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Projectgroep Gasthuisplaats boos: ‘Onze
ideeën worden niet gehoord’
De projectgroep Gasthuisplaats is boos op het college van b en w. Men wil van de
binnenplaats een groene oase maken. Het college wil daar niets van weten.
Vooral het feit dat b en w in de ogen van de projectgroep Gasthuisplaats openlijk twijfelt aan
haar onafhankelijkheid raakt een open zenuw. ,,Wij willen het proces voor de Gasthuisplaats
volgens de principes van Delfts Doen inrichten”, zegt Sjoerd Tiemstra, een van de
ondertekenaars van de brief. ,,Dat betekent dat we uitgaan van een breed participatieproces,
waar bestaande en ook nieuwe groepen aan deel moeten kunnen nemen. Ook willen wij ‘van
onderaf’ blijven werken. Dat het vorige college ons niet onafhankelijk genoeg vindt, is voor
ons onbegrijpelijk.”
De Gasthuisplaats was 45 jaar geleden een parkeerplaats en is dat nog steeds. Daar heb ik
maar één woord voor: schandalig!
Sterker: het huidige college denkt er net zo over. Volgens Tiemstra, Wytze Patijn (voormalig
stadsbouwmeester van Delft), Jos van de Lindeloof en Hans Bakker een voorbeeld van
ambtelijke geringschatting. ,,We hebben in januari voor een breed gehoor een presentatie van
onze plannen gegeven en daar kwamen veel positieve reacties op. We willen vooral het proces
nu kunnen doorstarten en verbreden om een groene invulling te realiseren. Met aandacht voor
historie, bestaande functies en woningen. De Gasthuisplaats was 45 jaar geleden een
parkeerplaats en is dat nog steeds. Daar heb ik maar één woord voor: schandalig!”
Het college stelt in een brief aan de gemeenteraad niet verder met Tiemstra en zijn
medestanders op bestuurlijk niveau aan de slag te willen. ,,De gemeente heeft de ambitie om
in de periode tot 2040 circa 15.000 woningen te bouwen en bovendien ruimte te maken voor
circa 10.000 nieuwe banen. In het bestuursprogramma staan de plekken benoemd die een
wezenlijke bijdrage leveren aan het bereiken van onze ambitie. Het project Gasthuisplaats valt
niet binnen deze plekken en dus zullen wij hiervoor op dit moment geen participatietraject
starten.”

Hoop
Toch is voor de projectgroep Gasthuisplaats nog niet alle hoop vervlogen. In twee recente
brieven aan de gemeenteraad dringt men aan op een open discussie over het onderwerp.
,,Die gaat er komen”, zegt Tiemstra. ,,Op 19 maart komt het onderwerp in de Commissie
Ruimte en Verkeer aan de orde. Wij blijven ons voor de Gasthuisplaats inzetten.”

