
Omgevingsvisie Delft 



Even voorstellen 

 



Terugblik op gesprekken met de stad 



Terugblik op gesprekken met de stad 

 



Start Omgevingsvisie  

De Omgevingsvisie wordt in 2 fasen opgesteld: 

 

1 Het in kaart brengen van de kaders op basis 

waarvan het gesprek met de stad en partners kan 

worden gevoerd: “de kaders in kaart”  

 

2 Het met de stad en partners opstellen van de Delftse 

Omgevingsvisie 

 

 
!   Proces biedt gelegenheid om te experimenten 



Fase 1: “De kaders in kaart”  

 Langs alle relevante teams in mei 

 

 Kernteam met internen én externen 

 

 Workshop in mei met team 

 

 Workshop met college én externen eind juni 

 

 Workshop met raad én externen in september  

 

 “de kaders in kaart” vaststellen in november 

 

 

 



Benutten en versterken   

 

Bestaande kenmerken van Delft scherp (Delft is…) 



 

Bestaande kenmerken van Delft scherp (Delft is…) 



Structuren   

 

Infrastructuur      Groenstructuur   Waterstructuur

  

 Benutten en versterken   



Bestaande ruimtelijke en demografische opbouw van Delft. 
 

 

Als nulmeting waar we nu staan 



Visies als kader 

Kadernota 2017 



Parallel worden er nog visies opgesteld 

•Duurzaamheidsvisie 

•Ruimtelijk economische visie  

•Visie Openbare Ruimte (Herijking aangekondigd in de kadernota) 

•Sociale visie (Actualisatie aangekondigd in de kadernota) 

•Waterplan (HHD) 

•Onderwijsachterstandenbeleid (aangekondigd in de kadernota) 

•LVVP actualisatie 

•Wijkvisies/-programma’s (Buitenhof, Tanthof, Voorhof, TU campus, Technopolis, 

Buytenhout, Technopolis, Schieoevers, Vrijenban) 

•Nota Stadsmarketing 

• ….. 



Oefenen met mengpaneel 
 

Stand nu Stand  bij verdichting 

De knoppen van het mengpaneel voor de visie.  
Dat zijn de thema’s waarmee de gemeente wil gaan 
sturen om de visie te realiseren. 



Resultaat fase 1 

“De kaders in Kaart”: 

 

Basis:   Benutten en versterken  

-Bestaande kenmerken van Delft scherp (Delft is…) 

-Bestaande structuren in de stad: groen, water en infra. 

-Bestaande ruimtelijke en demografische opbouw van Delft. 

 

Kaders:   Visies  

-Bestaande (en parallel opgestelde) visies die (nog steeds) van waarde zijn voor 

de stad.  

-De knoppen van het mengpaneel voor het vervolgproces van de omgevingsvisie.  

 

Dit vormt de basis waarmee we in het najaar met de stad en haar partners in 

gesprek gaat over de gewenste toekomst van Delft. 



Zelf oefenen met mengpaneel 

 


