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NIEUWSBRIEF 1
Beste mensen,
Het lijkt stil rond het Abtswoudsepark.
Als je goed kijkt is dat helemaal niet het geval, tijdens de huidige coronacrisis bewijst het park zijn
grote waarde, er wordt gevoetbald, gefitnest. Tijdens de hete zomer was het park een koelte-eiland
in de wijk.
Ook de natuur in het park staat niet stil, het is herfst dus de bladeren verkleuren en vallen.
Wat niet iedereen weet, is dat de natuur zulke positieve effecten heeft op de mens. Het hoeft niet
perse “wilde natuur “ te zijn, een bezoek aan een park of een kinderboerderij is ook goed! Zelfs een
foto van een groene omgeving heeft al positief effect. Daarom deze tip: neem dagelijks een “groen
bad” in de natuur voor een gezond en gelukkig leven! Het Abtswoudsepark is dichtbij.

Een omgevallen boom in het Abtswoudsepark na de storm van zaterdag op zondag, 20 september

De stichting Behoud het Park heeft tot doel zorg te dragen voor het in de huidige staat (anno 2019) behouden van
het Abtswoudsepark in Delft

Wil Borst kwam laat op de
avond bij het uitlaten van de
hond een egel tegen.
Relatief klein beestje t.o.v.
andere egels (bij de helft) die hij
deze zomer in en rondom het
park heb gezien.
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Een aankondiging voor
voetballen. Een geweldig
initiatief. We hebben echter
helaas geen voetballers gezien.
Als iemand weet hoe we Kai en
Simon kunnen bereiken
ontvangen we gaag een reactie.
We hebben een verrassing voor
hen.

Nieuwsbrief, Behoud het Park, 27 oktober 2020

3

Tijdens de huidige coronacrisis
werd het park goed gebruikt.

