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Wethouders Hatte van der Woude (links) en Karin Schrederhof: ,,We hebben onze ideeën bewust in een heel vroeg stadium kenbaar gemaakt om iedereen mee te laten denken.'' © Fred
Leeflang

Stadsbestuur Delft: 'Schrik na felle reacties op nieuw
scholenplan'
Het Delftse stadsbestuur is geschrokken van de felle reacties die de bouw van een nieuw scholencluster in Tanthof oproept. ,,Er
wordt gedaan alsof we locatie en ontwerp al hebben beklonken. Maar niets is minder waar."
Frans Oremus 13-11-19, 15:15

8
De zes basisscholen in de wijk Tanthof kampen al jaren met onderbezetting. Om die reden bedachten de drie schoolbesturen om in plaats
van de huidige zes gebouwen drie nieuwe schoolgebouwen neer te zetten op één locatie, waardoor ze gebruik kunnen maken van elkaars
faciliteiten.
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Verbazing bij CDA: ‘Lijkt alsof besluiten zijn genomen, maar discussie rondom scholenschuif loopt nog’
Lees meer

Dit idee, door de gemeente ondersteund, riep van meet af aan veel weerstand op. Over het groen dat door de nieuwe 'megaschool' zou
verdwijnen, over de langere reistijd voor de kinderen die niet meer naar hun schooltje in de buurt kunnen, over de veranderende
verkeersstromen en over de verkeersveiligheid. Natuurlijk Delfland trok flink aan de bel, net als stichting Behoud het Park - die ook een
alternatief aandroeg - en een groot aantal bezorgde bewoners. Komende zondag wordt er gedemonstreerd tegen de 'scholenschuif' in het
Abtswoudsepark.

Meedenken
De verantwoordelijk wethouders Karin Schrederhof (gebiedswethouder) en Hatte van der Woude (onderwijs) zeggen overweldigd te zijn
door de reacties. Van der Woude: ,,Ik snap dat mensen bang worden van de berichten die op sociale media rondgaan. Er wordt geschreven
over de bouw van een 'megaschool' met ettelijke verdiepingen, over dat de kinderboerderij en de waterspeeltuin moeten verhuizen en dat
het Abtswoudsepark straks helemaal wordt volgebouwd. Mensen kiezen ervoor dit te geloven terwijl de werkelijkheid is dat we nog in de
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fase zitten van plannen maken. Er staat nog niks vast. We hebben onze ideeën bewust in een heel vroeg stadium kenbaar gemaakt om
iedereen mee te laten denken. Maar er heerst veel argwaan, in de trant van: de gemeente heeft haar plan al klaar liggen en doet toch wat
ze wil. Maar niets is minder waar. We willen juist alle geluiden horen.''

Groepsdruk
Schrederhof: ,,De commotie geeft aan dat er veel betrokkenheid bestaat in de wijk, en dat is natuurlijk mooi, maar er lijkt ook sprake te zijn
van groepsdruk waardoor de mensen die een andere mening hebben daar niet voor uit durven te komen. Tijdens één van de
inspraakavonden die we in de wijk hielden vroeg een oudere vrouw mij na afloop of er op de plekken van de huidige scholen misschien
seniorenwoningen kunnen worden gebouwd omdat er in deze wijk haast geen woningen met lift zijn. Dit soort stemmen raakt
ondergesneeuwd door mensen en organisaties met specifieke belangen, zoals de stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland. Deze
doen vanuit vooringenomen wantrouwen niet mee aan het participatieproces, maar organiseren wel een demonstratie. Dat is hun goed
recht, maar ik zou tegen deze mensen willen zeggen: stap in de werkgroep en denk met ons mee. Zoals ze zich nu opstellen is weinig
constructief en schaadt in feite het democratische proces."

'Volstrekte onzin'
Van der Woude vult aan: ,,Sommige mensen dúrven door de groepsdruk hun stem niet eens meer te laten horen. Ik sprak verschillende
ouders die kinderen op één van de scholen hebben zitten en de discussies meer dan zat zijn. Ze worden via allerlei berichten op sociale
media bang gemaakt met verhalen dat er een school van zeventig meter hoogte komt te staan. Volstrekte onzin. Loop elkaar niet gek te
maken, denk ik dan. Het leidt af van wat we werkelijk willen gaan realiseren, namelijk de bouw van één van de meest duurzame
scholenclusters van de stad. De voordelen ervan worden genegeerd, maar het betekent wel dat de scholen samen een bibliotheek,
sportfaciliteiten, buitenruimte, vakleerkrachten en misschien zelfs een technolab kunnen delen.”
Hebben de wethouders eigenlijk een idee waar dat wantrouwen vandaan komt?’ Schrederhof: ,,Ik denk dat het een maatschappelijke trend
is. Ik hoop desondanks dat we straks in alle rust een goed plan aan de raad kunnen voorleggen."

Tevreden
Van der Woude: ,,De ironie is dat we heel vroeg zijn begonnen met inspraak, maar dat vooral de negatieve reacties overheersen. De
mensen die wel enthousiast zijn horen we niet. We streven desondanks naar een zo zuiver mogelijk proces voor alle betrokkenen, waarna
het college en de raad een gedegen beslissing kunnen nemen waarmee we - ongetwijfeld - niet iedereen tevreden kunnen stellen."
Demonstratie in Abtswoudsepark
Tegenstanders van de bouw van het scholencluster in Tanthof demonstreren zondag in het Abtswoudsepark. Er wordt om 14.00 uur
verzameld bij de keerlus van tramlijn 1. De actie is georganiseerd door Natuurlijk Delfland, stichting Behoud het Park, kinderboerderij en
waterspeeltuin Tanthof en Kindertuinen Delft. Voorzitter Geert van Poelgeest verwacht dat er ‘honderden mensen’ komen opdagen.
Wethouder Schrederhof gaat zeker kijken. ,,Ik ben erg benieuwd.” Wethouder Van der Woude was ook graag gegaan, maar geeft die dag
een feest voor haar moeder die 80 wordt.
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