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Jaarverslag 2021 fractie Stadsbelangen Delft (SD)/Hart voor Delft (HvD) 

2021 stond in het teken van de samenvoeging Stadsbelangen Delft/Groep Stoelinga in Hart voor 

Delft en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Samenstelling fractie 

In 2021 was de fractie SD tot 1 april 2021 als volgt samengesteld:  

• Bram Stoop      - fractievoorzitter 

• Coby de Koning     - raadslid 

• Marcel Koelewijn    - commissielid/niet raadslid/fractiesecretaris 

• Harry van Adrichem - commissielid/niet raadslid 

• Martien de Koning         - commissielid/niet raadslid  

Op 3 maart 2021 vond er een naamswijziging plaats en werd de naam Stadsbelangen Delft gewijzigd 

in Hart voor Delft.  Vanaf 3 maart 2021 was de fractie HvD als volgt samengesteld: 

• Bram Stoop      - fractievoorzitter 

• Martin Stoelinga - raadslid  

• Coby de Koning     - raadslid 

• Sylvia Grobben  - raadslid 

• Jan Peter de Wit - raadslid 

• Marcel Koelewijn    - commissielid/niet raadslid/fractiesecretaris 

• Harry van Adrichem - commissielid/niet raadslid 

• Martien de Koning         - commissielid/niet raadslid  

Helaas overleed Martin Stoelinga op 25 maart 2021, waardoor het aantal raadsleden werd 

teruggebracht van 5 naar 4. 

 

Vergaderingen 

De fractie was vertegenwoordigd bij alle raads- en commissievergaderingen en stelde diverse 

schriftelijke vragen aan het college over verschillende onderwerpen. De fractie zelf vergaderde 

tweemaal per maand, buiten het zomerreces. Door diverse leden werden bijeenkomsten bezocht, 

deelgenomen aan diverse raadswerkgroepen en contacten onderhouden met inwoners en instanties 

van onze stad.  

Activiteiten 

De fractie zette zich onder andere in voor de volgende onderwerpen: 

• Slecht financiële situatie van Delft (Delft onder curatele Provincie) 

• Dierenwelzijn 

• Uitstel gemeentelijke belastingen ondernemers i.v.m. Corona 

• Absurde WOZ verhogingen 

• Lastenverlaging Horeca en ondernemers 

• Betaald parkeren Indische buurt zonder overleg bewoners 

• Aanzicht binnenstad pand hoek Binnenwatersloot 

• Tegen Islamitisch onderwijs in Delft, college passeert raad 
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• Start actie Thuis bij (fractie bezoekt inwoners van Delft) 

• Zorgen over warmteplan 

• Tegen flitsbezorgers in binnenstad 

• Vraagtekens kosten inwoners bij voornemen in 2050 geen gas meer te gebruiken 

• Uitbraak schurft in studentenhuizen 

• Steun Delftse Horeca 

• Fiets parkeren in Delft 

• Handhaven jongerencentrum de Border 

• Verbetering burgerparticipatie 

• Woonruimte Delftenaren 

• Problematiek rond fietswrakken 

• Studentenoverlast Wippolder 

• Met succes aandacht voor huisvesting Egyptisch gezin 

• Inzichtelijk maken uitgaven Enecogelden 

• Aandacht voor LHBTI’s en mensen met een beperking in sport 

• Gang van zaken buurthuizen 

• Discriminatie afvalstoffenheffing 

• Zorgen om huizen met zogenaamde indak-systemen 

• Problematiek verwarming Oostblok 

• Nominatie De Grote Snor 

• Vergunning voor Vreugdenvuren 

• Blauwalg Delftse Hout 

• Buurt- en wijkwerk 

• Inzet voor realistische haalbare en betaalbare plannen Prinsenhof 

• De kwestie Sjoerd S. 

• De rode loper 

• Geen mega school in Tanthof 

• Zorgen om miljoenendeals  

• Sloop Bomenwijk 

• Openbaar maken verslagen commissie Audit 

  

Zo heeft de fractie zich over nog veel meer onderwerpen ingezet. Van de activiteiten werd verslag 

gedaan op de website www.hartvoordelft.nl, twitter, facebook en instagram. 

Verkiezingscampagne 

Vanaf augustus 2021 hebben alle fractieleden en kandidaten zich gezamenlijk ingezet om invulling 

en uitvoering te geven aan de verkiezingscampagne.  

Tenslotte  

De samenwerking binnen de fractie is op een constructieve manier en in een goede sfeer verlopen. 

Ook binnen de gemeenteraad werd voor zover mogelijk zowel kritisch als constructief 

samengewerkt met het college en de overige fracties in gemeenteraad. 

Fractie Hart voor Delft 

Bram Stoop/fractievoorzitter                                                          Marcel Koelewijn/fractiesecretaris 

http://www.hartvoordelft.nl/

