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Doelstelling: 
Doelstelling is het verhogen van de kwaliteit en attractiviteit van de Delftsestraat door middel van 
tijdelijke objecten. Deze objecten worden ontworpen en gemaakt door de ondernemers gevestigd in 
de wederopbouwpanden aan de Delftsestraat. Deze ondernemers zijn veelal actief in de creatieve 
sector. Door dit creatieve vermogen in te zetten treedt de straat uit de anonimiteit en wordt de straat 
een afspiegeling van de identiteit van de dagelijkse gebruikers.  
 
Het project vormt de tweede fase van de herinrichting van de Delftsestraat. Fase 1 behelsde het 
vernieuwen van de bestrating, de verlichting en het fietsparkeren.  
 
 
Uitgangspunten: 
- De objecten vormen geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen en het regulier 

onderhoud van de straat.  
- De objecten moeten de verblijfskwaliteit en beleving op straatniveau verhogen. 
- De objecten dragen middels geïntegreerde verlichting bij aan de veiligheid in de avonduren. 
- De objecten zijn gebaseerd op een robuuste standaard module met een kunstzinnige invulling. 
- De invulling van de objecten wordt ontworpen, gemaakt en onderhouden door de ondernemers. 
 
 
Mogelijke invullingen: 
- Zitplekken 
- Kunstobjecten 
- Lichtobjecten 
- Planten, waterberging 
- Sport en spel 
- … 
 
 
Proces en Budget: 
Gedurende de eerste twee á drie maanden van 2017 zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden 
waarbij alle aan de Delftsestraat gevestigde ondernemers zullen worden uitgenodigd. Uit deze groep 
zal op natuurlijke wijze een kopgroep ontstaan die het voorstel voor de objecten verder zal uitwerken 
en zal presenteren aan de hele groep. Aan het eind van deze fase is er ook een budget bekend. We 
willen de gemeente vragen of zij een bijdrage willen leveren, met aanvullingen vanuit de ondernemers 
en pandeigenaren. Wellicht kunnen ook partijen als de Stichting Central District en huurders/eigenaars 
van de panden tussen Delfstestraat en Weena een bijdrage leveren. Het uitgangspunt is veel doen 
met weinig geld. 
 
Zodra het budget rond is kan worden overgegaan tot uitvoering. Het streven is om de objecten op te 
leveren in mei of juni 2017. Afhankelijk van de vergunning kunnen de objecten er meerdere jaren 
blijven staan. Tussentijds vindt er onderhoud en wisseling van invulling plaats. 


