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`A4 verpest het buitengebied van Delft'
Delft | Lijsttrekkers uit de regio worden in de rubriek 'De baas van...' in willekeurige volgorde
uitgelicht. Vandaag het laatste deel: Fleur Norbruis, lijsttrekker van GroenLinks.
Burgelijke staat: Getrouwd.
Kinderen: Twee dochters van 11 en 13 jaar.
Woonplaats: De wijk Vrijenban in Delft.
Opleiding: Geschiedenis in Utrecht.
Vervoermiddel: Bijna altijd de fiets, de auto gebruiken we haast niet meer.
Politieke voorbeeld: Andrée van Es. Ze was Tweede Kamerlid van de PSP tijdens mijn puberjaren. Ik
raakte toen net geïnteresseerd in politiek. Tussen de grijze mannen van middelbare leeftijd vond ik
haar heel aantrekkelijk. Inmiddels is ze wethouder in Amsterdam en strijdt ze net als toen voor
minder discriminatie en meer mensen aan het werk.
Het programma van mijn partij (beknopt): Zinvol werk voor iedereen, betaalbare en kleinschalige
zorg op maat, schone energie, meer aandacht voor groen in en om de stad.
Lievelingsplek in Delft: De Klis.
Verschrikkelijkste plek in Delft: De A4 door Midden-Delfland. Die weg had nooit doorgetrokken
mogen worden. Hij is duur, lost geen problemen op en verpest het buitengebied.
Lievelingseten: Ik lust alles, maar het eten uit landen rond de Middellandse Zee vind ik erg lekker. Ze
maken er bijvoorbeeld de groente heel lekker klaar.
Lievelingsdrankje: Thee.
Als ik een miljoen mocht uitgeven in mijn gemeente: Ik zou het besteden aan het renoveren van
slecht geïsoleerde woningen. Daar zijn er veel van in Delft en meestal wonen er mensen met lage
inkomens. Die kunnen de besparing op hun energierekening goed gebruiken. Daarnaast schept het
banen en is het duurzaam.
Als ik een miljoen moest bezuinigen in mijn gemeente: Ik zou willen stoppen met het plaatsen van
camera's. Er gaan stemmen op om nog meer camera's bij het station te plaatsen. Daar bezuinig ik
geen miljoen mee dus moet er ook efficiënter gewerkt worden. Daarmee bedoel ik niet direct
ambtenaren ontslaan maar wel het aantal regeltjes verminderen.

