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Beste mensen, ik zeg ook echt mensen, want de jeugd hoort er ook bij.
Wist U dat U op historische grond staat? Dat is ook reeds eeuwen oud, maar geen mooie
gebouwen.
Het was tot de jaren 70 van de vorige eeuw een polder met mooie weiden met vele
beesten en mooie oude boerderijen. In die jaren 70 moest de gemeente Delft veel meer
woningen krijgen. Toen bedacht men maar om de polder vol te bouwen. Er waren toen
gemeenteraadsleden die vonden dat er stukje geschiedenis bewaard moest blijven. Zij
gingen toen zover om tegen de plannen te stemmen als er niets zou gebeuren met hun
wensen.
Welnu daar is het park door ontstaan. U staat op een nog stukje polder van vroeger. Je zal
het wel niet zeggen. Er is wel wat veranderd, maar betekent niet dat wij deze herinnering
nog verder moeten verkwanselen door een schoolkolos neer te zetten. Ik kom daar verder
nog op terug.
Een tweede punt was het behouden van de bestaande boerderijen. Helaas zijn er een
paar gesneuveld aan de commercie. Laten wij de anderen zien te behouden.
Wij gaan ook nog naar de kinderboerderij. Ik zou wel eens willen weten wie die plek
bedacht heeft. De gemeente zegt dat het bewoners waren houden. Ook hier zit een
geschiedenis aan vast. Om de wijk Tanthof nog aantrekkelijker te maken voor gezinnen
met kinderen werd bedacht om een kinderboerderij te stichten. In hun achterhoofd dachten
zij dat het belangrijk zou zijn voor de bewoners van het Buitenhof en Voorhof. Er zijn toen
ook mensen en vooral kinderen die vonden dat er een waterspeeltuin bij moest komen.
Dat is gerealiseerd. Er is nog steeds veel behoefte voor dit stukje natuur in de wijk. De
kinderen leren ook om te gaan met dieren.
Het college van B&W zegt toe dat er een andere plek zou komen. Oh, ja, waar dan wel?
Men moet zich dan ook realiseren waar het altijd voor bedoeld is. Niet alleen Tanthof.
De gemeente Delft zet zich altijd in voor de oudheid. Welnu dit is ook zo'n stuk
geschiedenis wat behouden moet worden, vooral omdat het ook natuurlijk belangrijk is
voor de bewoners en de natuur. De wethouders willen blijven praten met de bewoners.
Waarom dan niet alle voorstellen van de bewoners bekijken. Ze stellen ook dat ze in zijn
voor de natuur. Wat als een heel groot terrein van 3 voetbalvelden vullen met gebouwen?
Als je het interview in de Delft Op Zondag zal geloven is het niet alleen het gebouw, maar
ook kinderboerderij en kindertuinen. Laat de gemeente en de scholen eerst eens
eerlijkheid betrachten en vertellen wat ze echt willen.
De oplossing die wij gaven werd door de scholen verworpen omdat het niet een maar 3
scholen moesten zijn. Daar ligt het probleem. Laten die besturen eens tot een
overeenstemming en een school ervan maken. Laat de gemeente Delft eens voortrekker
worden, zoals zij toch graag altijd willen zijn, en zorg dat wij een school krijgen. Dan is het
probleem opgelost.
Dan kunnen in beide wijken op dezelfde plaats een school komen met woningen erboven
en houden wij ons stukje polder bestaan.
Ik wil stoppen met een uitspraak van de vroegere NVV voorzitter Bode, die tijdens een
actie riep: Moeten wij naar de Dam, dan gaan wij naar de Dam. Ik wil er een wijziging
maken voor de gemeente Delft. Moeten

wij naar de Markt.

wij naar de Markt, dan gaan

