Goedenavond,
Mijn naam is Willem de Jong, ik vertegenwoordig de Stichting Behoud het Park. En met het
park bedoelen we het Abtwoudsepark in Tanthof.
Tanthof, een deel van Delft waar ca. 15.000 mensen wonen en leven.
De Stichting Behoud het Park is opgericht door een aantal bewoners van Tanthof.
Zoals u ongetwijfeld weet, kent een stichting geen leden. Wat we hebben zijn donateurs
en sympathisanten.
Sympathisanten die zich hebben verbonden aan de Stichting Behoud het Park via een
petitie en via sociale media. Vanmiddag heb ik nog even gekeken. Toen waren het er exact
5.337.
De hoofdtaak van de gemeente Delft is gericht op het welzijn van haar inwoners. Dus ook
op het welzijn van de ca. 15.000 inwoners in Tanthof.
Die 15.000 inwoners in Tanthof vertrouwen voor hun welzijn dan ook op hun Gemeente
Delft.
En toch, hier zijn we dan. Wij, de Stichting Behoud het Park, het welzijn van een
belangrijk deel van de bewoners van Tanthof vertegenwoordigend. Eigenlijk zouden de
gemeente Delft en wij dezelfde belangen moeten hebben, maar zo voelt het niet. Het
voelt bij de bewoners in Tanthof alsof de Gemeente, als het over het Abtswoudsepark
gaat, het Welzijn van die bewoners in Tanthof niet als prioriteit heeft.
En waarom krijgen die bewoners van Tanthof dan het gevoel dat hun gemeente Delft, niet
naast ze, maar tegenover ze staat, geen prioriteit geeft aan hun welzijn, maar delen van
hun welzijn wil afnemen? Omdat alles moet wijken voor een aantal van 15.000 te bouwen
woningen die de gemeente zichzelf gesteld heeft!
Op 17 december 2014 is het “Integraal Huisvestingsplan voor het Basisonderwijs (BO),
Speciaal Basisonderwijs (SBO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) 2014 – 2024”
gereedgekomen.
Daarin staat op pagina 36 ten aanzien van de wijken Tanthof-West, Tanthof Oost en
Abtswoude: Gemeente en schoolbesturen starten binnen één jaar met de ontwikkeling van
een gezamenlijk plan om te komen tot een passend aanbod van onderwijsvoorzieningen in
Tanthof, lees: het terugbrengen van het aantal basisscholen. Binnen twee jaar moet dit
plan gereed zijn.
De bewoners van Tanthof, de belanghebbenden en gebruikers van de scholen, zijn niet
geïnformeerd over en niet betrokken bij deze plannen.
Vier jaar later, op 4 december 2018 verstuurt de Gemeente Delft een brief aan
omwonenden over één centrale plek (het Abtswoudsepark) voor de scholen. Begin 2019
zullen de bewoners benaderd worden voor een gesprek en inloopavond.
Op 31 januari 2019 volgt er een bevestiging van de gemeente voor deelname aan de
inloopavond. De gemeente schrikt van het enorm aantal aanmeldingen vanuit de bewoners
van Tanthof en er wordt aangekondigd dat voor de mogelijke nieuwbouw van de
schoolgebouwen op een later moment, samen met de scholen een bijeenkomst wordt
gepland.
Op 6 februari 2019, vlak voor de inloopavonden, herhaalt de Gemeente Delft de
aankondiging dat voor de mogelijke nieuwbouw van de schoolgebouwen op een later
moment, samen met de scholen een bijeenkomst wordt gepland.
Op de inloopavonden, rond 11 februari 2019, wordt door de gemeente vooraf sterk
benadrukt, dat het niet de bedoeling is over de scholenschuif te praten en er op een later
moment, een bijeenkomst wordt gepland.
Op 7 maart 2019 informeert de gemeente Delft, dat er in april een moment komt om mee
te denken over de mogelijke nieuwbouw van de drie scholen op 1 centrale locatie.

20 mei 2019 De gemeente koppelt terug over de gehouden bewonersavonden: “Er is op de
bewonersavonden aangegeven dat we een aparte bijeenkomst over de toekomst van de
scholen in Tanthof gaan organiseren. Desondanks hebben wij tijdens de bewonersavonden
al input over dit onderwerp gekregen. Deze input nemen we graag mee in het
vervolgtraject. We bespreken dit eerst samen met de betrokken schoolbesturen”.
