
9RRUHHQ'HOIW
GDWZHGRRUZLOOHQJHYHQ
5REYDQ:RXGHQEHUJ

Omzien naar elkaar;
gaan voor een sterke samenleving
Veilig Delft
Voldoende politiecapaciteit en handhavers om onze straten veilig te
KRXGHQHQH[WUDLQ]HWRPGH¿HWVHQGLHIVWDODDQWHSDNNHQ

Bloeiend verenigingsleven
9HUHQLJLQJHQHQVWLFKWLQJHQPRHWHQLQDDQPHUNLQJNXQQHQNRPHQYRRU
HHQMDDUOLMNVHVXEVLGLHRIRQWKHQJYDQJHPHHQWHOLMNHEHODVWLQJHQ

Goede bereikbaarheid (inclusief parkeren) voor iedereen
0DQWHO]RUJHUVPRHWHQJRHGNRRSHQGLFKWELMGHSOHNZDDU]LMPDQWHO]RUJ
YHUOHQHQNXQQHQSDUNHUHQHQGHEXVOLMQQDDUGHZLMNHQ9RRUKRIHQ
7DQWKRI2RVW GHRXGHOLMQ PRHWLQHUHZRUGHQKHUVWHOG

Een éérlijke woningmarkt in een leefbare stad
*HHQGXL]HQGH[WUDZRQLQJHQDOVGDWWHQNRVWHJDDWYDQGHNZDOLWHLW
YDQZRRQRPJHYLQJ0HHUZRQLQJHQYRRUMRQJHUHQ VWDUWHUV JH]LQQHQ
HQRXGHUHQHQHHUOLMNHUUHJHOVYRRUYHUNDPHULQJYDQZRQLQJHQ
PD[LPDDOYHUNDPHUGLQHHQVWUDDW 

“

“

/DDWGHKHOHVWDGSUR¿WHUHQYDQGH
beschikbare kennis van de TU Delft
en de Delftse kennisinstellingen.

Gerrit Jan Valk, 2

Een groene toekomst voor Delft
Delft zo snel mogelijk energieneutraal maken
'XXU]DPHLQLWLDWLHYHQYDQXLWGHVDPHQOHYLQJDFWLHIRQGHUVWHXQHQ
(QDOVJHPHHQWH]HOIKHWJRHGHYRRUEHHOGJHYHQGRRUHQHUJLH]XLQLJHQ
GXXU]DDPJHGUDJ

Scheiding van afval
7KXLVJHVFKHLGHQDIYDOLVYDDNµYHUYXLOG¶HQYHUVFKLOOHQGHFRQWDLQHUVLQ
KXLVYLQGHQYHHOPHQVHQYHUYHOHQG3URIHVVLRQHHOVFKHLGHQLQGH
DIYDOIDEULHNLVJRHGNRSHUpQEHWHUYRRUKHWPLOLHX

Voor een Delft dat we door willen geven

“

Mensen die hun hele leven lang in Delft
wonen moeten zich niet een tweederangs
burger in hun eigen stad voelen.

“

Ineke van Geenen, 3

Verlagen stadschuld
)LQDQFLsOHPHHYDOOHUVJHEUXLNHQZHRPGHVFKXOGYDQ'HOIWWHYHUODJHQ
]RGDW'HOIWLQGHWRHNRPVWQLHWRSQLHXZLQGH¿QDQFLsOHSUREOHPHQNRPW

Belastingen terug naar landelijk gemiddelde
'HOIWKHHIWGHKRRJVWHORNDOHODVWHQYDQGHJURWHJHPHHQWHV+HW&'$
ZLOGHEHODVWLQJHQWHUXJEUHQJHQQDDUKHWODQGHOLMNJHPLGGHOGH

Slim investeren
(ONHLQYHVWHULQJGLH'HOIWGRHWPRHWHHQWRHJHYRHJGHZDDUGHKHEEHQ
YRRUGHLQZRQHUVRIEHGULMYHQLQ'HOIW

Zorg voor een gezonde stad;
liever voorkomen dan genezen
Geen pillen, maar preventie
9RRUNRPGDWMRQJHUHQWHVQHOKHWVWHPSHOµSUREOHHPNLQG¶NULMJHQHQ]R
WHQRQUHFKWHLQGHMHXJG]RUJWHUHFKWNRPHQ

Talent van jongeren ontwikkelen via sport, muziek en cultuur
.LQGHUHQYLDVFKROHQDOYURHJLQFRQWDFWEUHQJHQPHWVSRUWHQ
YHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQFXOWXXU

Met innovaties ouderen langer verantwoord zelfstandig
laten wonen
6DPHQPHWPDQWHO]RUJHUVSURIHVVLRQDOVHQNHQQLVLQVWHOOLQJHQZHUNHQ
DDQLQQRYDWLHVHQQLHXZHZRRQFRQFHSWHQYRRU]HOIVWDQGLJZRQHQGH
RXGHUHQ

Socialer schuldbeleid
6FKXOGHQYDQLHPDQGGLHGRRURSVWDSHOLQJYDQVFKXOGHQLQ]ZDUH
SUREOHPHQNRPWRYHUQHPHQGRRUppQVFKXOGHLVHUGLHLQ]HHJDDWPHW
HHQVRFLDOHGHXUZDDUGHU
Kijk voor ons volledige verkiezingsprogramma op www.cdadelft.nl

Het CDA Delft is een partij, die midden tussen
de mensen staat. Het CDA wil een Delft waar
mensen naar elkaar om willen zien en samen
tot veel in staat zijn. Een Delft waar het goed is
om te leven, te wonen en te werken. Wij komen
op voor alle mensen, want ieder mens is van
waarde en doet mee.
Onze kandidatenlijst is een evenwichtige,
diverse lijst van vijftig mensen, die midden in
de samenleving staan. Deze diversiteit laat zien
dat we een brede volkspartij zijn. Want hoe
divers de vijftig kandidaten ook zijn, ze hebben
allemaal één ding gemeen: ze houden van Delft
en willen zich inzetten voor de mensen die in
Delft wonen of Delft bezoeken.
Bij het oplossen van maatschappelijke en
politieke onderwerpen hebben we vier
kernwaarden als uitgangspunten: gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke
gerechtigheid en rentmeesterschap. Als
mensen zijn we betrokken bij elkaar en voelen
we ons verantwoordelijk voor de samenleving
en een duurzame toekomst. Een sterke
samenleving maken we samen, in
verantwoordelijkheid voor onszelf en elkaar.
Om dit te kunnen doen hebben we uw stem
nodig. Stem daarom op uw CDA kandidaat!

Rob van Woudenberg
Lijsttrekker CDA Delft

Kies uw CDA kandidaat op woensdag 21 maart!
WWW.CDADELFT.NL

