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KLEIN

TASMANIA

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u in de buurt van Klein
Tasmania woont of omdat u de poster voor uw raam heeft
hangen. U ontvangt eenmalig de Nieuwsbrief in print. Wilt op
de hoogte blijven? Stuur dan een email met als onderwerp:
Aanmelden nieuwsbrief naar kleintasmania@gmail.com

Dank allemaal voor het ophangen van de poster! In deze NieuwsBrief informeren we
jullie over het gesprek dat in juli plaatsvond met de school, de omgevingsvergunning,
de extra posters en het filmpje, de juridische stappen en de KoffieOchtend.
KOFFIEOCHTEND

De KoffieOchtend die 7 augustus stond gepland is
verschoven in verband met de vakanties. De nieuwe
datum is zaterdag 21 augustus om 11 uur. De
volgende KoffieOchtend is op zaterdag 4 september.
HET LAATSTE NIEUWS

• Op 22 juli heeft het laatste gesprek met het
bestuur van Klein Tasmania en het Haganum /
VO Haaglanden plaatsgevonden. Een medewerker
van de gemeente was hier ook bij aanwezig.
Tijdens het gesprek bleek dat er toch een
schoolingang komt aan de Tasmanstraat. Helaas
blijft het ontwerp verder ongewijzigd. Het
Haganum/ VO Haaglanden maakten duidelijk
“geen verantwoordelijkheid af te hoeven leggen
aan de buurt over de invulling van het schoolplein
dat in hun eigendom is”. Hieruit blijkt ook dat
de insteek geen overleg, inspraak of participatie
is. Wij hebben aangegeven ernstig te twijfelen
aan het nut en de noodzaak van de plannen. Van
vergroening is geen sprake, de noodzaak voor
extra fietsparkeerplaatsen volgens ons ook niet.
Over alternatieven is geen gesprek mogelijk.
Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat met
werkelijk groene alternatieven de inrichting van
het schoolplein kan leiden tot een gezamenlijke
showcase waarin participatie met buurt en
gemeente wederom de basis vormt voor een
duurzame samenwerking zoals de afgelopen 20
jaar het geval was;

• Op 27 juli 2021 heeft de gemeente de omgevingsvergunning, die is ingediend door VO Haaglanden,
gepubliceerd. Een omgevingsvergunning heeft
het Haganum nodig omdat het stukje grond
waar Klein Tasmania op staat de bestemming
‘tuin’ heeft. Het huidige schoolplein heeft de
bestemming ‘maatschappelijk’. In de aanvraag
staat nu “Het veranderen van het schoolterrein
Laan van Meerdervoort 57 door het wijzigen van
de erfscheiding, het plaatsen van tuinmeubilair en
het veranderen van de in- of uitrit”.
POSTERS EN FILMPJE

• Vanaf 16 augustus zijn er weer nieuwe posters.
Heb je nog geen poster of is de poster bijna wit
door het zonlicht? Stuur dan even een mailtje naar
kleintasmania@gmail.com of haal een poster op
tijdens de KoffieOchtend op zondag 21 augustus
tussen 11.00 – 12.30 uur.
• Eind augustus willen we een filmpje maken van alle
posters die hangen in de verschillende straten.
Laat de poster vooral nog even hangen dus.
OMGEVINGSVERGUNNING EN DE STAPPEN

• De omgevingsvergunning is op 27 juli gepubliceerd;
• Indien de vergunning wordt verleend, maken we
bezwaar. De gemeente heeft 8 weken de tijd om
een besluit te nemen en kan eventueel uitstel
aanvragen.
• Voor dit onderdeel hebben we buurtbewoners
met het juiste specialisme bereid gevonden om
te helpen. We nemen jullie in alle stappen die we
ondernemen mee.

HOE HOUDEN WE CONTACT MET ELKAAR?

Tips, feedback en ideeën zijn altijd welkom!
Informatie voor buurtbewoners en gebruikers
is te vinden op:
• De Facebookpagina Klein Tasmania
• Via de Whatsapp groep KoffieOchtend. Wil je
in de Whatsapp groep voor korte updates?
Stuur dan een app naar Mirre: 06 - 166 143 54
• De website www.kleintasmania.nl
DE GESCHIEDENIS IN HET KORT

• De grond van Klein Tasmania is van het Haganum;
• In 1903 heeft Adriaan Goekoop de grond
geschonken en daarbij aangegeven dat een deel
bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik;
• Al bijna 20 jaar verzorgen en onderhouden
buurtgenoten de speeltuin;
• In 2017 hebben we een Gulden Klinker van de
gemeente ontvangen;
• 2 jaar geleden heeft VO Haaglanden (de koepel
van scholen waar het Haganum onder valt) de
bruikleenovereenkomst eenzijdig opgezegd.
Hierin stond wel dat zij graag “het gesprek aan
gaan”. De bruikleenovereenkomst duurde tot
31 december 2020;
• In het voorjaar van 2020 heeft het Haganum
een ontwerpbureau ingehuurd. Het bestuur
van Klein Tasmania heeft in maart 2020 een
gesprek gevoerd met dit ontwerpbureau. In de
uitgangspunten in de briefing van Haganum voor
het ontwerpbureau wordt o.a. gesproken van
“een tuinsfeer met vooral zitplekken, bijenkasten,
rubber schommelhangplekjes, een wilgenhut,
rainchains, een amfitheater om te hangen en te
klimmen”. Fase 1 in het proces werd ‘inspraak’
genoemd. De schetsen die het ontwerpbureau
had gemaakt, bevatten volop groen en hadden
een tuin- en zelfs parkachtige sfeer. We waren
ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid een
prachtige tuin zouden creëren waar inderdaad
zowel leerlingen van Haganum als buurtbewoners
dankbaar gebruik van zouden maken. Vol
vertrouwen waren we;
• Voor de zomer van 2020 hoorden we dat de
samenwerking met dit ontwerpbureau door het
Haganum was stopgezet;

• In februari 2021 werden we uitgenodigd voor een
presentatie van het nieuwe ontwerpbureau. We
kregen een voorlopig ontwerp te zien. Van groen
was nauwelijks sprake meer, de oorspronkelijke
probleemstelling ‘meer buitenruimte voor de
leerlingen van Haganum’ bleek veranderd in ‘een
gebrek aan fietsparkeerruimte’. Daarnaast komt
er een extra ingang voor het Haganum aan de
Tasmanstraat;
• Tijdens een tweede bijeenkomst was de extra
ingang aan de Tasmanstraat verworpen. In juli 2021
begrepen wij dat deze toch weer terug is in het
ontwerp. We voelen ons in dit hele proces niet
serieus genomen. Er is geen ruimte voor inspraak
en van participatie is geen sprake. Met de diverse
e-mails waarin we namens de gehele buurt onze
zorgen uitten, is niets gedaan;
• We hebben de buurt, jullie, geïnformeerd en
posters huis aan huis gebracht. Inmiddels hebben
we steun van politieke partijen en hebben ruim
1.550 buurtbewoners en gebruikers de petitie
ondertekend, waarin staat dat we de speeltuin
Klein Tasmania willen behouden.
Kijk op www.kleintasmania.nl voor meer informatie
en onderteken de petitie.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Klein Tasmania
Aleida, Janneke, Marijn en Mirre
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