De mensen die het fatsoen dus hebben opgebracht om op de inloopavonden niet over de
scholenschuif te praten staan opnieuw aan de zijlijn, want de gemeente Delft gaat alvast
met bepaalde input, die schijnbaar in de plannen past, aan de slag. Welke input de
gemeente al tijdens de inloopavonden heeft verkregen, is in geen enkel verslag terug te
vinden en wordt niet met belanghebbenden gedeeld.
Op 4 december 2018 zijn de bewoners van Tanthof voor het eerst geïnformeerd over de
scholenschuif met de belofte van een gesprek en inloopavond. Nog twee maanden en dan
zijn we een jaar verder.
Wij, de Stichting Behoud het Park en de Gemeente Delft zouden dezelfde belangen
moeten hebben: het welzijn van de bewoners van Tanthof. Dat gevoel hebben de
bewoners van Tanthof niet.
Wij hopen dat u iets aan dat gevoel gaat doen en dat bij zo een belangrijk onderwerp als
deze, bij elke besluitvorming, het welzijn van de bewoners in uw overwegingen wordt
meegenomen.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Delft enorm veel beleidsstukken geproduceerd.
Misschien mogen we wat zaken citeren:
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De nieuwe locatie (het Abtswoudsepark) maakt deel uit van de gemeentelijke
groenstructuur en is aangewezen als ecologisch kerngebied. Het Abtswoudsepark is
één van de kerngebieden binnen het ecologisch netwerk van de stad. De
Abtswoude, het historisch lint, draagt bij aan de verspreiding van soorten (PUKrapport, Definitief, 31 mei 2018, pagina 21).
Met de verdichtingsopgave van het bestaand stads- en dorpsgebied wordt de
groene ruimte als tegenhanger van de stedelijke dynamiek nog belangrijker voor
rust, ruimte en leef kwaliteit (PUK-rapport, Definitief, 31 mei 2018, pagina 21).
Het park draagt in belangrijke mate bij aan de verkoeling van de stad, een
belangrijke voorwaarde voor klimaatbestendigheid van de stad in 2040 (PUKrapport, Definitief, 31 mei 2018, pagina 21).
Op de vraag “Wat maakt de buurt prettig om in te wonen?” antwoord 75% met “het
groen”. Het hoogst scorend antwoord uit 11 mogelijkheden (publicatie van de
gemeente Delft, uitgereikt op 26 februari 2019 tijdens politiek Café Tanthof,
georganiseerd door BHTD).
Er worden geen nieuwe gebouwen gerealiseerd (Integraal Huisvestingsplan BO/
SBO/(V)SO 2014-2024, pag. 8).
De gemeente en de schoolbesturen zijn tevreden over de fysieke kwaliteit van de
schoolgebouwen voor het basisonderwijs in Delft (Integraal Huisvestingsplan BO/
SBO/(V)SO 2014-2024, pag. 26).
Voor de leefbaarheid van Delft is het van essentieel belang dat deze groene
structuur (met groene vingers verbonden met het omliggende landschap) met
nieuwe parken en brede groenstroken verder wordt versterkt (Bestemmingsplan
Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 25).
De groenstructuur in Tanthof is de verbinding voor bewoners van heel Delft naar
het buitengebied (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 25).
De Abtswoude, als historische drager van de stad, heeft een belangrijke functie
voor recreanten en sporters. Ook krijgen de groene randen van Tanthof steeds
meer een functie als verblijfsruimte binnen de stad (Bestemmingsplan Zuidwest 3
Tanthof, 25 april 2013, pag. 50).
Het Abtswoudsepark maakt deel uit van de groenstructuur. De groenstructuren in
het plangebied hebben behalve een ecologische functie ook een recreatieve
functie (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 6 maart 2012, pag. 48).
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De zone langs de Kruithuisweg, de Laan der Verenigde Naties, de Tanthofkade en
het Abtswoudse Park vormen ecologische kerngebieden met hoge ecologische
waarden (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 53).
Dit groen op wijkniveau is van groot belang voor de verspreiding en als leefgebied
van soorten binnen het plangebied (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april
2013, pag. 58).
