Inspraak Remmelt Thijs, voorzitter Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof
Geachte raadsleden,
Mijn naam is Remmelt Thijs. Ik ben voorzitter van de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin
Tanthof. De gemeente meet met twee maten. Er zijn twee locaties onderzocht in het
haalbaarheidsonderzoek van Nohnik. In het Abtwoudsepark is een begrenzing van een afgesproken
perceel aangehouden, waarbinnen de megaschool niet bleek te passen. Daarom is bij de locatie
kinderboerderij en kindertuin een andere strategie toegepast. Hier is het plangebied enorm
opgerekt. Zodanig dat zelfs deze megaschool fysiek past. Hierdoor worden de kinderboerderij en
kindertuinen weggedrukt en moeten ze beiden 60-70% van hun grond inleveren.
Dan kan je wel zeggen dat de megaschool misschien kan passen, maar de enige conclusie die je moet
trekken is dat het gewoon niet past. Een school die qua oppervlak gebaseerd is op wettelijke normen
per kind is bovendien niet te combineren met een volwaardige kinderboerderij en kindertuin. Dit
illustreert hoe de gemeente het proces manipuleert om een doel te realiseren: ook als dat betekent
dat er met twee maten gemeten moet worden.
De gemeente heeft de bespottelijke term “groen cluster” bedacht, zodat de megaschool met de
kinderboerderij en kindertuinen gecombineerd kan worden. Maar de plannen wijzen alleen maar op
opheffing van één van de laatste grote stukken groen in Tanthof. Daarvoor in de plaats komt beton,
staal en stoeptegels. Het groene cluster is duidelijk misleidend. De raad heeft de rol om grenzen te
trekken wat kan en wat niet kan. En ook deze raad heeft recentelijk het belang van groen in de
wijken nog eens onderstreept. Dit is het moment om die mooie woorden waar te maken!
De kinderboerderij heeft een functie voor de omliggende wijken voor educatie, recreatie en
integratie. Ook de gemeente noemt de kinderboerderij als belangrijke sociale voorziening in de wijk.
Elke zomer organiseren we leuke activiteiten. De waterspeeltuin is een fantastische recreatieplek.
Zeker voor mensen met een kleine beurs. Dat bewijzen 40,000 bezoekers die de kinderboerderij
combineren met de waterspeeltuin en dat erg waarderen.
Dit kan alleen maar door de tomeloze inzet van meer dan 50 vrijwilligers, op een plek waar ze zo
sterk mee verbonden zijn. We hebben het niet over een verplaatsbaar bedrijfspand!
We hebben samen ieder stukje van de kinderboerderij opgeknapt, opgevrolijkt en gemaakt tot wat
het nu is. Het rapport van de Blauwe Noordzee bevestigt dat we succesvol zijn in het ontwikkelen van
de kinderboerderij en ook goede ideeën hebben om de maatschappelijke functies verder uit te
bouwen.
De gemeente heeft 5 jaar geleden de kinderboerderij verzelfstandigd en de wijk gevraagd het
initiatief te nemen. Dat hebben we gedaan, samen met een hele grote groep vrijwilligers. Dat de
gemeenteraad nu overweegt om juist deze groep de rug toe te keren en hen te vragen hun geliefde
plek te verlaten is ronduit beschamend. Een keiharde klap in het gezicht van onze vrijwilligers en
40,000 bezoekers.

