Brief aan Gemeenteraad en college van B&W van Delft 11 april 2019
Afsluiting van ons initiatief voor de Gasthuisplaats

Geachte Raad,
Als initiatiefnemers hebben wij met instemming kennisgenomen van de aangenomen motie
van 28 maart 2019 over de Gasthuisplaats. Vooral zijn wij blij met het besluit van B&W deze
motie uit te gaan voeren. Dat de Gasthuisplaats nu weer terug is op de politieke en
bestuurlijke agenda van Delft is van grote betekenis. Uw besluit om het parkeren op de
Gasthuisplaats voor bezoekers te stoppen en dat van de inwoners op noodzakelijkheid te
onderzoeken, zien wij als een belangrijke stap naar een nieuwe groene, gezonde en
duurzame Gasthuisplaats.
Voor ons is deze uitkomst het juiste moment om terug te treden. Nu de gemeente Delft zelf
de regie over de Gasthuisplaats op zich neemt, is onze rol niet meer wezenlijk effectief. Wij
zijn er trots op dat de gemeente de belangrijkste door de projectgroep geformuleerde
uitgangspunten heeft overgenomen. Natuurlijk betreuren we het dat er geen coördinerende
rol voor ons is weggelegd. Waar geen wil is, is geen weg.
Het is nu voor de gemeente Delft zonder meer een uitdaging om de participatie conform de
nieuwe Omgevingswet én Delfts Doen aan te pakken. Zeker nu pas sprake van inspraak kan
zijn als er een concept plan ligt, zoals een woordvoerder van de Gemeente onlangs meldde.
Met de uitvoering van uw motie gaat dat plan er nu komen. Wij zien uit naar de onder uw
leiding te realiseren reële en concrete vernieuwing van de Gasthuisplaats.
Sjoerd Tiemstra en Hans Bakker hadden zo’n resultaat zeker niet kunnen bevroeden, toen zij
als initiatiefnemers op verzoek van B&W bij monde van de toenmalige wethouders De Prez
en Förster op 15 december 2016 met de Gasthuisplaats van start zijn gegaan. Van meet af
aan was het idee om vooral het proces te organiseren en de omstandigheden gedegen te
analyseren. Participatie en betrokkenheid van belanghebbenden en inwoners van Delft
stond daarbij voorop. Dat is verder verbreed toen even later Wytze Patijn en Jos van de
Lindeloof actief aan het project gingen meedoen en sinds eind 2017 met de breed
samengestelde projectgroep.
De neerslag van meer dan 2 jaar werk aan de Gasthuisplaats stellen wij u hierbij ter
beschikking in de vorm van het document ‘Naar een nieuwe Gasthuisplaats’ van 18
december 2018 (zie bijlage). Dit document zal zeker behulpzaam zijn bij de planvorming voor
de Gasthuisplaats.
Met vriendelijke groet
Hans Bakker
Jos van de Lindeloof
Wytze Patijn
Sjoerd Tiemstra
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