Het doel van de “Nota groen 2012-2020” is om een groen, attractief en duurzaam
woon- en leefmilieu te creëren waarin: - bewoners, ondernemers en bezoekers zich
prettig voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien; - ….; groen en water een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en
omgevingskwaliteit (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 59).
De vijf perspectieven zijn: ….2. Groen Delft in sociaal perspectief, gericht op
recreatie, cultuur, educatie, esthetiek, participatie, maatschappelijk draagvlak en
educatie (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 59/60).
Binnen de wijk Tanthof oost en west zijn alle waarden van groen van belang
(Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 63).
Vanuit het ruimtelijk perspectief wordt ingezet op een doorgaande groenstructuur
door de wijk, die in verbinding staat met aanwezige groene vlakken en het
buitengebied (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 63).
Het sociale perspectief is met name gericht op ontmoetingsplekken. Belangrijke
plekken zijn de kinderboerderij Tanthof, de kindertuinen (Boterbloem (Abtswoude)
en Zonnebloem (Tanthofdreef), volkstuiincomplex, speelplekken en de parken
(Abtswoudsepark inclusief Koe in de Weijk, Tanthofpark en zone langs
Kruithuisweg) (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 64).
Recreatieve verbindingen vallen ook onder het sociaal perspectief waarbij het
gewenst is de verbinding tussen de wijken en de polder zowel wat betreft
ruimtelijke kwaliteit als routeaanduiding versterkt kan worden. Rondom de
eindhalte van de tram is gewenst deze plek vanuit het sociale perspectief te
versterken, bijvoorbeeld door fruitbomen (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25
april 2013, pag. 64).
In het kader van de klimaatadaptie is het behoud en versterking van de ecologische
structuur, openbaar groen en de realisatie van de waterstructuur van groot belang
(Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 64).
In het centrale zuidelijke deel ligt een uithof van de abdij van Egmond die “het
Slot” wordt genoemd. Delen van dit erf zijn onderzocht, maar de middeleeuwse
kern is nog aanwezig in de ondergrond (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25
april 2013, pag. 82).
Dit betekent dat het belang van het archeologische erfgoed mee dient te tellen bij
de beoordeling en afweging van alle bij die goede ruimtelijke ordening spelende
belangen (Bestemmingsplan Zuidwest 3 Tanthof, 25 april 2013, pag. 83).
Het ontwikkelen en handhaven van een kwalitatief hoogwaardige ruimte vraagt dan
ook visie en het vermogen om keuzes te maken (Visie openbare ruimte Delft,
september 2009, pagina 5).
Ambitie-opgave: kwantiteit groen behouden (Visie openbare ruimte Delft,
september 2009, pagina 10).
Openbare ruimte is een onderdeel van de ruimte voor wonen, werken, spelen en
uitgaan; onderdeel van de leefomgeving van de bewoners en bezoekers van delft.
De behoefte aan het meer bruikbaar maken van de (beperkte) openbare ruimte
voor verblijven en ontmoeten is groot (Visie openbare ruimte Delft, september
2009, pagina 11).
De visie kan worden gebruikt als basis voor overleg met belanghebbenden en
betrokkenen op het gebied van openbare ruimte, zoals bewonersorganisaties,
corporaties, ontwikkelaars, ondernemers en anderen (Visie openbare ruimte Delft,
september 2009, pagina 13).
De volgende principes zijn ook voor de parken aan de zuidzijde van Delft van
toepassing, Kerkpolder, Abtswoude en Ackerdijkse polder: Faciliteren van de
toenemende recreatiedruk (Visie openbare ruimte Delft, september 2009, pagina
45).
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Handhaven van het huidige groenareaal (Visie openbare ruimte Delft, september
2009, pagina 45).
De parken zijn verblijfsgebied (Visie openbare ruimte Delft, september 2009,
pagina 47).
Door het verbeteren van de parken en het netwerk zal de intensiteit van het
gebruik zeker toenemen (Visie openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 47).
‘Delft, stad in het groen’. Dat is gericht op het vervolmaken van de groene gordel
rond de stad (Visie openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 47).
Oorspronkelijke stedenbouwkundige groen- en waterstructuur versterken (Visie
openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 77).
