Geachte commissieleden, voorzitter,
Mijn naam is Paul Koopman en ik spreek niet alleen als vrijwilliger van de kinderboerderij of als
bezorgde omwonende, maar ook als voorzitter van de Nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en
Kindertuin Tanthof
De stichting vertegenwoordigt verontruste wijkbewoners, alsmede de Stichtingen Kinderboerderij en
Waterspeeltuin Tanthof, Kindertuin de Zonnebloem, Behoud het Park en Natuurlijk Delfland.
Wij maken ons grote zorgen omtrent de plannen van de gemeente mbt de bouw van een megaschool op
de locatie Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof.
Vele bewoners hebben 40 jaar geleden bewust gekozen te wonen in Tanthof Oost om zijn rustige en
groenrijke karakter. Destijds aangemoedigd door de gemeente Delft, die de ruimtelijke en groenrijke
opzet van deze wijk aanprees. Ook andere, vaak jongere gezinnen, hebben zich hier nu gevestigd. Ook
vanwege de rustige en kindvriendelijk omgeving. Kinderen kunnen namelijk veilig de wijk in en uit
zonder zich te hoeven bekommeren om gevaarlijke verkeerssituaties.
Mensen woonden hier tevreden en genoten van de wijk En met hun kinderen of kleinkinderen
beleefden zij veel plezier aan de kinderboerderij met zijn rustgevende en educatieve karakter. En niet te
vergeten de waterspeeltuin, die jaarlijks aan 40.000 bezoekers gratis ontspanning bood.
Sommige bewoners hebben zelfs kunnen investeren door een stukje snippergroen van de gemeente te
mogen kopen. Een fijne investering met het oog op een zorgeloze toekomst.
Maar die zorgeloze toekomst is verdwenen.
De komst van een megaschool is een ware aardverschuiving in onze rustieke wijk. Met name de
verkeersdrukte en overlast die dit onherroepelijk met zich mee gaat brengen, is voor vele inwoners van
Tanthof een ware nachtmerrie.
Een massale verplaatsing van 1100 leerlingen die 2 tot 4 keer per dag, voornamelijk met auto’s en
brommers gebracht en gehaald worden, leidt tot een onvermijdelijke verkeerschaos en zal het nodige
risico en gevaar met zich meebrengen. En wat te denken van alle fietsers dit zich door dit
verkeersgeweld dienen te manoeuvreren. Een zeer ongewenste situatie in de wijk.
Geborgenheid, flexibiliteit en veiligheid voor de leerlingen komen zwaar onder druk te staan. De
winkelcentra in Tanthof Oost en Tanthof West hebben het al lastig genoeg zoals het nu is. Een
megaschool op een centrale locatie zal de problemen voor de middenstanders alleen maar verergeren.
Kortom: er is angst voor de toekomst! Daar waar de gemeente zijn inwoners geborgenheid dient te
bieden, hebben omwonenden slapelozen nachten, gevoed door het gevoel de komende drukte en
lawaai te moeten ontlopen. Sommige Tanthofbewoners denken zelfs aan een gedwongen verhuizing. En
voor diegenen die ervoor kiezen te blijven, blijft niets ander dan het verlies van de groenrijke omgeving
die het indertijd zo aantrekkelijk maakte om in Tanthof te komen wonen!

Daarom vragen wij U dringend: Laat onze prachtige, rustige en groenrijke wijk niet veranderen in één
groot verkeersinfarct. Stop alstublieft met het huidige geldverkwistende en zoveelste onderzoek naar

het vinden van een schoenlepel om een te grote voet in een te kleine schoen te krijgen. Richt uw
onderzoek alstublieft op betere alternatieven!
Hartelijk dank voor uw aandacht.

