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* Haaf favoriete dieren zijn toch we!
de geiten. Ue kan er eentje melken en je kan eÍ zo
leuk mee knuffelen,' vertelt de 1O-jarige Shirley
Blans. 'Ze zlin echt niet
bang.'Vandaar dat ze in-
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middels duizend handtekeningen inzamelde voor
het behoud van Hoeve
Biidorp.
MAÀRTEN BHAKEMA
Shirley belde gewoon aan bij mensen, sprak ze aarT op de boerderij
zelf, op de hockey ofhet voetbalveld,
Overal kreeg ze enthousiaste reacties op haar actie. Iedereen tekende
graag haar petitie. ,,Ze zeiden daï
het heel jammer is dat hij moet verdwijnen."
Shirley en tal van andere gebruikers van de boerderijen komen vanavond naar het stadhuis om in te
spreken tijdens het debat over het
afstoten door de gemeente van twee

stadsboerderijen, acht schooltuintjes en de heemtuin.
Ook wijwilliger Nathaliëtte Blok
maakt zich hard voor behoud van
Hoeve Bijdorp in Loosduinen, met

z'n varkens, kippen, cavia's en

koeien. ,,Veel ouders gaan daar heen
om hun kinderen in contact te bren-

gen met de natuur," zeg[, z7j. ,,De
educatieve waarde is groot: het leert

kinderen dat melk niet uit pakken
in de supermarkt komt."
Blok begrijpt heel goed dat de ge-

meente moet bezuinigen. Vandaar

Shirley Blans in Hoeve Bijdorp. 'Heel jammer dat dit dichtmoet'. Foro EVERI-JAN
haar voorstel om van de boerderijen
stichtingen te maken die zelf meer
geld mogen verdienen, bijvoorbeeld
door het zoeken van sponsors, een
hogere bijdrage van bezoekers en
het organiseren van kinderfeestjes.
Oorspronkelijk zou de gemeenteraad al akkoord zijn gegaan met de
plannen"van wethouder Sander

Dekker (WD, flnanciën) voor het
afstoten van de boerderijen en tuinen. Maar onder meer de complete
oppositie en coalitiepartij D66 wil-

den nog wel eens wat dieper met
hem van gedachten wisselen.
De inzet moet zijn, zegt Heleen
Weening van Groenlinks, dat er een
garantie komt dat de educatie, recreatie en de natuur blijven behouden en dat er pas daarna kan worden gesproken oyer het afstoten.
,,Want het is niet zo dat ze per se direct onder de gemeente moeten blijven vallen."
John van Ringelenstein van D66
wil eveneens graag dat de boerde-
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rijen openblijven, zegt hij. Hij r

dat de wethouder op zoek gaat na
creatieve oplossingen om dat mop
lijk te maken.
Shirley Blans verschijnt vanavor
met de handtekeningen en fotr
van de boerderij naar het stadhu
,,Ik kom al negen jaar op de boeri
rij. En als je het waagt, mag je mr

helpen met het uitmesten van
stallen of het voeren van de dierr
Het zou heel jammer zijn als
boerderij verdwijntJ'
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