Terugbrengen en versterken van de bij deze gebieden behorende biodiversiteit en
natuurwaarde (Visie openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 77).
De openbare ruimte is primair verblijfsgebied (Visie openbare ruimte Delft,
september 2009, pagina 77).
We willen dat meer groen voor mens en dier beschikbaar worden gemaakt (Visie
openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 99).
Het is zaak tijdens projecten groene gebieden te respecteren, te realiseren en te
waarborgen (Visie openbare ruimte Delft, september 2009, pagina 99).
Doel: handhaven van een evenwichtige verhouding tussen natuur en bebouwing
(Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 2).
Uitgangspunt hierbij is dat het ecologiebeleid geen sluitpost is, maar erkend wordt
als voorwaarde voor een aangenaam, leefbaar en natuurlijk stedelijk milieu. Het is
daarmee integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid (Ecologieplan Delft –
maart 2004, pagina 2).
De gemeente formuleert een aantal doelstellingen rondom deze algemene ambities
voor ecologie in de stad: * Afstemmen van beleid op duurzaamheid, ruimtelijke
kwaliteit en leefbaarheid, * Verhogen natuurwaarde, * Bevorderen van
biodiversiteit, * Vergroten maatschappelijk draagvlak (Ecologieplan Delft – maart
2004, pagina 2).
De gemeente heeft de ambitie de natuurwaarde van bermen en oevers te verhogen
en de ruimtelijke kwaliteit van wijken te verbeteren. Deze ecologische
hoofdstructuurkomt tegemoet aan de toenemende behoefte van mensen aan
natuur om in te recreëren (Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 2).
De gemeente Delft heeft twee hoofddoelstellingen voor de stedelijke ecologie: 1)
Realisatie en uitbouwen van een kwalitatief hoogwaardige ecologische structuur; 2)
Handhaven van een evenwichtige verhouding tussen natuur en bebouwing
(Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 11).
Hoogwaardig stedelijk groen brengt verschillende voordelen met zich mee. Het
verbetert de sociale, fysieke en economische omgeving en is daarmee een uiterst
geschikt instrument om een duurzaam Delft dichterbij te brengen (Ecologieplan
Delft – maart 2004, pagina 11).
Recreatie is een belangrijke vorm van ontspanning, met name in een natuurlijke
omgeving. Door een ecologische structuur te combineren met recreatieve
mogelijkheden kunnen mensen de natuur meer gaan gebruiken en waarderen.
Voorbeelden hiervan zijn de Bieslandse Bovenpolder, het Wilhelminapark en het
Abtswoudse park (Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 11).
Beplanting heeft een positieve invloed op het menselijk welbevinden. Door het
stimuleren van natuurontwikkeling op regionaal, stads- en wijkniveau kan de
gemeente bijdragen aan het scheppen van een veilige omgeving en het bevorderen
van de volksgezondheid (Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 12).
De gemeente Delft onderkent dat groen- en waterelementen in de stad bijdragen
het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid (Ecologieplan Delft –
maart 2004, pagina 14).
Behoeften van burgers, bedrijfsleven en instellingen spelen een leidende rol in
deze vormgeving (Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 14).
Hoe houden we Delft groen en gezond? (Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina
15).
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Zoveel mogelijk in tact laten van bestaande ecologische structuren (Ecologieplan
Delft – maart 2004, pagina 16).
Bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied langs Abtswoude zal ingezet worden
op de realisatie van een ecologische en recreatieve verbinding met het
buitengebied. Binnen dit project wordt ingezoomd op de verbetering van de wateren ecologische kwaliteit in het Abtswoudse park en de Roland Holstlaan
(Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 36).
De eerste twee beleidskaders (* (Inter)nationale wetgeving, * Gemeentelijke
voorwaarden geldend voor ingrepen in de ecologische hoofdstructuur en ingrepen
die de ecologische hoofdstructuur beïnvloeden) dragen bij aan de realisatie van de
gewenste ecologische hoofdstructuur en zorgen ervoor dat eenmaal gerealiseerde
ecologische structuren en waarden behouden blijven (Ecologieplan Delft – maart
2004, pagina 40).
Projectactiviteiten zijn niet mogelijk als deze: * de ecologische waarden binnen de
landelijke, provinciale of gemeentelijke ecologische structuur aantasten
(Ecologieplan Delft – maart 2004, pagina 42).

