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,,Ook bij de herindeling van de twee winkelcentra worden wij als bewoners betrokken." © Fred Leeflang

'De SP gaat veel te kort door de
bocht'
Marjon Kok (SP) uitte onlangs in deze krant haar zorgen over de communicatie
rond de 'scholenschuif' in Tanthof. Die zou te wensen overlaten en zelfs een
'Prinsenhof-effect' kunnen veroorzaken.
Karl Flieger 21-01-19, 17:08

1
Te kort door de bocht, vindt bewoonster Anita van der Drift, die de SP een open brief
stuurde. 'Ik ben met andere bewoners wel degelijk betrokken bij Tanthof en de
veranderingen die op stapel staan', schrijft ze. ,Ik neem met andere bewoners deel aan
de Bikolaanwerkgroep, waarin wij meedenken, meepraten en meebeslissen over
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meerdere zaken die Tanthof aangaan. Niet alleen de 'scholencampus'! Het artikel komt
op mij over alsof de meerderheid van de inwoners van Tanthof tegen een
'scholencampus' is. Dat klopt niet. De 'scholenschuif' zou ruimte maken voor nieuwe
seniorenwoningen; er zijn gesprekken met woningbouwverenigingen én bewoners over
deze plannen en over verbouwen van bestaande woningen. Ook bij de mogelijkheden
voor de herindeling van de twee winkelcentra worden wij als bewoners betrokken.'
Ook over de uitslag van de poll op de website van de Bewonersvereniging Heel Tanthof
Delft (BHTD) is van der Drift kritisch: 'Die geeft totaal geen beeld van wat alle bewoners
van Tanthof wel of niet willen. Tenslotte heeft de gemeente ook al gesprekken gevoerd
met de bewoners die dichtbij de bouwlocatie wonen. En zij zijn niet negatief, zoals BHTD
doet overkomen. Geven zelfs aan te willen mee denken, praten over de invulling van de
bouwlocatie. Wij als bewoners van Tanthof hebben de gemeente Delft nodig en zij
hebben ons nodig voor een leefbaar Tanthof, nu en in de toekomst.'
Elke ochtend het nieuws uit Delft in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
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