Geen draagvlak voor
Tanthofschool: ‘Veel weerstand
tegen één locatie voor nieuwbouw’
Er is geen draagvlak voor een nieuwe school op één locatie in Tanthof. Dat meldt
de Bewonersvereniging Heel Tanthof-Delft (BHTD) bij monde van secretaris
Victor van der Kloet.
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Men baseert zich op de uitkomst van een poll onder bewoners van Tanthof. Zij kregen
vier alternatieven voorgelegd: de huidige locaties van de basisscholen
hergebruiken, één nieuwe locatie voor de scholencampus zoeken, één basisschool op
de locatie Kinderboerderij, één op de huidige locatie in West, één op de huidige
locatie in Oost en tenslotte twee nieuwe locaties zoeken.

,,Een overweldigende meerderheid van 85 procent heeft voor de eerste optie
gekozen”, aldus Van der Kloet in een open brief. ,,Slechts zes procent heeft
voor de tweede optie gestemd, vier procent voor optie 3 en ook vier procent
voor optie 4. Wij constateren dus dat er onder de wijkbewoners van Tanthof
veel weerstand bestaat tegen één locatie voor nieuwbouw. Niet alleen tegen
nieuwbouw in het Abtswoudsepark maar ook op de plek van
de Kinderboerderij en Kindertuinen, die hierdoor niet goed kunnen
voortbestaan. Wij roepen de gemeente Delft dan ook op om de optie van
hergebruik van de huidige locaties serieus te onderzoeken.”
‘Onvoldoende gehoord’
De bewonersvereniging zegt zich onvoldoende gehoord te voelen in het
proces rond de ‘scholenschuif’. ,,De wethouders hebben steeds gezegd dat zij
de wijk willen betrekken bij de keuze van de locatie(s) voor de nieuwbouw van
de scholen. Eerlijk gezegd merken wij daar te weinig van. Men heeft wel
het contact gezocht met direct belanghebbenden en omwonenden,
maar zonder de wijk breed te informeren. Voor contact met wijkbewoners
hebben wij steeds het initiatief moeten nemen.”
Van der Kloet en de BHTD willen dat de gemeente Delft een referendum
organiseert onder de bewoners van Tanthof. ,,Dan komt er duidelijkheid.”

