PREMIUM
Kinderboerderij Tanthof weer onzeker over voortbestaan. © Fred Leeflang

Gemeente en Natuurlijk Delfland
botsen om scholenschuif in
Tanthof
De gemeente Delft en Natuurlijk Delfland zijn met elkaar in botsing
gekomen over de scholenschuif in Tanthof. Namens Natuurlijk Delfland
meldt Geert van Poelgeest dat de gemeente Delft al een jaar in overleg is
met een bouwbedrijf over de realisatie van een megaschool op de
locatie van de kinderboerderij, terwijl de gemeente beweert dat nog geen
besluiten zijn genomen omtrent het project.
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,,Dat contact blijkt uit documenten die de Stichting Behoud Kinderboerderij en
Kindertuin Tanthof ontving via een gerechtelijke procedure in het kader van de
Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)”, aldus Van Poelgeest. ,,Het contact met
het bouwbedrijf staat haaks op de bewering van wethouder Karin Schrederhof
en oud-wethouder Van der Woude dat er nog niets is beslist over de bouw
van de megaschool op deze locatie.”

Absoluut onjuist
Van Poelgeest stelt dat de bewoners buitenspel zijn gezet. ,,Er waren al
eerder aanwijzingen dat de gemeente Delft vooruitliep op onderzoeken naar
de haalbaarheid van een megaschool in Tanthof. In februari 2019 publiceerde
de gemeente een besluit tot opheffing van een bussluis in de Lepelaarstraat.
Onder meer omdat de basisscholen aan de Lepelaarstraat gaan verhuizen
naar een andere locatie, zo ontdekte een aantal wijkbewoners, verenigd in
Stichting Behoud het Park. Naar aanleiding van hun bezwaar heeft de
gemeente het besluit teruggedraaid.”
De bewering van Natuurlijk Delfland is in het stadhuis slecht gevallen. ,,De
suggestie die hier wordt gewekt is absoluut onjuist”, zegt een woordvoerder
van de gemeente Delft. ,,Wij hebben zoals gebruikelijk bij dit soort studies een
adviesbureau ingeschakeld om de bouwkosten te berekenen. Dat is totaal iets
anders dan suggereren dat er een bouwbedrijf is ingeschakeld. Het is wel van
belang dat de betrokken partijen de juiste informatie verstrekken.”

