Politiek Café Olofsbuurt-Westerkwartier
9 februari, 21 uur, buiten is het koud, maar binnen bij De Bolk op de Buitenwatersloot heerst
een gezellige drukte. Verspreid door de zaal staan statafels waarop de Delftse politieke partijen
hun folders hebben gelegd. De kandidaat-politici zelf lopen rond om met wijkbewoners en met
elkaar te praten. Alle wijkbewoners zijn namelijk door de belangenvereniging OlofsbuurtWesterkwartier (BVOW) voor dit Politiek Café uitgenodigd om kennis te maken met de
kandidaten, om zo hun stem te kunnen bepalen.
Naast de kandidaat-raadsleden zijn er ook veel huidige raadsleden en zelfs twee wethouders: Anne
Koning (PvdA) en Saskia Bolten (Groen Links). Ik wijs een buurtbewoner, die graag over de
herinrichting van de Krakeelpolderweg wil praten, de weg naar Anne Koning. Naast mij aan de bar
bestelt een buurtbewoner met een rode sjaal en zijn handen vol folders een biertje. Op mijn vraag of
hij het al weet, antwoordt hij "ik was niet van plan te gaan stemmen, omdat ik de Delftse politiek een
kinderachtig rommeltje vindt, maar ik ben nu toch overtuigd. Ik twijfel nog tussen Stadsbelangen en de
VVD".
Bij de ingang hangt de poster van de Christenunie met een stapel boekjes erbij: omdat het Politiek
Café op een zondag wordt georganiseerd, zijn zij als enige Delftse partij afwezig; op deze manier zijn
ze er toch een beetje bij. Op de tafel van Jan-Peter de Wit, fractievoorzitter van Leefbaar Delft, liggen
juist geen folders: "Daar heb ik geen geld voor. Bij Leefbaar Delft zitten namelijk geen multimiljonairs
of wethouders die hun bijdrage vrijwillig afstaan." Wel heeft hij stickers met zijn belangrijkste
programmapunt: 25% minder lasten. Daar past zijn sober ingerichte stand eigenlijk ook wel bij.
Aan een tafeltje verderop discussiëren Emma de Wit (STiP) en Liedewei Timmermans (Onafhankelijk
Delft, nr. 13): "Wat doet STiP voor de gewone Delftenaar die op zaterdag op de markt loopt?" Emma
geeft lachend toe dat de studenten van STiP dan nog slapen. “Maar StiP is er niet alleen voor de
studenten: bereikbaarheid van de stad voor fietsers, openbaar vervoer en auto is ook een van de
speerpunten. Daarnaast zijn de studenten van STiP de enigen die een jaar stoppen met hun studie en
full-time op het stadhuis zijn. Zij lezen álle stukken”. Liedewei vindt het onzin dat studenten in een
eigen partij zitten. Ze studeert zelf ook, maar heeft zich aangesloten bij een partij die meer
programmapunten heeft dan alleen studentenzaken.
Ook Laura Wytema (D66, nr 7) is student. Ze wil graag eens praten met Willemijn Timmermans
(Onafhankelijk Delft, nr. 8). Ze blijken van mening te verschillen over het doortrekken van tram 19.
Willemijn: "Veel te duur, maak in plaats daarvan een goede busverbinding en gebruik dit geld ergens
anders nuttiger voor". Laura is het daar niet mee eens, D66 wil juist dat tram 19 zo snel mogelijk rijdt.
En duur? Dit soort openbare voorzieningen, die voor iedereen nuttig zijn, vergen nou eenmaal een
investering.
Als ik een bewoner van het Westerkwartier vraag of hij al weet op wie hij moet stemmen, vertelt hij dat
hij het al lang weet: "Ik ken Pauljan Kuijper van D66 persoonlijk goed, dus ik stem op hem". Hij is toch
gekomen omdat hij wel wilde horen wat de andere partijen te zeggen hebben, maar heeft nog geen
reden gehoord om niét op D66 te stemmen.
Intussen staat Aad Meuleman, fractievoorzitter van Stadsbelangen, enkele geïnteresseerde bewoners
te woord. Stadsbelangen is al sinds 1985 een stabiele factor in de lokale politiek met oog voor de
stad. Het is druk aan zijn stand, er is veel belangstelling voor zijn partij. Harry van Adrichem
(Stadsbelangen, nr. 7) woont zelf in de wijk: “Westerkwartier en Olofsbuurt worden de komende jaren
keihard geconfronteerd met de aanleg van de treintunnel. Ik wil voor de belangen van mijn
buurtgenoten opkomen.”
Ik verklap ondertussen aan Lennart Harpe, fractievoorzitter van de VVD, dat de buurtbewoner met de
rode sjaal nog twijfelt tussen VVD en Stadsbelangen. "Niet meer, ik heb hem net nogmaals
gesproken, hij is overtuigd: de VVD let immers het beste op uw portemonnee. Hij gaat zelfs onze
poster ophangen", is Lennart’s zelfverzekerde antwoord. Twee weken geleden heeft hij nog samen
met Linda Böcker (VVD, nr. 5) een wandeling gemaakt met het bestuur van de BVOW langs de
problemen bij het spoorzoneproject en nu staan ze hier weer in de wijk. Ze genieten zichtbaar van het
campagnevoeren.

Als tegen het einde van de avond de meeste bewoners weg zijn gegaan, vertrekt ook de politiek. Ik
drink nog gezellig een glaasje cognac met een van de achterblijvers aan de bar. Ondanks dat de
opkomst van bewoners niet heel groot was, kijken wij als belangenvereniging terug op een heel
geslaagde avond. U hebt wat gemist als u er niet bij was!
Guido van der Wedden
Secretaris BVOW

