25 juni 2021, Delft

betreft: plan megaschool Tanhof

Beste Gemeenteraad van Delft,

Denkt u alstublieft aan alle bewoners, en met name de kinderen van Tanthof, als u een besluit neemt
over de toekomst van de scholen in deze wijk.
Om verschillende redenen ben ik van mening dat een megaschool op de plek van de kinderboerderij
een slecht idee is.

Zelfstandigheid kinderen
Voor de zelfstandigheid van kinderen en de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen is het belangrijk dat
ze vanaf een bepaalde leeftijd zelf van en naar school toe kunnen. Ouders en kinderen zullen eerder
het vertrouwen hebben dat dit kan als de school dichtbij huis is. De huidige school locaties liggen
centraal in de buurten en zijn goed bereikbaar. Één centrale school zal er voor zorgen dat veel
kinderen verder van school wonen en dus langer gebracht en gehaald moeten worden.

Verkeersveiligheid
Volgend op het voorgaande. Als kinderen verder van school wonen, zullen ze vaker met de auto
gebracht worden. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Nu al zien wij auto's hard door de straat
rijden om kinderen op tijd op school te kunnen afleveren. In het geval van één centrale school zal de
hoeveelheid auto verkeer in heel Tanthof toenemen rond breng- en haaltijden. Kinderen die op de
fiets of lopend gaan zullen daar de dupe van zijn.

Behoud kinderboerderij en waterspeeltuin
De kinderboerderij met waterspeeltuin is een heel belangrijke plek in Tanthof. Mensen ontmoeten
elkaar daar. Kinderen genieten van het contact met de dieren. De groene omgeving is gezond voor
iedereen. In de waterspeeltuin kunnen kinderen lekker spelen en even afkoelen, wat vooral tijdens
de steeds warmer wordende zomers belangrijk is. Het is een fijne plek, gratis toegankelijk, je loopt of
fiets er zo even heen. Voor kinderen uit armere gezinnen is dit één van de weinige uitjes die zij
kunnen ondernemen. Als de boerderij een stuk kleiner wordt, is het niet hetzelfde, dan kunnen
kinderen misschien een konijn aaien, maar je bent er niet echt even uit. Dan is daar ook weer heel
veel steen, in plaats van wilgen langs een slootje.
Alternatief

Een alternatief is dat de scholen samen gaan op de huidige locaties. Delft heeft hét voorbeeld in huis
dat dat kan. Geïntereseerden uit heel Nederland komen kijken en praten op de scholencombinatie
Delfland. Een Chriselijke en een Openbare school werken daar zo nauw samen dat het voor de
leerlingen één school lijkt. Dit moeten basisscholen toch ook kunnen. Sowieso is er maar een heel
klein deel van de ouders dat voor een bepaalde school kiest vanwege de geloofsovertuiging. Het
zelfstandig behouden van deze aparte organsiaties (Protestantse, Katholieke en Openbaar) dient
voor de burgers van Delft daarom nauwelijks nut. De huidige locaties liggen centraal, goed
bereikbaar uit alle delen van Tantof. En van de oude school gebouwen is misschien wel iets moois te
maken. Ook daar is een mooi voorbeeld van in Delft, de nieuwe locatie van het ProGrotius.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het nemen van het besluit over de scholen in de Tanthof en ik hoop
dat u de leefbaarheid van Tanthof bovenaan stelt.

Met vriendelijke groeten,

Aan: Gemeenteraad Delft

Beste Gemeenteraadsleden,

Met betrekking tot dit onderwerp is al veel gezegd. Zoveel Delftenaren staan niet
achter het plan voor de megaschool.
Wij kunnen er toch op vertrouwen dat de gemeenteraadsleden, die wij hebben
gekozen, onze keuzes ondersteunen?

Met vriendelijke groet,

Corine Franken

Aan: Gemeenteraad Delft

Beste Gemeenteraadsleden,

Met betrekking tot dit onderwerp is al veel gezegd. Zoveel Delftenaren staan niet
achter het plan voor de megaschool.
Wij kunnen er toch op vertrouwen dat de gemeenteraadsleden, die wij hebben
gekozen, onze keuzes ondersteunen?

