis te 

kopen. Wel in de randgemeenten. 

�	 Nog steeds de stank van de fabrieken en het waterstands probleem, de stad zakt 

�	 Delft heeft weinig imago op deze vlakken. 

�	 Vuile kanalen 

�	 Geen geschikte huizen voor studenten en bejaarden 

�	 Te weinig betrokkenen bij de kenniseconomie wonen in Delft 

�	 Te paars 

�	 Als niet inwoner van Delft: stankoverlast en trein door de stad (je ziet alleen de slechte 

woningen) 

�	 Grote concurrentie van Den Haag en Rotterdam qua musea, theater, bioscoop, etc. 

Middagsessie 

�	 Verschil tussen Delft binnenstad en Delft zuid 

�	 Alsof alleen de binnenstad een aantrekkelijk vestigingsgebied zou zijn. 

�	 Te groot voor servet en te klein voor een tafellaken, schaalgrootte. Daardoor te weinig kennis 

soms en vaak te weinig middelen. 

�	 Lelijke buitenwijken 

o	 De buitenwijken nodigen niet echt uit om er te gaan wonen. M.u.v. binnenstad en di

recte omgeving, geen attractieve plek om te wonen. Buiten de binnenstad te grijze 

buitengebieden. Niet lelijk (bewoners wonen er met plezier) maar niet onderschei

dend 

�	 Stad is niet gastvrij, schoon en veilig 

o	 De Delftse binnenstad is regelmatig veel te vies (vuilnis); als wij met die prachtige 

historische binnenstad geld willen verdienen, dan is het handig als we er ook voor 

zorgen dat de boel er netjes uitziet 

�	 Stad moet schoner en veiliger 
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� Delft is in ieder geval een veilige stad in vergelijking met de steden in de omgeving 

o	 Een heel schone stad, en als die vuil is wordt die snel schoongemaakt. Gastvrijheid 

vind ik een punt. Kom feitelijk niet in de binnenstad omdat ik het winkelen overwe

gend saai vind. Wellicht ook daar meer op inzoomen. Waarom rij ik wel naar Den 

Haag en Rotterdam om middagje te winkelen en waarom valt Delft daarbij in het 

niet? 

�	 Parkeren, parkeren, etc. 

o	 De nieuwe parkeergarage aan de Zuidpoort is heel mooi en heeeeel duur; Zijn au

tomobilisten wel welkom of moet iedereen op fiets of met het OV? 

�	 Weinig onderscheid in woonmilieu en leefstijlen, derhalve eenheidsworst met gelukkig een 

unieke binnenstad. Anders hoog Tilburggehalte. Wat biedt de stad voor iedereen behalve 

studenten (die zichzelf wel redden)? En dan met name de wijken als verlengde van het cen

trum? Dat is niet duidelijk. Veiligheid en gebrek aan gebrekkig sociale cohesie zijn ook in 

Delft steeds meer manifeste onderwerpen mede door de vergrijzing 

�	 Te weinig woningen in de duurdere prijsklassen met als gevolg te eenzijdige samenstelling 

van inwoners 

�	 Wonen: relatief duur, weinig huizen aan de bovenkant van de markt, kleine huizen, waardoor 

overbelast beneden en middensegment, veel te veel sociale huursector (top drie in Neder

land!) 

�	 Middensegment niet voldoende aanwezig; middeninkomens gaan met bosjes de stad uit. 

o	 Mee eens veel meer doen voor die groepen. Verkleinen sociale huurvoorraad geen 

probleem als doorstroming op gang komt 

�	 Veel lagere sociale woningbouw, veel studenten in de mooiste panden, zonde van die panden, 

saaie architectuur, geen spannende wijken. 

�	 Milieu: doen we wel veel aan, maar het is hier volgebouwd en er is weinig toeristisch/ 

recreatie groen 

�	 In verhouding veel te veel studenten en hoogopgeleiden en te weinig bemiddelde onderne

mers met als gevolg veel fietsen en weinig auto’s in de duurdere prijsklasse 

�	 Rommelige studentenstad 

�	 Veiligheid: het is hier veiliger dan in Den Haag en Rotterdam, maar Stationsgebied is punt 

van zorg 

o	 Ha, ha! Wat is nu precies dat grote probleem in dat gebied? Wat zien we daar wat 

slecht is voor de stad? Wie mogen er in de stad Delft een thuis hebben? Als die 

groep zich er al ophoudt (daklozen, gebruikers, etc.) 

o	 Ben ik het mee eens; station is probleempunt. 

�	 Meer ruimte voor starters 

�	 Delft heeft een aantal bedrijfsverzamelgebouwen en doet instrumenteel mee door o.a. 

participatie in de stichting bedrijvigheid en via Syntens 

�	 Gemeentebestuur en raadsleden voor 95 % ambtenaren en 5 % ondernemers 

�	 Onvoldoende wervend en gedifferentieerd woonmilieu 
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(3b) Belangrijkste bijdrage van stadsmarketing 

Ochtendsessie 

�	 Welvarender bewoners, die meer geld te besteden hebben 

o	 Zorg dus voor juiste behuizing. Wat er de afgelopen jaren gebeurd is met een aantal 

oude TU gebouwen is toe te juichen. Luxe appartementen. Maar maak ook straten 

zoals de Schutterstraat. 

