SP
De SP is van begin af aan geen voorstander van een megaschool in Tanthof. Deze partij vindt
dat de basisscholen op hun huidige plek moeten worden herbouwd, in combinatie met
seniorenwoningen. November 2019 heeft de SP meegedaan aan onze demonstratie, en ook
daarna is de SP onverminderd opgekomen voor de belangen van de wijk. Medio januari 2021
hebben de SP en Onafhankelijk Delft zelfs een motie van wantrouwen ingediend tegen
wethouders Schrederhof en Van der Woude, onder meer vanwege het (gebrek aan)
communicatie met wijkbewoners, en er niets terecht is gekomen van het beloofde
participatietraject.
Onafhankelijk Delft
Onafhankelijk Delft is tegen een megaschool in Tanthof en wil de basisscholen op hun
huidige plek houden. De fractie is erg ongerust over de bouw van een nieuwe grote school.
Als de kinderboerderij en kindertuin Tanthof worden afgebroken, gaan we daar enorme spijt
van krijgen, zegt lijsttrekker Jolanda van Gaal in haar blog: ‘Het weghalen van de mooie grote
bomen en prachtige struiken, het groen, de netjes onderhouden speeltuin en voor de
zomers het rustige recreatiegebied, de waterspeeltuin. Daar waar je even kunt vluchten uit
de hectiek van alledag. De prachtige plek zoals deze nu is, moet wijken omdat
schoolbesturen dit willen en de wethouders naar deze besturen luisteren. Zo’n grote school
in dit deel van de wijk, zal me daar een herrie geven!’
VVD
De VVD is de drijvende kracht achter de bouw van een megaschool in Tanthof. Deze partij
vindt van begin af aan dat een megaschool de enige oplossing is voor de leegstand en
noodzaak tot renovatie van de huidige schoolgebouwen. De VVD vindt dat het veel ruimte
en geld scheelt als de scholen ruimtes kunnen delen en verwacht inhoudelijke synergie te
kunnen bereiken met drie scholen in een gebouw. Ook biedt nieuwbouw de kans om de
scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen
van onderwijs.
PvdA
De PvdA is, samen met de VVD, initiatiefnemer achter de bouw van een megaschool in
Tanthof. De partij vindt een megaschool een kans om de huidige plek van de basisscholen te
benutten voor het bouwen van seniorenwoningen. De partij ziet niets in een combinatie van
herbouw van scholen en seniorenwoningen op de huidige locaties en wil ook geen andere
alternatieven onderzoeken. Voor de PvdA is de plek van de kinderboerderij en kindertuin
Tanthof de enige overgebleven locatie voor een megaschool.
CDA
CDA ondersteunt het idee van een zogenoemde groene campus op de plek van de
kinderboerderij en kindertuin in Tanthof, als de omvang van de kinderboerderij acceptabel
blijft, zo lezen we in een verslag van de Commissie SDW van 22 januari. Wat acceptabel is,
wordt echter niet duidelijk. De fractie zegt de uitkomsten van het vervolgonderzoek van Onix
met belangstelling tegemoet te zien. Uit de tussenresultaten blijkt echter dat er van de
kinderboerderij en kindertuin weinig overblijft. Zo’n 60%-70% moet worden ingeleverd voor
het scholencomplex. Zal dat acceptabel zijn voor het CDA?

Groep Stoelinga
De Groep Stoelinga vindt dat een vervolgstudie naar de bouw van een megaschool niet
nodig is. De partij wil dat het college van B&W opnieuw naar de tekentafel gaat, zo lezen we
in het verslag van de Commissie SDW van 21 januari jl.

