
Annexes  to 1st process report 

 

 

- Inventory of Barriers, Dreams, Inspiration and Activities 

- Provisional agenda of activities geared towards social cohesion in Delft 

 

 

 

  



BARRIERS  towards social integration in Delft: 

 

- Lack of employment for new citizens (specifically refugees) 

- Lack of internships for students with an ethnic / migration background 

- People don’t greet each other often enough 

- Different neighborhoods are not related to each other (segregation) 

- People are insufficiently pro-active in meeting ‘the other’, too many are stand-offish 

- People are too busy and preoccupied to care about meeting ‘the other’ 

- Why has local government not shared it’s visions for specific neighborhoods with the 

citizens’? 

- Lack of cooperation between different (citizen) groups and professionals in initiating 

activities 

- Populism in media and politics 

- Activities aimed at increasing integration should be (more) simple and at the neighborhood 

level 

- Language, language, language 

- Cultural differences 

- Religious differences 

- Economic situation/ financial strength (household level) 

- Education 

- Discrimination towards other races 

- Discrimination towards people of different color 

- Prejudice with regard to other religions 

- Lack of employment 

- The gap between people of different ethnical origin is large 

- ‘tribalism’: people don’t identify themselves with the city (I’m from Delft) but with specific 

groups/ tribes 

- Existing segregation in neighborhoods (some neighborhoods mostly migrant, others not) 

- Lack of attention towards dialogue in education, too much focus on debate and discussion 

- Everybody is pre-occupied/ too busy 

- People are too much focused on the (supposedly) single loyalty (do you feel Dutch or 

Turkish?), while every person has multiple loyalties.  

  



DREAMS for the city of Delft 

 

- That we will be more tolerant towards each other. 

- That we will more often show common civility towards each other, such as greeting, keeping 

a door open, spontaneously help another, put right a fallen bicycle, be nice! 

- Your (the Delft community) massive participation in cooperation for peace and against 

poverty in Africa (caused by the international community) 

- A connected city where everybody has a place and can fulfill him/herself 

- A base income for everybody so that each can develop his/ her own initiatives and potential 

- Everybody can always participate, regardless of background 

- Lively and vital neighborhoods, joined together by the city center 

- That the city theater produces theater with the outer city neighborhoods 

- That neighborhoods adopt each other 

- Professionals support local initiatives and join forces with them 

- Good relations between migrants and native Delft citizens 

- That we don’t only dream! That, if we need to dream, the dreams are not false 

- Full employment 

- Unity between religions and other life-philosophies 

- That all citizens get along 

- Attention for talent of (people from) foreign origin 

- That we truly get past us/them thinking in an inclusive city 

- That we can adjust our ideas or points of view when we actually meet with ‘the other’ 

- That we all personally act to create an inclusive society 

- More understanding between people 

- More jobs 

- That Delft distinguishes itself as a happy city (and thus a city where people are happy) 

 

  



Which person or organization is an inspiration for an inclusive city? 

 

Organizations: 

- Stichting Misa 

- Delftse Buur 

- Stichting 8 maart comité 

- The person or organization that thinks and works towards unity 

- Voettocht voor de Vred 

- Vrouwennetwerk 

 

 

 

 

People: 

- Ria Pool Meeuwsen 

- Christian Laione 

- Hugo de Groot (Grotius) 

- M. van Bijsterveldt (major, 2x) 

- Hafida Azaough (civil servant, 2x) 

 

 

 

  



Which initiative towards social cohesion are you working on or 

connected too? 
 

- Foundation for reuniting refugee families in Delft 

- Delftse Buur (3*) 

- Getting to know different organizations and trying to join them and create more unity 

- Emancipation of men with a migrant background 

- Running Dinner with neighbors who didn’t know each other 

- Maakweken Poptahof 

- Shop owners in Kuiperwijk 

- Neighbors who (take) care about each  other 

- Commune in Voorhof 

- De Molen  

- Stadmakerspodium TOPdelft 

- A LOT! 

- Lunch café 

- Immanuel church in Wippolder 

- School’s cool 

- 6mei Dag van de Verbinding (st GoDo) 

- Community school de Horizon 

- Connecting TU students to local schools in technical classes 

- Stichting 8 maart, yearly program around International Women’s Day 

- As an originally Dutch person I have contacts with moslims 

- Platform Bruggen Bouwn Delft 

- Stadsklooster Delft 

- Platform Welkom in Delft 

- Platform Vrouwen in Delft 

- Kinderacademie 

- Improve my behavior and attitude towards people with a different background (ask more 

questions, be less prejudiced) (2*) 

-   

  



Activiteiten in het kader van Delft Inclusief 

voorlopige agenda 2018 

In Delft zijn vele mensen en organisaties betrokken bij het onderwerp ‘inclusieve stad’. Hieronder 

vindt u een voorlopige agenda van activiteiten die nu bekend zijn. 

