
Een analyse in de Delft op Zondag 
suggereerde vorige week dat de studenten 
belangenvereniging STIP wel eens de grootste 
zou kunnen worden, door de onbeperkte 
groei van de TU Delft. 

STIP is opgericht om de belangen van de TU 
Delft en de studenten te behartigen. 
28.066 studenten staan in 2021-2022 
ingeschreven bij de TU Delft. 
In 2021 telt het aantal inwoners in Delft 
103.521. 

Nu al een schrikbarend aantal studenten 
in Delft, ruim 36% van Delft is student! De 
verhouding student-burger in Delft is volledig 
scheef en de TU belooft al jaren hier iets aan 
te doen. Helaas blijft het alleen bij beloven, 
want er komen jaarlijks honderden studenten 
bij. 

Duidelijk dat het kiezerspotentieel van STIP 
gevaarlijk hoog is en dit eindelijk begint 

door te dringen tot behoorlijk wat inwoners 
in de stad. We hebben regelmatig over de 
studentenoverlast kunnen lezen in de krant 
en op onze website. Want een groot deel van 
de STIP achterban is namelijk alleen gericht 
op zuipen en feesten en dus ook vrijwel 
zonder enige politieke inhoud, maar deze 
belangenvereniging dreigt volgens dit artikel 
‘DE BAAS IN DE STAD TE WORDEN.’

Wat wil STIP eigenlijk?
•   STIP wil meer studentenwoningen. 

Natuurlijk op de campus, maar nog liever 
tussen de Delftenaren. Met alle overlast van 
dien.

•   STIP wil graag wonen in gezinshuizen en dan 
nog het liefst in de binnenstad. 

•   STIP wil het alcoholverbod op straat in de 
binnenstad ophe� en. Dat maakt het voor 
hen weer mogelijk met kratten bier en 
sterke drank op straat te zitten of door de 
binnenstad te zwalken. Met alle overlast 
van dien.

•   STIP wil nog meer ko�  eshops (wiet 
verkooppunten).

Maar het belangrijkste dat STIP wil is meer 
verkamering!

Eén van de belangrijkste punten voor STIP is 
studentenhuisvesting. Het twee jaar geleden 
ingevoerde verbod op verkamering zal heel 
snel ongedaan gemaakt worden. En het is 
echt niet ondenkbaar, STIP is immers ‘de baas 
in de stad.’ Dan worden gezinshuizen weer 
opgekocht door snelle vastgoedbedrijven. 

Alsof er nog niet genoeg gezinswoningen in 
de binnenstad, maar zeker ook in de wijken 
worden bezet door studenten. Je zal maar 
zo’n huis naast je hebben, vol met studenten, 
met dag- en nacht herrie. Dan ben je toch 
mooi in de aap gelogeerd.

Hart voor Delft vindt dat het NU of NOOIT is 
om de invloed van STIP te doorbreken. 

Hart voor Delft zal nooit toestaan dat de TU 
Delft en STIP de dienst uitmaken in onze stad!

Delftenaren, laat STIP niet de grootste partij 
worden!
Stem daarom op 16 maart op lijst 10 want: 

Het is ‘tijd voor verandering’, het is ‘tijd voor 
Hart voor Delft’.

Delftenaar blijf ‘Baas in eigen stad!’
Advertentie