Met vriendelijke groet,

Corine Franken
Goedemorge Gemeenteraad Delft
Er is de afgelopen maanden heel veel geschreven over de mega school in Tanthof en het behoud van
de kinderboerderij en kindertuin.
Ik heb gelezen dat er een alternatief ontwerp is gemaakt door de belangenvereniging.
De huidige plannen zijn niet goed, met name vanwege de verkeersveiligheid. Ook niet met een
rondweg, dwars door het groengebied.
Ik vraag u, als bewoner van Tanthof, heel dringend naar dit alternatieve ontwerp te kijken en SAMEN
met bewoners/belangenvereniging naar een oplossing te zoeken.
Want de huidige plannen zijn niet goed, nogmaals vooral vanwege de verkeersveiligheid. Dat is
gewoon een kwestie van logisch nadenken.
Ik hoop dat de gemeenteraad dit serieus neemt. Ze zijn er, naar mijn idee, (ook) voor het welzijn van
de burgers.
Succes en sterkte met dit dossier.
Met vriendelijke groet,
Een verontruste en betrokken bewoner van Tanthof

Onderwerp: Lagere scholen in Tanthof Oost en Tanthof West
Datum: 27 juni 2021

Beste griffie in Delft,

Ik ben een van de vele inwoners in Tanthof die ongelukkig is met de plannen van de lagere scholen in
Tanthof. Ik begrijp niet dat het gemeentebestuur hun keuzes zo sterk laat bepalen door de drie
schoolbesturen. Deze drie schoolbesturen vertegenwoordigen niet de wensen van de inwoners. De
schoolbesturen zijn een gevolg van de zuilen uit de 19e en 20e eeuw. Slechts restjes van de zuilen zijn
nog aanwezig in de maatschappij. In Delft koos bij de laatste verkiezingen nog 8.4% voor een
religieuze partij (CDA en CU samen). Dit getal is al vele jaren onder de 10 procent en verder dalende.
De schoolbesturen in Delft zijn nog steeds gesplitst in drie zuilen (9 RK, 6 Protestant en 6 openbaar),
naast 1 antroposofisch en 2 algemeen bijzonder (allecijfers.nl). Voor veel ouders is dit geen
probleem, omdat het zuil-aspect in de scholen klein is. Ouders kiezen voor een school die dichtbij is,
goede docenten heeft, stimulerende sfeer heeft, en slechts voor een zeer klein percentage voor een
specifieke zuil; het schoolbestuur kent men meestal niet. In gebieden waar kinderaantallen krimpen
fuseren scholen of schoolbesturen van verschillende signatuur. Hiervoor heeft de overheid ook
wetgeving gemaakt (o.a. “Wet Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool”).
Dergelijke fusies vinden in heel Nederland plaats; daar verdwijnen de zuil-eigenschappen van de
scholen. Helaas nog niet in Delft.
Tanthof Oost en West hebben ruim 6000 en 8000 inwoners (allecijfers.nl). De twee wijken zijn
verkeerstechnisch hard gescheiden door Abtswoude, een landelijke smalle weg die qua autoverkeer
alleen bedoeld is voor de 7 huizen die direct aan de weg zit. De weg wordt voornamelijk gebruikt
voor recreatie in Midden-Delfland. De twee wijken delen hun naam, maar zijn sociaal gescheiden.
Beiden hebben ieder hun eigen toegangswegen, winkelcentrum en snackbars. De meeste inwoners
kennen de andere wijk meestal niet, of zeer beperkt. Zij kennen het centrum Delft en De Hoven beter
dan “die andere Tanthof”. Qua grootte past één basisschool in beide wijken en is dan ook de
eenvoudigste oplossing. Behoud s.v.p. de cohesie en rustige verkeerssituatie binnen de twee
Tanthof-wijken, en zorg dat elke wijk zijn eigen kleine basisschool krijgt. Zorg voor een goede
afweging, en steun niet op schoolbesturen die wel hun oude zuil vertegenwoordigen, maar niet de
inwoners en ouders van de schoolkinderen.
Overigens: een weg op of naast het St. Maartensrechtpad is wel heel vreemd. Het kan de
verkeerssituatie naar een nieuwe (Mega)school nabij Abtswoude verbeteren, maar doorsnijdt de
toegang van Tanthof Oost naar het Abtswoudse bos, wat door grote aantallen inwoners nu nog veilig
gebruikt wordt voor recreatie met wandelen, hondenuitlaat, fietsen en hardlopen.
Ik hoop op een eenvoudige oplossing voor de lagere scholen in Tanthof Oost en West. Laat s.v.p. de
invloed van de zuilen uit de 19e eeuw los.
Inwoner Tanthof Oost
Aan de raad van de Gemeente Delft,

