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Betreft: bewonersparticipatie ten aanzien van de scholenbouw in Tanthof 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Ten aanzien van de scholenbouw in Tanthof wil het bestuur van de BHTD u laten weten, 
dat wij hebben geconstateerd dat er onder de wijkbewoners van Tanthof veel weerstand 
bestaat tegen één locatie voor nieuwbouw, niet alleen tegen nieuwbouw in het 
Abtswoudsepark maar ook op de plek van de Kinderboerderij en Kindertuinen, die 
hierdoor dreigen op de huidige plek niet goed te kunnen voortbestaan. Deze constatering 
baseren wij mede op de petities terzake van de betreffende actiegroepen die door de 
wijkbewoners in grote getalen zijn ondertekend. Wij hebben hierin aanleiding gevonden 
om via onze website een poll te houden met de vraag wat de bewoners dan wel als een 
geschikt alternatief zien als ook de variant van de Kinderboerderij en Kindertuinen afvalt. 
 
De poll kon van 30 december 2020 tot 31 januari 2021 worden ingevuld. Wij hebben de 
respondenten bij onze raadpleging vier mogelijke alternatieven voorgehouden: 

1. de huidige locaties van de basisscholen hergebruiken 
2. één nieuwe locatie voor de scholencampus zoeken 
3. één basisschool op de locatie Kinderboerderij, één op de huidige locatie in West, 

één op de huidige locatie in Oost 
4. twee nieuwe locaties zoeken. 

Ook hebben wij de mogelijkheid geboden om de gemaakte keuze toe te lichten. 
 
De uitslag van de poll heeft te zien gegeven dat een overweldigende meerderheid van 
maar liefst 85 procent voor de eerste optie heeft gestemd. Slechts 6 procent heeft voor 
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de tweede optie gestemd, 4 procent voor optie 3 en ook 4 procent voor optie 4 (de 
percentages zijn naar beneden afgerond). 
 
Ook uit onze eerdere poll in 2019, de door belanghebbenden gestarte petities ten 
aanzien van het Abtswoudsepark en die ten aanzien van de Kinderboerderij en 
Kindertuinen, de demonstratie incl. mars tussen deze twee locaties en het inspreken 
tijdens raads- en commissievergaderingen was al gebleken dat een groot deel van de 
bewoners problemen ziet in één locatie voor scholenbouw en een sterke voorkeur heeft 
om op de bestaande locaties tot nieuwbouw over te gaan. 
 
Zowel vanuit het college als vanuit de raad is tot nog toe steeds gesteld dat een definitief 
besluit op voldoende draagvlak in de wijk Tanthof moet kunnen rekenen. Wij constateren 
dat er geen draagvlak is voor één locatie voor nieuwbouw van de scholen, en dat er veel 
draagvlak is om de huidige locaties hiervoor te gebruiken. Om deze reden roepen wij u 
op te besluiten om over te gaan tot een nader onderzoek van deze optie. Dit in het 
belang van de wijk en van de scholen. 
 
Wij willen erop wijzen, dat door de wethouders tot nog toe steeds is gezegd, dat zij de 
wijk willen betrekken bij de keuze van de locatie(s) voor de nieuwbouw van de scholen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat wij hier te weinig van merken. Men heeft wel het 
contact gezocht met direct belanghebbenden en omwonenden, maar dit met zo veel 
mogelijk geheimhouding en zonder de wijk breed te informeren. Voor contact met 
wijkbewoners hebben wij steeds het initiatief moeten nemen. Een initiatief om met 
betrokkenheid van TOP Delft tot een dialoog te komen heeft niet tot een vruchtbare 
dialoog geleid. Ten aanzien van de wijkversterking van Tanthof merken wij wel dat er 
voorzieningen verdwijnen, maar dat er weinig van verbeteringen terecht komt. Wij 
roepen daarom de wethouders ook op om meer werk te maken van de dialoog met 
bewoners, zowel waar het gaat om de scholenbouw als om andere onderdelen van de 
wijkversterking. 
 
Ten aanzien van de ideeën van de bewoners over de scholenbouw bestaat volgens ons 
weinig onduidelijkheid. Als over deze duidelijkheid bij het college of partijen in de raad 
twijfel mocht bestaan, lijkt ons een nieuwe raadpleging of referendum onder de 
bewoners de aangewezen weg om deze twijfel weg te nemen, en willen wij hiertoe 
oproepen. 
 
Wij hopen dat u onze oproep serieus wilt nemen, en zien uw reactie graag tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
BHTD – Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft, 
namens deze 
Victor van der Kloet, 
secretaris. 


