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Roepommeerhulpvoor
inwonersmetschulden

Gezinnenbehoedenvoorgrotefinanciëleproblemen

Meer hulp voor Delftenaren die

de eindjes niet meer aan elkaar

kunnen knopen en extra aan-

dacht voor preventie, om gezin-

nen te behoeden voor grote

schulden. Een meerderheid in

de gemeenteraad pleit hiervoor.

Peter van de Stadt

Delft

Uit onderzoek van het Nibud blijkt
dat een alleenstaande met een bij-
standsuitkering in Delft gemiddeld
114 euro per maand tekort komt. En
een echtpaar met twee oudere kin-
deren van wie één van de ouders
een uitkering heeft, komt maande-
lijks 324 euro tekort.

De extra aandacht voor Delftena-
ren die zich in de schulden steken

komt na het verschijnen van het
Delftse ‘jaarverslag schuldhulpver-
lening 2015’. Daaruit blijkt dat 82
procent van de mensen die zich
melden bij de Financiële Winkel
van Delft (gemeentelijke afdeling
voor schuldhulpverlening) door is
naar de volgende fase in het traject,
succesvol is doorverwezen naar so-
ciale partners óf afdoende is gehol-
pen met advies.

Armoede
De SP pleit in de gemeenteraad nog
het felst voor meer hulp aan men-
sen die in de schuldhulpverlening
terecht komen. ,,Bij de Delftse
schuldhulpverlening is het aantal
hulpvragen de afgelopen jaren met
40 procent toegenomen. Eén op de
negen kinderen groeit op in ar-

moede. Daarom vindt de SP inves-
teren in armoedebestrijding steeds
belangrijker’’, sprak fractievoorzit-
ter Lieke van Rossum al eerder, het
verkiezingsprogramma van haar
partij aanhalend.

Ook van de ChristenUnie mag er
meer hulp komen voor Delftenaren
met schulden.

Een aantal andere fracties in de
raad is ook van mening dat de ge-

meente meer moet doen aan
schuldhulpverlening. Zo vindt D66
dat ‘in het jaarverslag onduidelijk
blijft waarom mensen niet uit de
schulden komen’. Delft doet het
wat dat betreft nog altijd beter dan
het landelijk gemiddelde. Maar dat
mag volgens D66 geen maatstaf
zijn. Ook STIP vindt dat het college
‘naar beter moet streven’.

De PvdA vraagt vooral aandacht
voor preventie en voor gezinnen
die zó diep in de schulden zitten
dat ze niet meer geholpen kunnen
worden. De VVD waarschuwt ech-
ter bij het bieden van schuldhulp
niet te ver door te schieten in oplos-
singen. Een klantenbestand van
400 mensen en 3.000 euro per jaar
per klant bij de Financiële Winkel
is volgens de VVD ‘een fors bedrag’.

Alleenstaandemet

eenuitkeringkomt in

Delft 114europer

maand tekort

– Nibud

DELFT Een deel van een sa-
telliet bewonderen, 3D-objec-
ten die uit een printer komen
bekijken, workshops volgen...
Het kon gisteren allemaal. Be-
zoekers van het Dutch Optics
Centre in het Van Leeuwen-

hoeklab kwamen in ieder ge-
val ogen en handen tekort.
De TU Delft en TNO openden
het Dutch Optics Centre gis-
termiddag. Het richt zich op
het ontwikkelen van nieuwe
producten. Daartoe worden

onderzoeks- en productiefa-
ciliteiten gedeeld en weten-
schappelijk toptalent gewor-
ven en opgeleid. TU en TNO
willen bovendien weten-
schappelijk onderzoek geza-
menlijk afstemmen. Zo’n 20

industriële MKB-bedrijven
zijn bij het centrum betrok-
ken en er is steun van de ge-
meente Delft, de provincie en
het ministerie van Economi-
sche Zaken.
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Je ogen uitkijken inDutchOpticsCentre

Artiesten genoeg, maar er komt er

maar eentje écht uit Nederland en dat

is clown Francesco. P10

Circus Louis Knie staat
op het Malieveld

Politieagenten in de Schilderswijk worden

geconfronteerd met armoede en deprime-

rende uitzichtloosheid. P6

Aan de slag in een van de
armstewijken van het land

P8

koken in een
kookclub, da’s
helemaal van

deze tijd

DELFT De Sultan Ahmet

moskee aan de Duke Elling-

tonstraat houdt zaterdag

29 en zondag 30 oktober

van 10.00 tot 18.00 uur

open dagen. Iedereen is

welkom om de moskee te

komen bekijken. Het doel

van de open dagen is vol-

gens Mehmet Taskir, voor-

zitter van de Turkse Vereni-

ging, om ‘op een ontspan-

nende en informatieve ma-

nier kennis te maken met

de islam en de Turkse cul-

tuur’. De bezoekers kunnen

deelnemen aan de rondlei-

dingen in de moskee, waar-

bij ze ook vragen kunnen

stellen over de islam. Bo-

vendien is er in samenwer-

king met de Turkse Vereni-

ging een braderie met

onder andere Turks eten en

muziek. Voor de jongere

bezoekers is er een spring-

kussen en een kindermarkt.

Sultan Ahmet
moskee zet
deuren open
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