Beste raadsleden,

Hierbij geef ik te kennen dat ik protesteer tegen het bouwen van een mega school op de locatie van
de kinderboerderij en kindertuin in Tanthof.
Wie verzint zo iets om op deze mooie locatie een mega school te bouwen.
Zelf woon ik op de hoek van de Kalfjeslaan en het Zwanenpad.

Ik zie dus straks een hele kolonne fietsers en auto’s langs mijn huis voorbij trekken om de kinderen te
brengen en te halen van deze mega school.
Ik hoop dat de raad inziet dat zo iets niet mag en kan gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Gemeente geen mega school
Op de plek van de kinderboerderij
Wij wonen in het buitenhof en hebben veel plezier van de boerderij met de kinderen en
kleinkinderen
Wij zijn toch al niet rijk bedeeld met gro3n en werkgelegenheid
Bovendien zijn kleine scholen kindvriendelijker
Minder auto s en ander verkeer wat denk je van werkgelegenheid boven de scholen
Gebruik in godsnaam jullie verstand en zet dit onwezenlijke plan niet door
Het zou een schande zijn voor de stad delft dat toch al geheel geweid is aan de studenten
Aan de gemeenteraad van de gemeente Delft
Betreft: locatie nieuwbouw basisschool Tanthof
Delft, 28-06-2021
Geachte leden van de gemeenteraad Delft,
U staat op het punt belangrijke keuzes te maken. Keuzes die van invloed zijn op de manier waarop
het nu verder moet met de basisscholen in Tantof Oost en West. Keuzes die van invloed zijn op
leerlingen, leerkrachten, ouders, bewoners en de wijk. Als inwoner van Tanthof Oost en direct
omwonende van de onderzoek locatie maak ik mij hierover zorgen.
Om nog even in herinnering te brengen welke waarde de twee (inmiddels nog maar één) onderzoek
locaties voor de stad en de wijk hebben.
“Het gebied kenmerkt zich door een hoge cultuurhistorische- en ecologische waarde en maakt
onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Delft.
De locatie is gelegen aan Abtswoude, een boerderijlint uit de ontginningsperiode met ter
weerszijden groen en her en der een boerderijensemble. Bij de aanleg van de wijk is dit boerderijlint
uitgespaard als échte natuur en verbinding van de groene zone langs de Beatrixlaan met MiddenDelfland. Aan deze structuur is een hoge cultuurhistorische maar ook ecologische waarde
toegekend”.
Inmiddels is (met de kennis van nu) alleen de locatie van de kinderboerderij, kindertuinen en
waterspeeltuin in beeld. Over de grootte waarde van de kinderboerderij, de tuintjes en de
waterspeeltuin is inmiddels alles wel gezegd. Ik zou u willen uitnodigen om op een mooie dag, of
gewoon eens als lunchwandeling, een rondje door de wijk te doen. U zult dan zelf het sociaal nut van
de locatie en voorzieningen ervaren.

