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Beste raadsleden, 
 
Het college werkt sinds de zomer van 2019 aan de implementatie van de door de raad vastgestelde visie 
kinderboerderijen. In dat kader voeren wij gesprekken met de huidige stichtingsbesturen om te komen 
tot een volgende stap bij het vormgeven van professioneel gewaarborgde dierenverzorging, een sterke 
verbinding met de wijk en meer aandacht voor natuur- en milieueducatie en recreatie. 
 
In dit kader hebben wij ook gesprekken gevoerd met Stichting buurtpark en kinderboerderij Maria 
Goretti over de toekomstige wijze van beheer en dierverzorging van de kinderboerderij Maria Goretti. 
Tijdens deze gesprekken is duidelijk geworden dat er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat 
tussen de gemeente en de stichting. Dit betreft met name een meningsverschil over de manier waarop 
de gemeente vanuit de visie kinderboerderijen het professioneel gewaarborgd beheer en de verbinding 
met de wijk wil vormgeven. 
 
Uit bovenstaand verschil in mening ben ik tot de conclusie gekomen dat het standpunt van de stichting 
onverenigbaar is met het realiseren van de uitgangspunten uit onze visie. Vlak voor de zomer hebben 
wij daarom de stichting kenbaar gemaakt dat wij de toekomst van Maria Goretti vorm willen geven 
zonder de stichting. Hoewel deze boodschap in eerste instantie zwaar viel zijn wij in een aantal 
constructieve gesprekken tot een proces gekomen om afscheid te nemen van elkaar, waarmee beide 
partijen uit de voeten kunnen.  
 
We zijn met de stichting tot overeenstemming gekomen voor het beëindigen van haar inmenging in de 
kinderboerderij vanaf 1 januari 2021. De stichting heeft daarop een plan opgesteld dat moet zorgen 
voor een goede afwikkeling van het huidige beheer. Over de details zijn wij met de stichting in gesprek. 
In ieder geval neemt de stichting de komende maanden om tot een afwikkeling van het beheer op de 
kinderboerderij te komen. Deze afwikkeling houdt in dat de stichting het huidige beheer afbouwt en 
voor een goede herplaatsing van de dieren zorgt. Uiterlijk 31 december 2020 draagt de stichting de 
kinderboerderij over aan de gemeente. Na die datum zijn geen dieren meer aanwezig op de 
kinderboerderij. De kinderboerderij wordt vervolgens klaargemaakt voor realisatie van de nieuwbouw. 
De verwachting is dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd in 2021 en dat eind 2021/begin 2022 de 
kinderboerderij met nieuwe beheerders wordt heropend. De kinderboerderij is op dit moment gesloten 
i.v.m. corona en wordt tot aan de realisatie nieuwbouw niet heropend voor het publiek. Met de 
nieuwbouw Maria Goretti realiseren we een moderne en toekomstbestendige kinderboerderij met een 
sterke verbinding met de wijken en buurten rondom de kinderboerderij heen. Ook versterken we 
hiermee de fysieke verbinding tussen de binnenstad en het museumkwartier. 
 
 



Bij de heropening van de kinderboerderij wordt het beheer anders vormgegeven. Op dit moment loopt 
kinderboerderijen breed een parallel traject waarbij wij onderzoeken op welke manier wij het beheer – 
in het licht van de visie kinderboerderijen uit 2019 – op alle Tilburgse Kinderboerderijen kunnen 
versterken. Zoals in de visie opgenomen zien wij de Diamant-groep hierbij als mogelijke partner. Wij 
informeren u als er daarover ontwikkelingen zijn. 
 
Tot slot. De stichting Maria Goretti heeft meer dan 30 jaar fantastisch werk geleverd op de 
kinderboerderij en veel betekend voor de buurt. Ik spreek daarom mijn oprechte waardering uit. Dat wij 
nu hebben besloten dat onze wegen scheiden, doet daar niks aan af. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college, 
 
 
 
Marcelle Hendrickx 
wethouder 


