
Op de bres voor ons natuur- en speelpark

Aanleiding

In januari 2004 is door het vakteam Groen van de gemeente Delft een "Beplantingsplan Tibetstraat"
bij de bewoners in de brievenbus gedaan. In het door de gemeente voorgestelde beplantingsplan
worden deze 21 wilgenbomen vervangen door krentenboompjes. Deze krentenboompjes zijn niet zo
geschikt voor nestbouw. Het plan viel bij heel veel bewoners niet in goede aarde. En nu 2 jaar later de
emoties zijn geluwd, wil de de gemeente Delft de krentenboompjes alsnog planten.

Waar ligt het?
In het groene hart van Tanthof west ligt een heerlijk speelpark aan 3 zijden omringd door water en
aan 1 zijde beschermd door een bomenhaag van hoge wilgen.

Wat is de waarde?
De kinderen kunnen lekker in de wilgen en de scheve bomen klimmen. Kikkers, padden, salamanders
en egels kunnen zich in het natuurlijke groen beschermen. Het geeft volgens de bewoners het gevoel
van buiten de stad wonen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Toen de plannen in januari 2004 bekend werden, is in april 2004 door de Gemeente Delft een
kapvergunning aangevraagd. Ik heb toen als bewoner alle Delftse natuurverenigingen per email om
hulp gevraagd. Een aantal verenigingen reageerde, waaronder de KNNV. Er zijn pamfletten gemaakt
en bij de bewoners in de brievenbus gedaan.
De bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd over de kapaanvraag en opgeroepen hun wensen bij de
gemeente in te dienen. 10 bewoners hebben dit gedaan.
Door de KNNV zelf is ook een uitgebreide zienswijze in gediend.
Samen met Geert van Poelgeest hebben we de Gemeente Delft bereid gevonden naar de wensen van
de bewoners te luisteren. Een petitie met 88 handtekeningen is vrijdag 11 november 2005 aan het
college van de Burgemeester en Wethouders van Delft overhandigd.
Het wordt spannend. Hoe zal dat aflopen?

Gerard van Oel
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