Ik wil u vragen ook een aantal andere zaken in overweging te nemen.
Burgerparticipatie;
Over de manier waarop omwonenden door de gemeente zijn meegenomen is veel gesproken. Als
direct betrokkene kan ik uit eigen ervaring vertellen dat participatie minimaal aan de orde is
geweest. Raadslid Boris Duijf heeft hierover tijdens de laatste raadsvergadering kritische vragen
gesteld. Hij kreeg helaas weinig bijval, maar hij heeft mijn gevoel als burger wel goed verwoord. Wat
mij nog het meest steekt is de uitleg op kritische vragen over participatie. De gemeente doet
voorkomen dat participatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht heeft
plaatsgevonden. Dat is niet zoals het op mij als bewoner is overgekomen.
Het antwoord op een WOB-verzoek van 4 oktober 2019 is exemplarisch.
Programma’s en Projecten gemeente Delft in een terugkoppeling van een bewonersavond “er is op
de bewonersavonden aangegeven dat we een aparte bijeenkomst over de toekomst van de scholen in
Tanthof gaan organiseren. Desondanks hebben wij tijdens de bewonersavonden al input over dit
onderwerp verkregen. Deze input nemen we graag mee in het vervolgtraject. We bespreken dit eerst
samen met de schoolbesturen ”.
Als bewoner ben ik op één van deze “veiligheidstafels” bewonersavonden aanwezig geweest. Bij
herhaling is tijdens deze avonden aangegeven dat voor wat betreft de scholenschuif aparte
bewoners bijeenkomsten zouden worden georganiseerd. Voor vragen en/of opmerkingen werd
structureel verwezen naar de daarvoor bestemde andere “scholen” avond. Een avond waar we ons
vervolgens lange tijd later zelf voor hebben moeten uitnodigen.
Groot is dan ook mijn verbazing dat tijdens een daarvoor niet bedoelde avond, een opmerking over
een mogelijke alternatieve locatie voor de nieuwbouw van de scholen vervolgens toch het resultaat
heeft dat er tientallen duizenden euro’s gemeenschapsgeld aan onderzoek wordt gespendeerd. De
gemeente was er als de kippen bij. Had de uitkomst op de feedback van de bewoners tijdens de
“veiligheidstafels” maar zo’n snel effect.
Wat mij in dit kader ook verbaasd is het begrip “de zwijgende meerderheid”. Wanneer wordt
verwezen naar de ruim 7000 handtekeningen die zijn gezet onder de petitie
https://behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl/ dan wordt als tegenargument nogal eens de
zwijgende meerderheid aangehaald. Ik vraag mij af of men zich beseft dat in Tanthof Oost en West
14000 mensen wonen. Dat 7000 handtekeningen gewoon de helft is van dit aantal bewoners.
U begrijpt, ik heb een ander beeld bij participatie.
Eenheidsworst;
Onlangs moest ik in Ypenburg zijn. Terwijl ik in de tram naar buiten keek, dacht ik, je zal hier maar
wonen. Alles netjes recht, overal dezelfde kleurloze lange lanen en straten, weinig groen. Een grote
eenheidsworst zonder sfeer, zonder begin en einde. In dit kader verwijs ik nog even naar de
kenmerken van de locaties zoals aan het begin van deze brief genoemd. Wanneer elke postzegel
groen in de stad wordt opgeofferd aan bebouwing dan zal ook voor Delft en haar groene wijken de
eenheidsworst werkelijkheid gaan worden. Ik, en met mij 7000 andere bewoners, woon in de
groenste wijk van Delft, Tanthof Oost. Met (nu nog) mooie voorzieningen, ik wil dat graag zo houden.
Een van de redenen voor nieuwbouw is doorstroom van ouderen in de wijk bevorderen om zo plaats
te maken voor starters en jonge gezinnen. Waar ik mijn twijfels bij heb is of de ouderen van de