 

25 - 30 maart | Week van de Psychiatrie 

Doel is om goed onder de aandacht te brengen dat er zo ontzettend veel mensen met veel leed mee 

te maken hebben. We willen dit leed zien te beperken en zien te voorkomen. Acceptatie en 

informatie is daarbij van belang. Via www.weekvandepsychiatrie.nl vindt u alle initiatieven in het 

land, en meer informatie over de gedachten achter de Week van de Psychiatrie en de 

ontstaansgeschiedenis. 

 

30 maart | Dinnershow 

Resto van Harte en Perspektief organiseren iedere laatste vrijdag van de maand de Dinnershow. Deze 

staat altijd in het teken van samen eten, praten, lachen voor een schappelijke prijs. Met iedere 

maand een ander thema. Opgeven via https://reserveren.restovanharte.nl/ 

 

11 april | Stadsgesprek Together young in Delft 

De Adviesraad Sociaal Domein organiseert in samenwerking met TOPdelft een stadsgesprek op 11 

april, locatie ntb. 

Sinds 2015 is de gemeente Delft zelf verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. De Adviesraad Sociaal 

Domein Delft (ASD) wil graag weten hoe het gaat met de jeugd in Delft. De afgelopen maanden heeft 

de ASD gesprekken gevoerd in de stad. Onze indruk is dat er veel goed gaat, maar dat verbetering 

zeker mogelijk is. 

Er komen verschillende inspirerende verhalen langs van jongeren die hun talenten ontdekken en 

activiteiten waarbij jong en oud enthousiast samen optrekken. 

 

21 april | En nu samen verder… 

Op 21 april organiseert o.a. het platform Bruggen Bouwen Delft een vervolg op 6 maart. Van 10-12 

uur. De locatie wordt later bekend gemaakt. 

Wilt u hierbij zijn, mail naam en telefoonnummer naar bruggenbouwendelft@xs4all.nl 

 

http://www.weekvandepsychiatrie.nl/
https://reserveren.restovanharte.nl/
mailto:bruggenbouwendelft@xs4all.nl


mei | Welkom aan Tafel 

nodig mensen uit aan tafel - samen eten verbroedert  

Het platform Bruggen Bouwen Delft organiseert dit jaar voor de derde keer in mei, de maand van de 

(gast)vrijheid, Welkom aan Tafel. Welkom aan Tafel laat mensen uit buurt en stad samen eten. 

Daardoor leren we elkaar beter kennen. 

Wilt u een Tafel organiseren en heeft u een paar stoelen vrij voor mensen buiten uw eigen kring, 

meld voor 15 april bij ons: datum, adres, tijd, plus het mailadres voor aanmelden. U kunt dit 

doorgeven aan: bruggenbouwendelft@xs4all.nl  

Organiseert u een Tafel waarbij u zelf alle gasten uitnodigt, geef ook dan de Tafel door. We hopen op 

veel Delftse Tafels! We weten nu al dat de burgemeester wederom een Welkom aan Tafel gaat 

organiseren in het Stadhuis op de Markt! 

 

6 mei | Dag van de Verbinding 

Stichting GoDo organiseert samen met het Cultuurlab een bijeenkomst waar diversiteit in cultuur, 

muziek en eten wordt gevierd. Locatie: Cultuurlab, Brabantse Turfmarkt 9. 

28 juni | Waarden-volle ontmoeting 

drijfveren in het leven en luisteren naar elkaars verhaal 

Het platform Bruggen Bouwen Delft organiseert op 28 juni van 20.00-22.00 uur een Waarden-volle 

ontmoeting die in het teken zal staan van ‘wij samen'. Locatie wordt later bekend gemaakt. 

Wilt u hierbij zijn, mail naam en telefoonnummer naar bruggenbouwendelft@xs4all.nl 

 

september, 3e week | Voettocht voor de Vrede 

Een wandeling georganiseerd door 5 geloofsgemeenschappen: Vierhovenkerk, Albertuskerk, 

Matteuskerk, Turkse Moskee, Marokkaanse Moskee. Het doel is de ontmoeting met een inwoner van 

Delft die je nog niet kent. De ander is soms een grote onbekende – zoals jij dat bent voor een ander. 

Tijdens de voettocht wordt iedereen uitgenodigd om een praatje te houden met een ander over 

enkele vragen die aangereikt worden.  Deze ‘Voettocht voor Vrede’ is ontstaan vanuit de behoefte 

elkaar te leren kennen. 

 

november | Dag van de Dialoog Delft: in de week van 2 t/m 11 november 2018 

Wilt u deze mee-organiseren, mail uw naam en telefoonnummer naar Wouke Lam: wouke@xs4all.nl 
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