Conclusie m.b.t. onderwijs was dat alle scholen , dankzij extra financiële en
personele inspanningen, op dit moment nog aan de kwaliteitseisen konden
voldoen en dat vaak meer dan de basiskwaliteit werd geleverd
(Scenarioanlayse Onderwijssituatie Tanthof, Bruintjes Demografisch advies,
maart 2016, pag.2).
De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de huisvesting in de wijk als
voldoende, waarbij de gebouwen in West veel meer kwaliteit hebben dan in
Oost (Scenarioanalyse Onderwijssituatie Tanthof, Bruintjes Demografisch
advies, maart 2016, pag. 3).
… gekoppeld aan het bereikbaarheidsprobleem binnen de wijk heeft dat
effect op de keuzes die leerlingen/ouders maken (Scenarioanalyse
Onderwijssituatie Tanthof, Bruintjes Demografisch advies, maart 2016, pag.
3).
Librijn verwacht een sterke daling van het aantal leerlingen als de twee
scholen van deze stichting samengevoegd worden (Scenarioanalyse
Onderwijssituatie Tanthof, Bruintjes Demografisch advies, maart 2016, pag.
4).
Librijn blijft daarbij de opvatting toegedaan dat ook het scenario 2-2
onderzocht zou moeten worden (Scenarioanalyse Onderwijssituatie Tanthof,
Bruintjes Demografisch advies, maart 2016, pag. 6).
Beoordeling locaties basisscholen Tanthof Projectgroep, 8 locaties
beoordeeld, 17 beoordelingen, 3 beoordelingen betreffen de locatie
Vietnampad/lqbal Mashipad West (Abtswoudsepark). De beoordelingen
betreffende het Abtswoudsepark behoren tot de slechtste uitkomsten. 6 van
de 8 locaties scoren beter (Ruimtelijke Verkenning schoollocaties Tanthof
V7, november 2016, pag. 25).
Wat wil Delft: 2. Leefomgeving. Samen met bewoners de gewenste kwaliteit
van de leefomgeving verbeteren en duurzaamheid onderdeel daarvan maken
(Duurzaam Delft, april 2010, pag. 5).
Wat wil Delft: Natuur en water in en om de stad. Een aantrekkelijke groene
stad realiseren met aandacht voor biodiversiteit en maatregelen die
anticiperen op klimaatverandering (Duurzaam Delft, april 2010, pag. 5).
Natuur en water in en om de stad dragen in belangrijke mate bij aan een
prettige leefomgeving. De gemeente bevordert de toepassing hiervan
daarom zoveel mogelijk (Duurzaam Delft, april 2010, pag. 7).
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Daarbij moet er voldoende ruimte zijn om de aanwas van leerlingen in de
verschillende denominaties binnen de campus en in goede samenwerking
met de schoolbesturen flexibel op te lossen in de toekomst (Startdocument
Scholenschuif Tanthof, 2017, pag. 3).
Over het groen inde wijk zijn de bewoners van Tanthof over het algemeen
tevreden (Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei 2019,
pag. 1).
Tanthof is een betaalbare en groene wijk met een dorps karakter
(Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei 2019, pag. 3).
Om voor meer doorstroming te zorgen zien bewoners graag dat er
seniorenwoningen gebouwd worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van
het groen (Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei 2019,
pag. 4).
Een aantal bewoners wijst op de inbreuk op het groen, maar vraagt zich ook
af hoe de veiligheid en bereikbaarheid kan worden gegarandeerd
(Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei 2019, pag. 4).
De huidige scholen liggen nu centraal in de buurt en de kinderen kunnen
naar school lopen. Men verwacht dat veel meer ouders de kinderen met de
auto gaan brengen. Men maakt zich zorgen dat dit mogelijk meer
verkeersdrukte en onveilige situaties oplevert (Samenvatting Praat ook mee
over een Sterk Tanthof, mei 2019, pag. 5).
In het algemeen is men zeer positief over het Abtswoudse bos en voor een
groot deel van de bewoners van Tanthof is het groene karakter van de wijk
in combinatie met het recreatiegebied aanleiding geweest om zich te
vestigen en te willen blijven wonen in Tanthof (Samenvatting Praat ook mee
over een Sterk Tanthof, mei 2019, pag. 6).
