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Geachte Burgemeester en Wethouders, 
 
De TU Delft heeft met teleurstelling kennis genomen van de beslissing om geen 
vergunning te verlenen aan de introductieweek 2023 van TU Delft en hogescholen (OWee 
en IP) voor de week van 20 t/m 24 augustus. In de e-mail van de heer Pons wordt 
verwezen naar negatieve ervaringen van het afgelopen jaar. TU Delft en hogescholen 
hebben de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met onder meer de gemeente Delft, de 
wijkagenten en handhavers gewerkt aan het terugdringen van de overlast. Dit heeft, 
ondanks de forse groei van het aantal studenten over de afgelopen jaren, in 2022 
geresulteerd in het geringste aantal klachten ooit gerelateerd aan OWee en IP. Ik 
beschouw dit als een succes. 
  
Het organiseren van de OWee en IP in de zomervakantie, zoals u voorstelt, stelt ons voor 
problemen, daar veel aankomende eerstejaarsstudenten nog met vakantie zijn en inter-
nationale studenten nog niet de beschikking hebben over hun woonruimte. Dit betekent 
dat de OWee en IP een kleiner bereik zullen hebben en dat zal de effectiviteit van de 
introductieperiode negatief beïnvloeden. Een deel van de nieuwe studenten zal dus niet of 
minder effectief gewezen worden op hoe ze zich als goed Delftenaar dienen te gedragen.  
 
Daarnaast is te verwachten dat in de weken voorafgaand aan de start van het collegejaar, 
aankomende eerstejaarsstudenten wel in Delft zijn om de stad te ontdekken en ook op 
zoek zullen gaan naar vertier. Wij zijn bevreesd voor een grotere overlast in plaats van 
een kleinere. Uiteraard zoeken wij naar mogelijkheden om de potentiële overlast te 
minimaliseren, maar zonder structuur en programma zoals van de OWee/IP is dit geen 
gemakkelijke opgave.  
  
Tenslotte merk ik op, dat het besluit van de gemeente om de OWee in de zomervakantie te 
laten plaatsvinden, zorgt voor organisatorische problemen en kostenverhogend zal werken. 
Vanwege vakanties zal onder meer het werven van studentenmentoren en organisatie-
ondersteuners lastig zijn en zullen er op andere momenten in het jaar extra activiteiten 
georganiseerd moeten worden om de internationale studenten wegwijs in de stad en in de 
universiteit te maken. 
  
In bijlage vindt u een uitgebreidere analyse van de situatie, zoals eerder gedeeld met uw 
ambtenaren en via hen bekend bij uw Burgemeester.  
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Wij respecteren uiteraard het genomen besluit en zullen ons er op richten om een zo goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. Tevens stellen wij voor om na de komende OWee/IP 
goed te evalueren of deze verschuiving nu per saldo een positief resultaat oplevert. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Prof.dr. R.F. Mudde  
Lid College van Bestuur, Vice Rector Magnificus / Vice President Education 
 
 
 
C.c.: Hogeschool InHolland Delft en Haagse Hogeschool Delft 


