Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft
Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft
p/a Botswanastraat 25
2622 LE DELFT
telefoon 015-8891956
email
info@bhtd.nl

Aan de (raadsfracties in de) gemeenteraad van Delft en
het college van B&W,
Postbus 78,
2600 ME DELFT.
Per e-mail griffie@delft.nl, bcc raadsfracties en wethouders.
Delft, 16 december 2019
Betreft: vervolgtraject scholenbouw Tanthof
Geachte dames en heren,
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Delft beraadslaagd over het
vervolgtraject scholenbouw Tanthof.
Wij willen uitspreken dat wij verheugd zijn over het feit dat tijdens de raadsvergadering
de motie ingediend door GroenLinks, die ertoe strekt dat er een breed gebiedsgericht
onderzoek moet komen naar de locatie(s) voor de scholen, en waarin alle wijkbewoners
moeten kunnen participeren, is aangenomen.
Wij zijn minder blij met het beeld dat tijdens de raadsvergadering door sommige
raadsleden en de wethouders is gecreëerd dat de BHTD participatie van de bewoners zou
hebben willen blokkeren door een uitnodiging van de schoolbesturen af te slaan.
Het tegendeel is waar. Wij hebben korte tijd na de commissievergadering van de
commissie Sociaal Domein en Wonen aan wethouder Schrederhof voorgesteld om samen
met de gemeente een wijkavond te organiseren, waarbij ook de wethouders en de
schoolbesturen aanwezig zouden zijn. In het daarna gevoerde overleg met TOPDelft
hebben wij besloten dat de wijkavond beter een stadsgesprek in het Prinsenkwartier zou
kunnen zijn, en is dezelfde uitnodiging vanuit TOPDelft aan de wethouders en de
schoolbesturen gedaan. Op deze uitnodiging is door de wethouders en de schoolbesturen
afwijzend gereageerd.
Vervolgens hebben de schoolbesturen na de door de stichting Behoud het Park
georganiseerde demonstratie (waardoor bewoners in grote getale ervan blijk hebben
gegeven de scholen op de bestaande locaties te willen laten bouwen) en in aanloop naar
de raadsvergadering van 28 november het bestuur van stichting Behoud het Park en
apart ook het bestuur van de BHTD uitgenodigd om als bestuur een gesprek met de
schoolbesturen aan te gaan. Deze uitnodiging hebben zowel Behoud het Park als de
BHTD afgeslagen. Wat de BHTD betreft is dat gebeurd, zoals wij ook nadrukkelijk hebben
toegelicht, omdat wij willen dat de schoolbesturen met de wijkbewoners in gesprek gaan
en niet met alleen een bestuur.

Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft
Het is bekend bij de wethouders en de raadsleden, dat de BHTD een groot pleitbezorger
is van bewonersparticipatie en van het daadwerkelijk toepassen van Delfts Doen.
Zoals hiervoor al uitgesproken is de BHTD blij dat de motie van GroenLinks is
aangenomen. Wij willen dan ook dat deze motie wordt uitgevoerd, en dat
bewonersparticipatie hierbij daadwerkelijk gestalte krijgt. Daarom willen wij de
wethouders vriendelijk doch dringend en nadrukkelijk vragen om alsnog positief te
antwoorden op het verzoek om samen met de schoolbesturen in gesprek te gaan met de
bewoners.
Gelet op de succesvolle eerste avond in het Prinsenkwartier willen wij de gesprekken met
de bewoners graag vormgeven door het overleg in het kader van TOPDelft voort te
zetten. Hierbij werken wij samen met Behoud het Park, maar is het nadrukkelijk de
bedoeling dat ook andere wijkorganisaties kunnen aansluiten. Wel willen wij de
vervolgoverleggen in de wijk Tanthof laten plaatsvinden om de bewonersparticipatie zo
dicht mogelijk bij de bewoners te brengen.
Als het echter onverhoopt zo is dat de wethouders en/of de schoolbesturen niet willen
voldoen aan ons verzoek, dan blijft het nog steeds zo dat de gemeenteraad een motie
heeft aangenomen die besluitvorming over de bouw van nieuwe scholen afhankelijk
maakt van een breder gebiedsgericht onderzoek waarin de bewoners kunnen
participeren.
Deze motie willen wij dan nog steeds uitgevoerd zien worden. De voorkeur van de BHTD
gaat er daarom naar uit het eerder begonnen stadsgesprek bij TOPDelft voort te zetten in
aanwezigheid van de wijkbewoners, wethouders, raadsleden, schoolbesturen, ouders,
medewerkers van de scholen en experts met een brede blik op de problematiek, om
samen tot een breed gedragen perspectief op nieuwbouw voor de scholen in relatie tot de
wijkversterking in Tanthof te komen.
De BHTD doet hierbij een beroep op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
BHTD – Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft,
namens deze
Victor van der Kloet,
secretaris.