De beleving van het Abstwoudse park in de wijk wordt door bewoners als
positief ervaren (Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei
2019, pag. 6).
Men is het er over eens dat het hebben van winkelvoorzieningen in de wijk
wel belangrijk is, zowel in Oost als in West, ook als (sociale)
ontmoetingsplaats (Samenvatting Praat ook mee over een Sterk Tanthof, mei
2019, pag. 7).
Er is veel behoefte aan basisvoorzieningen in de buurt (Samenvatting Praat
ook mee over een Sterk Tanthof, mei 2019, pag. 7).
Gemeente en provincies moeten in hun bestemmingsplannen rekening
houden met bekende of te verwachten archeologische vindplaatsen (Website
Rijksoverheid, Erfgoed, Bescherming archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
Voor het aanpassen van een archeologisch rijksmonument, is een
monumentenvergunning nodig (Website Rijksoverheid, Erfgoed, Bescherming
archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
De overheid wil historische resten van archeologische vindplaatsen zo lang
mogelijk onaangetast in de grond bewaren (Website Rijksoverheid, Erfgoed,
Bescherming archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de bescherming van
archeologische terreinen (Website Rijksoverheid, Erfgoed, Bescherming
archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
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Om op archeologische vindplaatsen te bouwen, is bijna altijd een
omgevingsvergunning nodig (Website Rijksoverheid, Erfgoed, Bescherming
archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
Voor het bouwen op een archeologisch rijksmonument, moet bovendien een
monumentenvergunning worden aangevraagd (Website Rijksoverheid,
Erfgoed, Bescherming archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
De gemeente of provincie kan de initiatiefnemer van een bouwproject
verplichten om archeologisch vooronderzoek te laten doen (Website
Rijksoverheid, Erfgoed, Bescherming archeologisch erfgoed, 10 juni 2019).
Door de gemaakte afspraken kan een goede spreiding en een gezonde
exploitatie in de komende jaren van het primair onderwijs in de wijk
gegarandeerd blijven (Intentieovereenkomst verhuizing scholen Voorhof, 9
oktober 2013, pag.1).
Door de scholen in een passend schoolgebouw en op de juiste plek te
plaatsen is het onderwijsaanbod in de wijk duurzaam gewaarborgd. Hierdoor
kunnen kinderen in hun eigen wijk naar school blijven gaan en behouden
ouders keuze uit verschillende scholen (Intentieovereenkomst verhuizing
scholen Voorhof, 9 oktober 2013, pag.1).
Voor de wijk Tanthof wordt na drie jaren vanaf nu een gezamenlijk plan
opgesteld voor de scholensituatie in die wijk (Intentieverklaring
basisonderwijs Voorhof gemeente en schoolbesturen 19 sep. 2013, pag. 1).
De gemeente Delft gaat een nader financieel-ruimtelijk onderzoek, per
scenario, uitvoeren in de periode april-juli 2016 en zal zich inspannen om de
onderzoeken binnen de genoemde planning uit te (laten) voeren
(Intentieverklaring onderwijsvoorzieningen Tanthof gemeente en
schoolbesturen 23 mei. 2019).
De gemeente en besturen van de scholen in de wijk Tanthof hebben daarom
afgesproken dat ze naar een gezamenlijke locatie gaan waar alle kinderen
terecht kunnen; 1 plek voor de basisscholen op een centrale locatie in de
wijk (halverwege voorbeeld brief schoolbesturen als bijlage 2 met Pukrapport (concept 31 mei 2018) als bijlage 1 bij aanbiedingsbrief aan de
gemeenteraad van 12 februari 2019).
De gemeente heeft het voortouw, doch luistert slecht (Iedereen aan de slag
voor water, verslag bijeenkomst 26 juni 2019, pag. 2).
Gemeente gaat niet uit van de bewoners, maar van uit de gemeente politiek
en hanteert daarbij het juridische kader (alleen dat deel/die onderwerpen )
waar zij verantwoordelijk voor is! (Iedereen aan de slag voor water, verslag
bijeenkomst 26 juni 2019, pag. 3).
