
  

Beste bewoner,  

In maart en april 2019 heeft u de bewonersbijeenkomsten over de wijkversterking van Tanthof 

bijgewoond. Een samenvatting van de onderwerpen die toen zijn besproken heeft u enkele weken 

geleden ontvangen. Met deze brief geven wij u graag de laatste stand van zaken van de verschillende 

ontwikkelingen in uw wijk.  

Voor veel mensen is de zomervakantie aangebroken. Na deze periode – in september – geven wij 

een vervolg aan de invulling van de wijkversterking en willen we over een aantal thema’s in gesprek 

met de bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD).  

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk? Het laatste nieuws vindt u op 

www.delft.nl/tanthof.  

Wij wensen u een fijne zomer toe!  

 

TOEKOMST SCHOLEN 

Op 29 juni hebben de drie schoolbesturen van de basisscholen in Tanthof een gezamenlijke notitie 
overhandigd aan onderwijswethouder Hatte van der Woude.  
De drie schoolbesturen geven in de notitie aan hoe zij de verschillende varianten voor de nieuwbouw 
van de basisscholen in Tanthof zien. De conclusie is dat de variant met nieuwbouw van drie scholen 
op 1 locatie de voorkeur heeft. Ze schrijven: “Het kwalitatieve voordeel van meer voorzieningen op 
één plek, zoals onderwijs, sport en kinderopvang biedt de mogelijkheid om op verschillende plekken 
een goede samenwerking te kunnen starten om met elkaar te zorgen voor het beste onderwijs van 
alle leerlingen in de wijk Tanthof.” U kunt de complete notitie inzien op onze website: 
www.delft.nl/tanthof of opvragen door middel van een e-mailbericht aan 
programmasenprojecten@delft.nl. 
 
De wens van de scholen is in dit traject leidend. Een gezamenlijke locatie biedt volgens hen de 
mogelijkheid van flexibiliteit en sluit ook het beste aan op gelijkwaardigheid als uitgangspunt. 
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Laurentius, Librijn en SCO kunnen gezamenlijk elkaar versterken en met een nieuw pand beter de 
ruimten benutten, met behoud van de eigen identiteiten. 
 
Twee locaties onderzoeken 
Dat de scholen graag naar gezamenlijk locatie willen, vinden wij een goed idee. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld faciliteiten met elkaar delen. En kunnen op de huidige locaties andere voorzieningen of 
woningen gebouwd worden waarmee we de wijk versterken.  
 
Als gemeente hebben wij eerder een voorkeurslocatie benoemd, namelijk de campusvariant Zuid bij 
het Vietnampad. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in maart en april werd door de wijkbewoners 
nog een 2e locatie naar voren gebracht, namelijk die van de kinderboerderij en waterspeeltuin 
Tanthof. We gaan nu onderzoeken of beide genoemde locaties haalbaar zijn als het gaat om de 
verdere ruimtelijke inpassing met daarbij eventuele sportvoorzieningen en mogelijkheden voor 
kinderopvang, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.  
 
Bijeenkomst scholen 
Voor het meedenken over de nieuwbouw voor de scholen organiseren we samen met de scholen in 
het najaar een bijeenkomst voor bewoners van de wijk. U ontvangt hiervoor na de zomer een 
uitnodiging. 
 

 

HET ABTSWOUDSE BOS BELEVEN 

Afgelopen periode hebben twee studenten van 

de TU Delft onderzoek gedaan naar de 

inrichting van het Abtswoudse bos. Eerder 

hadden ook studenten van InHolland 

aanknopingspunten gegeven voor een 

inrichtingsplan. Er is hierbij vooral gekeken 

naar het vergroten van de belevingskwaliteit. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld het realiseren 

van een ‘doe-route’ specifiek gericht op 

families, een insectenmuur en struinpaden. 

Deze ideeën worden in het najaar besproken met bewoners die zich hebben aangemeld om mee te 

denken over het recreatiegebied en met Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt er gekeken naar 

verbetering van de routes van- en naar het recreatiegebied. Het gaat dan om bewegwijzering, uitleg 

over het gebied en wat is er te beleven is.  

 

STADSLAB TANTHOF 

De gemeente Delft werkt samen met de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland in 

een zogenaamd Stadslab. Met behulp van de inzet van docenten en studenten wordt getracht om 

belangrijke vraagstukken in Tanthof beter te begrijpen en oplossingsrichtingen aan te bieden. Dit in 

samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. De ervaring is dat dit soort 

samenwerkingen interessante verbindingen oplevert tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. 

Zo zijn studenten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland de afgelopen maanden bezig 

geweest met een vraag van het bestuur van de kinderboerderij en waterspeeltuin.  
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Voor het bepalen van andere onderzoeks- en hulpvragen die in de wijk leven, is volop gebruik 

gemaakt van de input die is opgehaald bij de bewonersbijeenkomsten. Reden waarom er 

bijvoorbeeld onderzoek zal worden gedaan naar de ‘vergrijzing’ van de wijk. Wat betekent het 

toenemende aantal senioren bijvoorbeeld voor de aanwezige voorzieningen, voor de 

woningvoorraad en voor de openbare ruimte? De komende tijd gaan we met deze en andere vragen 

aan de slag door ze te koppelen aan diverse opleidingen van de genoemde kennisinstellingen. In de 

uitwerking willen de studenten graag van uw kennis gebruik maken door middel van interviews of via 

één van de werkgroepen die actief zijn.  

 

ONDERZOEK NAAR INTERNE BEREIKBAARHEID TANTHOF 

Tijdens de bewonersbijeenkomsten heeft Eline van der Borg, inmiddels afgestudeerd, bewoners 

gevraagd om input te leveren voor haar onderzoek naar het optimaliseren van de (interne) 

bereikbaarheid. Dank aan alle bewoners die haar geholpen hebben. Het onderzoek ging zowel in op 

de verkeersstromen per auto, als per fiets en te voet. Mede op basis van de interviews is in beeld 

gebracht hoe bewoners door de wijk bewegen en met welk motief. De standaard routes zijn in beeld 

gebracht om zo inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de voorzieningen en waar de drukke 

wegen liggen. Daaruit volgden verschillende knelpunten op zowel fysiek als mentaal (uit de beleving 

van bewoners) vlak. Om deze knelpunten op te lossen zijn verschillende maatregelen 

geïnventariseerd.  
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AGENDA 

Zaterdag 21 september: Biko Boeit! In gesprek over de Bikolaan 

Op zaterdag 21 september staan de samenwerkende 

partners op het Bikoplein. Zij gaan graag met u in gesprek 

over alles rondom wonen, leven en werken in en rondom 

de Bikolaan. Heeft u ideeën hierover of vragen? Kom dan 

tussen 11 en 13.30 uur naar het Bikoplein en ontmoet de 

buurt! Koffie en lekkers staan voor u klaar! 

 

Zaterdag 5 oktober: Energiemarkt wijkcentrum De Hofstee 

Op 19 juni vond in Delft een symposium plaats over de 

toekomst zonder aardgas.  Delftse inwoners vertelden hoe zij 

hun eigen woning duurzaam hebben gemaakt en welke 

zoektocht en keuzes daar aan vooraf zijn gegaan. Ook 

professionals deelden hun ervaringen. De bewoners 

vereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) organiseert op zaterdag 

5 oktober een Energiemarkt in wijkcentrum De Hofstee. Meer 

informatie volgt binnenkort via de website www.bhtd.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 


