Inspraak Arie Machgeels van Ziel, algemeens bestuurslid Stichting
Kindertuinen Delft 21 januari 2021

Geachte raadsleden,
Mijn naam is Arie Machgeels van Ziel. Ik ben algemeen bestuurslid bij
Stichting Kindertuinen Delft en betrokken namens Kindertuin De
Boterbloem.
Al in 1924 oordeelde B&W Delft dat alle basisschoolkinderen toegang
dienen te hebben tot de School- en Kindertuinen. Zij meenden, dat "de
kennis van het kweken van groente, fruit en bloemen van veel waarde is
voor het latere leven van het kind."
Stichting Kindertuinen Delft krijgt sinds 1985 geen structurele subsidie
van de gemeente, dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere steden in
Nederland.
Bij ons wordt al 35 jaar lang dagelijks door een grote groep vrijwilligers
gezorgd dat de kinderen van Delft toch kunnen leren tuinieren.
Dat gebeurt al net zo lang als mijn gehele leven!
De vrijwilligers konden zelfs in dit Corona-jaar het onderwijs in de tuinen
grotendeels door laten gaan. Maar ondanks hun tomeloze inzet is er
inmiddels een veel grotere bedreiging ontstaan voor Kindertuin de
Boterbloem: een nodeloze verplaatsing van de scholen.
Omdat ik vanuit mijn dagelijks werk veel ervaring heb met participatietrajecten bij diverse gemeenten in Nederland mocht ik bij de werkgroep
van de gemeente aanschuiven.
Als ecologisch architect zag ik zeker mogelijkheden voor een groene
campus. Het eerdere werk van de bureau’s Nohnik en Onix ken ik goed
en kan ik zeer waarderen. Het had zo mooi kunnen zijn. Meermaals
hebben we aangedrongen op het bespreken van samenwerking met de
scholen. Dit is helaas nooit beantwoord.
We kregen dan ook geen inspraak, maar onze kostbare tijd als
vrijwilligers werd gebruikt om bij de gemeenteraad de suggestie te
wekken van participatie. Wanneer wij dit ter sprake brachten werd het
niet genotuleerd en kregen we bij een volgende vergadering geen
uitnodiging meer of slechts vlak van tevoren.

Ik kan niet geloven dat de Delftse politiek dit laat gebeuren zonder zich
uit te spreken.
De verplaatsing van de scholen gaat maar over één ding beste
raadsleden: het verkopen van dure vierkante meters grond in het
midden van de wijk aan projectontwikkelaars.
Ik heb wethouder Schrederhof verzocht om zich uit te spreken voor
behoud van de groene ruimte op de bestaande schoollocaties. Tot mijn
verbazing bleek dat onbespreekbaar.
Afgelopen commissievergadering, één week geleden, werd het belang
van groen door bijna alle partijen uitgesproken zoals Standsbelangen,
Onafhankelijk Delft, D66, PvdA, Christen Unie, CDA en Groen Links.
Groen is belangrijk voor het dierenwelzijn in Delft, daar was iedereen het
over eens. Groen is echter nóg veel belangrijker voor de mensen in
Delft. Het is belangrijk voor de toekomst van onze stad.
Groen is belangrijk voor de kinderen in Delft die onze toekomst gaan
vormgeven.
De toekomst van onze stad staat onder druk van klimaatverandering. Als
er geen toegankelijk groen meer is voor de kinderen in Delft zullen zij
niet kunnen leren hoe belangrijk groen is voor een leefbare toekomst.
Als wij nu geen zorg dragen voor behoud van groen voor de kinderen
van Delft, is er straks geen Delft meer voor onze kinderen!
Resumerend:
Groen is belangrijk en willen we niet kwijtraken in Delft.
Dat zijn uw woorden van vorige week.
Wij vragen u nu weer uw verantwoordelijkheid te nemen.
Spreek u uit vóór groen voor de kinderen van Delft en zet de toekomst
van onze mooie stad niet op het spel!
Dank u wel voor uw aandacht.