beoogde wijk hier überhaupt voor in aanmerking komen. Ik vermoed dat zij geen voorrang krijgen
boven niet wijkbewoners en waarschijnlijk zal de huur/koop prijs per vierkante meter niet in
verhouding staan tot de huur/hypotheek die de doelgroep nu betaald. In plaats daarvan is het
wellicht beter om nog meer aandacht te besteden aan de uitstroom van Delftse jongeren. Ons
oudste kind heeft de stad verlaten omdat hij niet tot zijn dertigste thuis wilde blijven wonen en de
huur of koopprijzen in Delft alleen niet op kan brengen. Onze dochter maakt waarschijnlijk meer kans
op woonruimte in Delft wanneer zij zich laat inschrijven als student dan dat zij als inwoner aan de
beurt komt.
Ik vertrouw erop dat u binnenkort de juiste keuzes maakt, ik moet wel. Renoveer, of herbouw de
basisscholen op de locaties waar deze nu zijn gesitueerd. Combineer deze bouw met betaalbare
woonruimte voor jongeren en koester de groene buitenruimte van de wijk. Wat niet meer is komt
nooit meer terug.
Met vriendelijke groet,
Dag griffie,
Op verzoek van de Stichting Behoud Kinderboerderij en kindertuin Tanthof stuur ik deze mail.
Mijn kinderen hebben allebei op basisschool de Bron onderwijsgenoten. Ze konden zelfstandig naar
school en weer naar huis lopen. Een belangrijk stukje vrijheid in de ontwikkeling van een kind. Met
de komst van de MEGA school verdwijnt deze vrijheid en zullen kinderen veel vaker gebracht en
gehaald moeten worden. Dit is een extra druk op de ouders, maar het genereert ook onnodige
verkeersstromen en mogelijk files in de wijk, waardoor het nog onveiliger wordt voor kinderen om
zelfstandig naar school te lopen of te fietsen. Een school moet voor kinderen en ouders een
vertrouwde plek zijn waar je de mensen met wie je kinderen omgaan kent. Op een MEGA school
verlies je dit overzicht, een gaan de kinderen onder in de massa.
Na schooltijd hebben we menig uitstapje naar de kinderboerderij in Tanthof gemaakt. Een fijn
laagdrempelig uitstapje, waar de kinderen heerlijk konden spelen in de waterspeeltuin en dieren
konden ontmoeten. Samen met het uitstapje naar onze bibliotheek, die we toen nog hadden,
hebben mijn kinderen een fijne jeugd gehad in Tanthof.
Nu na de bibliotheek ook de kinderboerderij dreigt te worden gesloten, wordt het leven voor
gezinnen met jonge kinderen enorm verschraalt.
Voor de leefbaarheid van Tanthof is het behoud van de Kinderboerderij en Kindertuin van
levensbelang, evenals een goed aanbod van basisscholen verspreid in de wijk.
Met vriendelijke groeten,
moeder van twee zonen van 16 en 19 jaar oud opgegroeid in Tanthof.
Geachte Gemeenteraad,

Als bewoner van de Sandinoweg welke grenst aan de Kinderboerderij en de Kindertuin Tanthof
protesteer ik hierbij fel tegen de plannen voor de bouw van een megaschool op deze plek.
De Kinderboerderij de waterspeeltuin en de Kindertuin daar moet met de handen vanaf gebleven
worden. Het is voor heel veel mensen een historische plek waar herinneringen liggen van

verschillende generaties en waar nog steeds herinneringen gemaakt worden door vele families die
met heel veel plezier deze zeer bijzondere plekken bezoeken.
Er komen heel veel gezinnen van binnen en buiten tanthof die niet heel centjes hebben, niet op
vakantie kunnen en daarom heel het voorjaar en in de zomermaanden deze prachtige plekken
bezoeken. Daarnaast zijn er aan de Sandinoweg de afgelopen jaren jongerencentrum de Border,
Kinderdagverblijf Small Steps, buurtcentrum de Hofstee en Tandartsenpraktijk Mondzorg Tanthof
gebouwd, en ik kan u vertellen dat dit voor veel verkeersdrukte heeft gezorgd.
Een megaschool zou voor nog meer verkeersdrukte zorgen en daar zitten wij als bewoners absoluut
niet op te wachten.
Daarnaast is zo’n megaschool (fabriek) bepaald niet in het belang voor de ontwikkeling van (kleine)
kinderen, dat moet je gewoonweg niet willen.
Bouw 2 scholen op de bestaande plekken. 1 in Tanthof Oost en 1 in Tanthof West en bouw de huizen
(waar het duidelijk allemaal om gaat) op plek nummer 3, waar dan 1 school voor plaats moet maken.
Ook het plan om een verkeersweg dwars door het abtswoudse park aan te leggen moet je toch niet
willen, en zijn plannen waar grote vraagtekens bij gezet kunnen worden. Hou hiermee op. Het gaat
allemaal om geld maar WiJ de bewoners van het Tanthof zijn belangrijker dan geld. Wij wonen hier (
u vast niet) en doe daarom een dringend beroep op u. Stop met de krankzinnige plannen voor de
megaschool op de plek van de Kinderboerderij en luister naar wensen van de mensen:
WIJ WILLEN GEEN MEGASCHOOL, EN IS ONS ER ALLES AAN GELEGEN DAT DE KINDERBOERDERIJ, DE
WATERSPEELTUIN EN DE KINDERTUIN BEHOUDEN BLIJFT VOOR HET TANTHOF!!!
Geachte heer/mevrouw,