Een overzicht van de participatie van de bewoners in Tanthof ten aanzien van de scholen:
1. In oktober 2013 stuurt de Gemeente aan de Gemeenteraadsleden informatie, waarin wordt
aangegeven: “voor de wijk Tanthof wordt na drie jaren vanaf nu een gezamenlijk plan
opgesteld voor de scholensituatie in die wijk”. Daarna begint de ambtelijke molen te draaien,
worden er onderzoeken gedaan en verschijnen er binnen het ambtelijk apparaat allerlei
rapporten.
2. In december 2018 stuurt de gemeente per brief de eerste informatie aan omwonenden van
het Abtswoudsepark: Begin 2019 zullen de bewoners worden benaderd voor een gesprek en
inloopavond. In het onderzoekstraject zal de mening van de bewoners worden
meegenomen.
3. In januari 2019 beantwoordt de gemeente vragen van de SP-fractie en geeft aan dat de
Gemeente bewoners en belanghebbenden heeft geïnformeerd (!).
4. In dezelfde maand wordt een door de gemeente opgesteld rapport “Planuitwerkingskader
(Puk) inzake een Centraal Cluster basisscholen Tanthof door ons ontdekt. Het is de 6e versie,
gedateerd 15 mei 2018. Het Planuitwerkingskader schetst een gezamenlijke cluster van alle
scholen uit Tanthof in het Abtswoudsepark.
5. In februari 2019 organiseert de gemeente een aantal inloopavonden “Sterk Tanthof”. In de email bevestiging aan de deelnemers wordt aangegeven dat er ten aanzien van de nieuwbouw
scholen in Tanthof op een later moment een bijeenkomst zal worden georganiseerd.
6. Tijdens de inloopavondavonden Sterk Tanthof, wordt vooraf en tijdens de avond
uitdrukkelijk aangegeven dat er ten aanzien van de nieuwbouw scholen in Tanthof op een
later moment een bijeenkomst zal worden georganiseerd.
7. Ook in februari 2019 stuurt de gemeente een brief aan de gemeenteraad inzake het
Planuitwerkingskader Tanthof met een brief van de schoolbesturen, waarin wordt vermeld:
“In dit verdere onderzoek worden ook de reacties van bewoners, professionals en
ondernemers in Tanthof meegenomen”.
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8. In maart 2019 verstuurt de gemeente een e-mail, waarin zij meedeelt, dat er vier
inloopavonden zijn geweest en er nog twee komen. Bovendien komt er in april een moment
om mee te denken over de mogelijke nieuwbouw op 1 centrale locatie.
9. In mei 2019 stuurt de gemeente een mail naar de bezoekers van de bewonersbijeenkomsten
van maart en april 2019. Over de scholenschuif wordt vermeld: 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. We bespreken dit eerst samen met de betrokken schoolbesturen.
Daarna plannen we een datum voor een bijeenkomst over het onderwijs in de wijk, waar u
ook de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en mee te praten over het
haalbaarheidsonderzoek. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst na de zomer
georganiseerd”.
10. In juli 2019 stuurt de gemeente stuurt een notitie van de schoolbesturen aan de
Wethouders, de Gemeenteraad en andere betrokkenen. In het begeleidend schrijven wordt
vermeld ten aanzien van de participatie vanuit de wijk: “Wij hebben tijdens de
bewonersbijeenkomsten voor de wijkopgave aangegeven dat we nog een aparte
bijeenkomst over het traject van de scholen organiseren. Gezien het feit dat wij nu een
tweede variant meenemen, willen wij een bijeenkomst over het basisonderwijs in Tanthof
organiseren om de bewoners te informeren. Desalniettemin moeten wij nu ook stappen
zetten met het oog op de toekomst van de scholen en nemen wij bij de haalbaarheidsstudie
ook de inbreng van de bewoners mee.
11. Later in juli 2019 stuurt de gemeente een e-mail met folder “Update Ontwikkelingen in
Tanthof”. Daar staat onder andere in: “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”.
12. Dezelfde dag wordt het eerder door de gemeente verstuurde e-mailbericht (zie hiervoor)
door de Gemeente herroepen: De afzender wil het bericht “Update ontwikkelingen in
Tanthof” intrekken.
13. In november 2019 nodigt de gemeente aangrenzende bewoners rondom de locatie
Vietnampad (Abtswoudsepark) uit voor een “burenoverleg” op 2 december 2019.
Aangekondigd wordt een haalbaarheidsonderzoek naar twee centrale locaties. De bewoners
rondom de locatie kinderboerderij worden uitgenodigd voor 4 december 2019.
14. Op 2 december 2019 vindt het eerste door de gemeente georganiseerd burenoverleg plaats.
Op vraag vanuit het publiek antwoordt gemeentevertegenwoordiger Van Zomeren dat de
gemeente omwonenden nog niet heeft kunnen informeren omdat er nog geen plan is.
15. Op 28 januari 2020 vindt de eerste werkgroep “Scholenbouw Tanthof” plaats. Er zijn ca. 20
aanwezigen van de personen die zich op 2 december 2019 hebben opgegeven voor
deelname aan de werkgroep, daarnaast vier personen van de gemeente, twee van Bureau
Nohnik. De gemeente geeft het tijdpad aan: 18 februari 2020 wil bureau Nonhik de twee
locaties bewandelen in aanwezigheid van de leden van de werkgroep. 31 maart 2020 wordt
het concept voorstel door Nonhik gepresenteerd, terwijl op 21 april 2020 het definitieve
rapport door bureau Nonhik gepresenteerd gaat worden. Het toetsingskader welke geldt
voor het onderzoek is nog niet bekend, aldus de gemeente, maar zal ook met de werkgroep
worden gedeeld. Bewoners zullen in mei/juni geïnformeerd worden, aldus de gemeente. Het
definitieve rapport van Bureau Nonhik zal worden gepresenteerd aan burgemeester en
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Wethouders (lees Wethouders Schrederhof en Van Hatte). B en W kan het rapport in zijn
geheel, deels of er niets uit overnemen in zijn voorstel aan de gemeenteraad. Omdat in de
planning van de gemeente op de avond van de presentatie van het conceptrapport zelf input
verstrekt moet worden door de werkgroep, organiseert de werkgroep zelf een extra
bijeenkomst om het conceptrapport te bespreken.
16. Hierna wordt de wereld getroffen door de Covid-19 pandemie. Veel zaken vertragen en
schijnbaar ook het door Nohnik aan de werkgroep op te leveren concept-rapport. Een flink
aantal malen vragen wij de gemeente of het Concept-rapport van Nohnik al gereed is,
waarop meermaals geantwoord wordt, dat de concept-studie nog niet gereed is, Nohnik nog
bezig is, etc.
17. Maandag 12 oktober jl. heeft de BHTD (Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft) een digitaal
wijkgesprek met Wethouder Karin Schrederhof, vergezeld van Gerard van Zomeren, waarop
alle BHTD leden kunnen inloggen. Natuurlijk komt ook de nieuwbouw van de scholen in
Tanthof aan bod. Onze gemeente vertelt daar dan dat de onderzoeken gereed zijn, de
gemeente ze nog bestudeert en dat men verwacht dat de het definitieve rapport over ca. 4
weken gereed is.
Een positieve conclusie is dat de gemeente in ieder geval een consistente beleidslijn volgt: Beloven,
niet waar maken en intussen doorgaan met de plannen die er zijn.
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