�	 Innovatieve architectuur in de buitenwijken 

o	 Niet alleen in buitenwijken. Spoortunnel laten ontwerpen door Spaanse architect 

Busquets is een zeer goede zaak. 

�	 Daar hoef je niets meer aan te doen 

�	 Informatie over wonen in de regio verstrekken, maar ook de kwaliteit van het wonen in een 

compacte stad naar voren brengen 

�	 Delft profileren als ideale woonstad (Het nieuwe Amsterdam; eilanden zoals Borneo eiland, 

e.d.) 

�	 Accentueren dat dit geen probleem is in Delft: veilige stad, met kwalitatief interessante 

grachten om te wonen 

�	 Werken aan het beeld dat Delft een groot dorp is met de (veiligheid, milieu, zorg en woon

)voorzieningen van een kleine stad. 

�	 Betere woonwijken buiten stad, studenten naar centrum 

�	 Kleur bekennen 

o	 Maak je beleid duidelijk en voer het ook uit! 

o	 Wees ‘ns wat duidelijker?! 

�	 Onderwerpen bespreekbaar en tastbaar maken 

�	 Het zou mooi zijn als je zonder het te promoten, toch het imago van 'veilige stad' weet te 

krijgen. Daar moet je dan natuurlijk nog wel wat aan doen. 

�	 Gebruik vaker het goede imago van bedrijven en instellingen in deze sector voor de stads

marketing 

�	 De stad onmisbaar maken 

�	 Duidelijker aangeven welke woonvoorzieningen er zijn en onderscheidendheid t.o.v. 

omliggende (Vinex) locaties aangeven 

o	 Nieuwe formules voor het ontwikkelen van wonen maken die passen bij de creatieve 

ondernemende stadsbewoner, die wil daar veel zelf over te zeggen hebben, zelf 

kunnen doen en eigenzinnig wonen in de binnenstad, daar is ruimte voor te vinden 

als we anders naar de stad kijken, met behoud van de historische kwaliteiten. 

�	 Communiceren: mooie stad en oude stad 

�	 Betere relatie met de regio 

�	 Geef Delft een beter gezicht aan de buitenkant (poort naar Delft) 

o	 Als je Delft binnen komt zijn er geen duidelijke borden behalve die van de wijk 

nummers (kijk ook naar de afmetingen.). 

�	 Meer en betere middenklasse woningen 
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Middagsessie 

�	 Naar de verschillende wijken kijken en een betere integratie bereiken voor Delft geheel 

�	 Voorstellen voor maatregelen, die aansluiten op de "verkoop" van het product Delft: een 

fantastische stad in een mooie context. 

�	 Inzetten op Delft als woonstad die ook buiten het centrum aantrekkelijk is voor interessante 

doelgroepen (o.a. kenniswerkers (starters en senioren); empty nesters die terug naar de stad 

willen), en daarbij de herstructurering explicieter op inzetten: bijv. gebieden als TUNoord, 

Olavsbuurt en Westerkwartier, Poptahof, Archipelbuurt, Bomenwijk 

�	 Keuzes maken en aansturen, partijen bij elkaar brengen. Bijv. veiligheid, fietsgebruik 

stimuleren. Milieu, nieuwe technieken en experimenten realiseren. Zorg, domotica. Wonen 

slim en milieuvriendelijk bouwen. Nadenken over woonruimteverdelingssysteem. 

�	 Haal alle lelijke reclame van de markt en eenduidig terrassenbeleid, ondanks de mooie 

nieuwe markt zonder auto’s is het nog steeds rommelig 

o	 Delft moet geen openluchtmuseum worden. Reclame hoort er bij of we het willen of 

niet. 

�	 Een evenwichtig beeld schetsen en inzetten op een woonstad met een zeer gunstige ligging 

t.o.v. van de grote steden en rest van de Randstad. 

�	 Een bundeling van aandacht en geld voor een mooie en schone binnenstad 

�	 Stadsmarketing ook op lokaal wijkniveau richten (en dus op de bewoners). Ervoor zorgen dat 

zij meer gevoel krijgen bij wat wonen in Delft zo fijn maakt en zo uniek. Dat naar boven ha

len bij de burgers. Het wonen in Delft wordt gewaardeerd maar waarom? Daarvan gebruik 

maken in de communicatie naar buiten. 

�	 Aan wie verkoopt Delft Nee? Wie wil in Delft niet wonen waarvan we dat jammer vinden? 

Achterhalen om wie dat gaat, de problematiek oplossen en verleiding starten (als je daarvoor 

kiest) om mensen naar Delft te halen 

�	 Maak het leven in Delft spannender, leukere woongebieden, mooie architectuur die het oog 

ook wat biedt 

o	 Wijken aantrekkelijker maken om te wonen. Vernieuwende projecten ontwikkelen. 

�	 Beter benutten van de aanwezige kennis op gebied van architectuur en vormgeving, TUD. 

�	 Wonen: richten op de bovenkant van de markt (is nu ook wel het beleid) 

�	 Mogelijkheden kopen / huren duurdere segment aangeven 

�	 Milieu: promoot Midden Delfland 
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