Vorige week werden mijn vriend en ik opgeschrikt door alarmerende berichten in het Delft katern
van het AD. Niet alleen de kinderboerderij en de waterspeeltuin worden bedreigd door de bouw van
een megaschool. Ook het Abstwoudsepark wordt wederom bedreigd. Nu door de eventuele aanleg
van een rondweg.
Wij hebben bijna zes jaar geleden een huis met een prachtig groen uitzicht gekocht in de
Zwaluwstraat, Tanthof Oost. Leuk huis, niet super bijzonder, behalve dat ongekende uitzicht op het
Abstwoudsepark, daarvoor hebben we het huis gekocht.
Een paar jaar later bleek het helemaal niet zo'n goede koop als gehoopt. Er zou op dit stukje groen,
waar heel veel volwassenen en kinderen sporten, een megaschool komen. Weg mooi uitzicht,
welkom herrie van een school met meer dan 1000 kinderen en welkom auto's van ouders die hun
kinderen wegbrengen en ophalen.
Qua infrastructuur bleek dit niet haalbaar. Gelukkig voor ons, maar adder onder het gras was dat de
Kinderboerderij nu de ongelukkig kanshebber bleek te zijn. De tweede postzegel met groen die
opgeofferd zou worden voor een megaschool waar bijna geen enkele inwoner in Tanthof achter
staat. Talloze keren is aan de gemeente gevraagd waarom er geen nieuwe scholen met
appartementen voor senioren en/of jongeren gebouwd kunnen worden op de twee plekken waar nu
de scholen staan. Ik ken zelf echt niemand die achter de plannen van de gemeente staat. Helemaal
nu het Abstwoudsepark wederom bedreigd wordt. Nu dus voor een rondweg die er moet komen om
de kinderen veilig naar school te laten komen. Veiligheid is natuurlijk belangrijk, maar veiligheid is er

al op de rustige, goed bereikbare plekken waar de scholen nu staan. Ik snap er werkelijk niets van. De
megaschool wordt aan de man gebracht als zo klimaat neutraal mogelijk. Maar als er voor deze
school nu de kans is dat er een rondweg aangelegd moet worden, dan is het hele klimaatneutrale
verhaal minder geloofwaardig. Het park is niet alleen een fijne plek om te wandelen en te sporten
maar is ook van belang voor waterberging.
Ik ben momenteel enorm teleurgesteld in de gemeente, ook al is er officieel nog niets besloten.
Kinderboerderij waarschijnlijk opgeofferd, een rondweg pal voor onze neus, een hoop stress (waren
we hier maar niet komen wonen) en veel waardevermindering van ons huis.

Ik hoop dat er daadwerkelijk om vijf voor twaalf toch wordt geluisterd naar bewoners van Tanthof,
de Stichting Behoud Kinderboerderij (SBKKT) en Natuurlijk Delfland. En dat er serieus wordt gekeken
naar de decentrale oplossing van de SBKKT, die zich heeft ontwikkelt tot een spreekbuis van veel
bewoners die zich grote zorgen maken over hun wijk. Een wijk waar de twee mooiste stukjes groen
dreigen te verdwijnen en die nooit meer terug zullen komen in de al zo drukke en dichtbevolkte
Randstad.

Hoogachtend,
Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof.

Jammer dat de gemeente geen gehoor geeft aan wat de Tanthof buurt echt nodig heeft.
Een megaschool is absurd en alleen maar een politieke prestige kwestie.

De scholen zelf moeten zich schamen om te blijven duwen richting een vergunning tot het bouwen!
Kinderen leren bewezen veel beter in kleine scholen dan in fabrieken waar ze geen aandacht krijgen.

Het excuus van 3 jaar geleden dat de scholen leger worden??…
Nou iedereen weet dat kinderen in golfbewegingen op de wereld komen!
Momenteel is er een babyboom uit de coronaperiode aan de gang, dus die bestaande scholen
komen heus wel vol.

Gemeente! hou op met de burgers te beledigen en ze voor de gek te houden,
deze reputatie doet jullie geen goed. De overheid ligt toch al op alle vlakken onder vuur door wanbeleid.

Ambtenaar zijn is vooral LUISTEREN naar de burger.
Jullie denken niet in termen van: wat heeft de buurt nodig.

Doe jullie ogen open, geef dingen toe en stop met die verdomde tunnelvisie!

Een kinderboerderij/tuin is van enorm belang net zoals het grasveld, de eerdere bestemmingsplek.

