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15 april 2019
Onderwerp: scholenbouw in Tanthof
Gemeente Delft
T.a.v. gemeenteraad en college B&W
Postbus 78
2600 ME DELFT

Geachte dames en heren,
VVD-fractievoorzitter Bart Smals meende te melden in het AD van 10 april dat de KNNV een
kilo boter op het hoofd heeft, omdat wij volgens hem betrokken waren bij het plan om in het
Abtswoudsepark te bouwen. Mogelijk ontleent Smals dit uit de nota Planuitwerkingskader.
In de nota Planuitwerkingskader lezen we in hoofdstuk 3.4, duurzaamheid, groen en ecologie
op blz. 22 lezen we

Wij verwijzen bij elk bouwplan van de gemeente naar onze lijst voor Natuur Inclusief
Bouwen, maar om dan te beweren dat de KNNV mee zou werken aan het bebouwen van het
Abtswoudsepark is zoiets als stellen dat Delfia Batavorum zou meewerken aan plannen om
een flatgebouw op de Markt te zetten als het maar een mooi ontwerp zou worden!!
Wat is er gebeurd?
Op 12 april 2018 hebben wij op verzoek van Peter de Jong, projectmanager van de
gemeente Delft, een fietstocht gemaakt langs de kwetsbare plekken van het groene lint van
Abtswoude, o.a. Kindertuinen, Kinderboerderij & Waterspeeltuin, de boerderijerven en het
Abtswoudsepark. Peter gaf toen aan dat er een idee was om scholen neer te zetten in het
Abtswoudsepark. Wij hebben toen direct gezegd dat dit geen verstandig idee was en dat wij
bereid waren om mee te denken over alternatieven. Wij hebben dus geen kilo boter op
ons hoofd, nog geen druppeltje. De emailwisseling en het verslag van deze fietstocht zijn
beschikbaar voor een ieder die deze zou willen nalezen.
Dit ter uwer informatie.
Groeten,
Geert van Poelgeest
voorzitter
06 – 33 00 17 42

Huub van ‘t Hart
secretaris Natuurbescherming

Bijlage: Cc: stichting Behoud het Park

De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging

