
Geef ook uw mening! Bekijk online

Alternatieven voor nieuwbouw
basisscholen Tanthof

Wij willen graag uw mening horen over vier alternatieven voor de
nieuwbouw van basisscholen in Tanthof.

U kunt tot 31 januari reageren via onze poll op de website! 

Zie voor meer informatie het artikel hieronder of....

Poll: alternatief voor nieuwbouw
basisscholen

https://www.bhtd.nl/
https://www.bhtd.nl/?na=v&id=29
https://www.bhtd.nl/actueel/poll-alternatief-voor-nieuwbouw-basisscholen/


Het bestuur van de BHTD heeft gemerkt dat de nieuw te kiezen locatie voor
basisscholen in onze wijk de gemoederen flink bezighoudt. In het digitaal
wijkgesprek van 12 oktober met wethouder Schrederhof werden diverse vragen
omtrent dit onderwerp gesteld. Ook in het onderzoeksrapport naar aanleiding
van de haalbaarheidsstudie dat door bureau Nohnik is gepresenteerd waren er
nog behoorlijk wat losse eindjes. Naar aanleiding van dit rapport hebben de
gemeente en de schoolbesturen besloten om een vervolgonderzoek te laten
doen naar haalbaarheid van de locatie Kinderboerderij en Kindertuinen. Op
deze locatie zou dan een nieuwe scholencampus moeten verrijzen voor het
basisonderwijs van Tanthof. Wat als de gemeente en de schoolbesturen moeten
gaan zoeken naar een alternatief?

Weerstand

Dat er weerstand is tegen de plannen blijkt wel uit de twee petities die in de
afgelopen weken zijn gestart. Een van die petities is een initiatief van de
Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof in samenwerking met de
Stichting Kindertuinen Delft. Recent is zelfs een nieuwe stichting opgericht
onder de naam Behoud Kinderboerderij en Kindertuinen Tanthof. Deze stichting
vindt dat "...een megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin De
Boterbloem niet haalbaar is en roept de gemeente en schoolbesturen op om
betere alternatieven te onderzoeken."

https://www.bhtd.nl/actueel/livestream-alv-2020-digitaal-wijkgesprek/
https://www.bhtd.nl/info/haalbaarheidsstudie-locatie-scholen/
https://petities.nl/petitions/behoud-kinderboerderij-tanthof-en-kindertuin-de-boterbloem-zoals-ze-zijn/


Alternatief

De BHTD wil graag vooruit denken en op voorhand naar uw mening vragen als
de locatie Kinderboerderij en Kindertuinen ook na het vervolgonderzoek niet
geschikt blijkt te zijn. Vandaar dat we de volgende poll onder alle bewoners van
Tanthof uitzetten en we u vragen om uiterlijk 31 januari te laten weten wat uw
keuze zou zijn. Nadat u heeft gestemd op de poll kunt u, indien gewenst, ook
een reactie achterlaten onderaan deze pagina.

U kunt tot 31 januari 2021 de onderstaande poll invullen!

Als er geen scholencampus zou komen op de locatie Kinderboerderij, wat ziet u
dan als oplossing voor de nieuwbouw van basisscholen in Tanthof?

de huidige locaties van de basisscholen hergebruiken (87%, 349 Stemmen)
één nieuwe locatie voor de scholencampus zoeken (6%, 23 Stemmen)

één basisschool op de locatie Kinderboerderij, één op de huidige locatie in West,
één op de huidige locatie in Oost (4%, 17 Stemmen)

twee nieuwe locaties zoeken (2 scholen op de ene locatie, 1 op de andere locatie)
(3%, 14 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 403
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