De buurt is al vanaf 1988 met het probleem bezig. In 2000 pas in overleg
met de gemeente dat via de rechtbank is afgedwongen (Iedereen aan de
slag voor water, verslag bijeenkomst 26 juni 2019, pag. 3).
Info naar de gemeenteraad, gemaakt door de gemeente medewerkers,
wordt gekuist (gecensureerd) (Iedereen aan de slag voor water, verslag
bijeenkomst 26 juni 2019, pag. 3).
De diverse geschetste ontwikkelingen maar ook het afnemend aantal
leerlingen en de visie op de leefbaarheid van de (kleine) kernen zijn
thema’s die een heroriëntatie op onderwijs in samenhang met
onderwijshuisvesting noodzakelijk maken (Strategisch plan onderwijs en
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huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 4).
Bij het vormgeven van het onderwijs staat het kind centraal (Strategisch
plan onderwijs en huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente
Nieuwkoop september 2015, pag. 4).
In 2040 is voor ieder kind een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar mogelijk op
een goed bereikbare locatie in de gemeente. Ouders kunnen op deze wijze
zorg en werk beter met elkaar combineren (Strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 5).
Een school heeft een sociale functie binnen een kern en draagt bij aan een
positieve leefomgeving (Strategisch plan onderwijs en huisvesting voor het
primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september 2015, pag. 5).
De schoolbesturen maken zich los van het ‘oude denken’ in termen van de
eigen dingen kunnen doen en concurrentie. Ze kiezen er bewust voor, in
samenspraak met ouders en medewerkers, te komen tot robuuste scholen
waardoor ook in de toekomst het geven van goed onderwijs in de diverse
kernen van de gemeente mogelijk blijft ((Strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 5).
De mobiliteit en het gedrag van ouders zijn afgelopen decennia veranderd.
Veel ouders brengen hun kind naar school voordat zij naar hun werk gaan.
Kinderen komen daardoor met de auto naar school in plaats van met de fiets
of lopend zoals voorheen gebruikelijk (Strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 6).
Boven alles geldt dat kinderen, al dan niet begeleid door hun ouders, veilig
de school moeten kunnen bereiken (Strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 6).
Naast de overheveling van taken en budget voor het buitenonderhoud heeft
het rijk sinds 2015 een bedrag van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds
genomen. Dit bedrag stelt de rijksoverheid via de lumpsum funderend
onderwijs ter beschikking aan de schoolbesturen (Strategisch plan onderwijs
en huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 7).
Het behoud van onderwijs is een uitgangspunt in het kader van de
leefbaarheid in de kernen (Strategisch plan onderwijs en huisvesting voor
het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september 2015, pag. 8).
De ligging van een school kan daarbij doorslaggevend zijn. Een school in het
centrum heeft invloed op de uitstraling van het dorp, geeft levendigheid en
is een ontmoetingsplek. Daarnaast zorgen (groot)ouders die kinderen naar
school brengen of ze er weer halen voor aanloop naar andere voorzieningen
en de plaatselijke middenstand. Dit versterkt de levensvatbaarheid van de
voorzieningen binnen de kern (Strategisch plan onderwijs en huisvesting
voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september 2015, pag. 9).
Uitgangspunten leidend bij het maken van keuzes voor onderwijs en
huisvesting………..:
.
Er is een zo thuisnabij mogelijk aanbod van onderwijs

.
Een school vervult een sociale functie in de kern
(Strategisch plan onderwijs en huisvesting voor het primair onderwijs
Gemeente
Nieuwkoop september 2015, pag. 9).
- Het schoolgebouw van de toekomst is duurzaam, flexibel in gebruik
(verschillende onderwijsconcepten, maar ook bijvoorbeeld ICT
toepassingen), flexibel in omvang (groei, krimp en medegebruik door
anderen), flexibel naar de toekomst en multifunctioneel (meerdere functies
binnen één gebouw, al dan niet gelijktijdig) (Strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs Gemeente Nieuwkoop september
2015, pag. 10).
- Het is daarom niet realistisch om alle schoolgebouwen tegelijkertijd aan te
pakken (Strategisch plan onderwijs en huisvesting voor het primair
onderwijs Gemeente Nieuwkoop september 2015, pag. 16).
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