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Vandaag krijgt #Delft een nieuwe burgemeester 

Delft krijgt vandaag een nieuwe burgemeester en dat is oud CDA-minister van onderwijs en oud CDA-

partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. Zij wordt vandaag tijdens een bijzondere zitting in de 

gemeenteraad beëdigd. Het Radio 1 Journaal interviewt de nieuwe burgemeester. Van Bijsterveldt: 

“Het is een mooie dag!” Wethouder @AlettaHekker (1.267 volgers) twittert hierover: “Interview nieuwe 

burgemeester @VanBijsterveldt Feest!!” 

 

Oproep #Delft100dagen 

Op de oproep over wat de nieuwe burgemeester @VanBijsterveldt (19.299 volgers) niet mag missen 

tijdens haar eerste 100 dagen #Delft100dagen krijgt zij 46 reacties. De tweet wordt 31 keer geretweet 

en krijgt 50 likes. Het potentieel bereik van deze tweet op Twitter is 62.100. 

 

Delft verhoogt studietoeslag 
Studenten met een arbeidsbeperking kunnen in Delft een financieel steuntje in de rug ontvangen. De 

individuele studietoeslag bedraagt vanaf deze maand 150 euro. Delft sluit hiermee aan bij het landelijk 

gemiddelde (AD Delft, Omroep West, Stadsradio Delft). Omroep West kopt: “Delft verhoogt 

studietoeslag voor jongeren met arbeidsbeperking.” Op Twitter wordt het nieuws 7x gedeeld door o.m. 

@_Delft (1.105 volgers), @stadsradiodelft (1.398 volgers) en @nieuwsindenhaag (2.566 volgers). Het 

potentieel bereik op Twitter is 91.750.  

 

En verder 

 De nieuwe fiets- en voetgangersroute Houttuinen-Hooikade wordt maandag geopend. Het 

betreft een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen het centrum, het station en de TU-

wijk (AD Delft). Delftenaren zijn blij met de komst van het nieuwe fiets- en voetgangerspad. 

“Delft wordt steeds mooier!! Super gedaan”, schrijft Monique van Schaik. En Els Meurs: 

“Geweldig, wordt steeds mooier bij ons”. 

 Personeel van zwembad Kerkpolder dreigt de dupe te worden van de op handen zijnde 

verkoop van de gemeente, aldus AD Delft. De vakbonden FNV en CNV stellen dat het sociaal 

plan niet voldoet en dat de toekomst van de mensen erg onzeker is. FNV en CNS zijn in 

onderhandeling over personeelsafspraken. “De gemeente is niet bereid om rechtvaardige 

afspraken te maken over behoud van arbeidsvoorwaarden”, zegt de FNV. De gemeente ziet 

het anders. “We overleggen met de nieuwe eigenaar, de medewerkers en de vakbonden over 

de rechtspositie van de medewerkers”, aldus wethouder Raimond de Prez (AD Delft, 

@ADDelft – 3.194 volgers). 

 Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft schrijft op de site van zijn partij een artikel over de 

nevenfuncties van Marja van Bijsterveldt. “In een brief aan de fracties noemt Van 
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De TamTam geeft zicht op de beeldvorming en de publieke opinie in het afgelopen etmaal. Die 
wordt bepaald door media, opiniemakers, bevolking en organisaties. De TamTam verschijnt iedere 
werkdag voor het middaguur. Met de TamTam krijg je ook meer grip op opkomende zaken die 
spelen en zie je hoe het beleid en de communicatie van de gemeente landen. 
 

 

Bijsterveldt een tijdsbesteding van 26 uur per maand van vier nevenfuncties. In de media trad 

Marja ook op namens het Ronald McDonald Kinderfonds. Op de website staat dat 

Kinderfondsdirecteur Marja van Bijsterveldt de dagelijkse leiding heeft? Dat zijn er al weer vijf. 

Volgens de gemeentewet moet ook worden aangegeven of dit bezoldigde nevenfuncties zijn. 

Van deze nieuwe burgemeester verwacht ik daar veel meer openheid over.” 

 Een nieuw gebouw op de plek van de oude V&D-winkel is naar alle verwachting in de 2e helft 

van 2018 klaar. HEMarkt blijft voorlopig nog in het pand. De bedoeling is dat er een 

combinatie van winkels en woningen wordt gerealiseerd. Michiel Cleij van MN, de eigenaar 

van het pand, vindt het belangrijk dat omwonenden inspraak hebben bij de plannen: “We gaan 

zo snel mogelijk overleggen met omwonenden om een situatie zoals bij de nog te bouwen 

Lidl-winkel te voorkomen” (AD Delft, @Zuidpoort – 797 volgers).  

 Het Delftse bedrijf Bluerise is genomineerd voor de Duurzame Dinsdagprijs. De 

onderneming haalt energie uit oceanen voor de productie van duurzame elektriciteit, koeling 

en vers water (AD Delft, @DuurzameDinsdag -1.607 volgers, @OCF2NBM – 442 volgers).  


