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Motie "Een mooie toekomst voor Tanthof en voor de schalen"
De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 28 november 2019 ter bespreking van de
collegebrief inzake vervolgtraject nieuwbouw schalen Tanthof:
Constaterende dat:
De gemeente is gesta rt met een gebiedsproces om de structuur van de wijk Tanthof te
verbeteren;
Vele bewoners en andere belanghebbenden daaraan deelnemen;
Tijdens participatie-avonden bewoners zieh hebben uitgesproken over vraagstukken die
aandacht behoeven, zoals de toekomst van winkels, de toekomst van schalen, de
aanwezigheid van voorzieningen en de beschikbaarheid van woningen voor ouderen.
De drie onderwijs-stichtingen in Tanthof hebben uitgesproken graag drie schalen op één
locatie in Tanthof te willen vestigen;
Het College van B&W om die reden heeft uitgesproken onderzoek te willen doen naar de
mogelijkheden en haalbaarheid daarvan;
Overwegende dat:
De discussies over de structuur van de wijk en over de locatie van de schalen niet los van
elkaar kunnen worden gezien;
De haalbaarheid van de concentratie van drie schalen op één plek vele aspecten omvat zoals
de kwaliteit van het onderwijs, bereikbaarheid, ecologie en draagvlak;
Dit vraagt om een dialoog met alle betrokkenen, om zo tot de beste oplossingen te kamen;
Het integrale gebiedsproces voor Tanthof met inwoners en andere betrokkenen bij uitstek de
plek is om dit te doen;
De deelname van de schalen aan dit gebiedsproces daarom zeer wenselijk is;
De huidige schoolgebouwen in Tanthof aan het einde van hun levensduur zijn;
Het aantal kinderen in de wijk sinds jaren drastisch is afgenomen waardoor een aantal van de
huidige schoolgebouwen al lang kampt met leegstand;
Daarom deze locaties sowieso van structuur en invulling zullen veranderen;
Dit dus onderdeel moet zijn van het brede onderzoek naar de toekomst van de wijk;
De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek ook kan zijn dat drie schalen op één plek in
Tanthof niet passend is;
Er op voorhand geen enkele oplossing of oplossingsrichting uitgesloten is;

Verzoekt het college om:
Het integrale gebiedsproces over de toekomst van de wijk en de haalbaarheidsstudie naar de
gezamenlijke vestiging van drie schalen op één nader te bepalen locatie in Tanthof met
elkaar te verbinden;
De schalen nadrukkelijk uit te nodigen om op nader te bepalen wijze deel te nemen aan dit
gebiedsproces;
In het gebiedsproces de invulling van de huidige schoollocaties te betrekken;
Beide processen optimaal transparant, open en integraal te organiseren en te rapporteren.
En gaan over tot de orde van de dag.
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