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Verslag van de buitengewone Algemene Vergadering van de BHTD 
gehouden op 19 juni 2018 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige leden welkom. Hij doet de 
presentielijst rondgaan en stelt kort de aanwezige bestuursleden aan de vergadering voor. Hij noemt 
de door het bestuur voorgestelde agendapunten. Hij wil het laatste in de uitnodiging genoemde 
punt, de vacature voor een nieuwe penningmeester, naar voren halen en direct na de wijziging van 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bespreken. De vergadering gaat hiermee akkoord en 
heeft verder geen aanvullingen. 
 

2. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
In vervolg op het in de laatste Algemene Vergadering goedgekeurde besluit om de vereniging om te 
vormen van een belangenvereniging van huiseigenaren naar een bewonersvereniging voor de hele 
wijk, ook voor huurders, heeft het bestuur een voorstel voor wijziging van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement uitgewerkt. Deze zijn via de website als downloadbaar bestand beschikbaar 
gesteld. 
De secretaris heeft het concept opgesteld en licht dit toe. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 De naamswijziging: “Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft” wordt 
“Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft”. 

 De doelgroep: voortaan alle bewoners, dus naast huiseigenaren wil de vereniging ook de 
belangen van huurders behartigen. 

 Enkele minder logische formuleringen en grammaticale onvolkomenheden in de statuten zijn 
aangepast. 

 Daarnaast is opgenomen dat de ALV de bestuursleden niet meer in functie benoemt maar 
dat de bestuurders de functies onderling verdelen na hun benoeming. 

 Ook het Huishoudelijk Reglement is op een aantal punten aangepast, zodat het ook meer 
overeenkomt met de digitale wereld van nu en met elektronische vormen van communicatie. 

De voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen. De leden gaan 
hiermee unaniem akkoord. 
 

3. Vacature penningmeester 
De voorzitter zegt, dat de penningmeester zijn functie beschikbaar wil stellen, en roept de leden op 
om zich kandidaat te stellen voor deze functie. Dat kan door dit na afloop van de vergadering bij het 
bestuur te melden. 
 

4. Uitslag bewonersenquête 
John van Agthoven presenteert de resultaten van de bewonersenquête  en geeft hier een eerste 
analyse van. 
De vraag wordt gesteld of er contact is met de Whatsapp-groep binnen de wijk. Dat is er incidenteel. 
Het wordt als een goed initiatief beschouwd. 
Contact met de BHTD kunnen de leden hebben via de website en via Facebook, waar men zich kan 
aanmelden. Per buurt zijn er zelfstandige Whatsapp-groepen actief. Op het gebied van veiligheid is 
Veilig-Wonen-Tanthof als groep actief. 
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Zwerfvuil is de meest genoemde ergernis volgens de enquête. Gekeken zal worden of er een 
werkgroep met dit thema kan worden ingesteld. 
 

5. Pauze 
Er wordt een korte pauze gehouden. 
 

6. Uitslag prijsvraag 
Er was een prijs verbonden aan het invullen van de bewonersenquête. Alle inzenders maken hier 
kans op. De winnaar hiervan wordt tijdens de vergadering met behulp van Internet live bepaald en 
bekend gemaakt. De winnaar is Corrie Brouwer, die ter vergadering aanwezig is. Zij zal een bol.com-
waardebon van € 100,-- toegezonden krijgen. 
 

7. Jaarplan BHTD 
Alvorens dit onderwerp aan de orde komt wordt de vraag gesteld hoe bewoners kunnen weten op 
welke momenten inspraak mogelijk is met betrekking tot plannen van de overheid. Hiervoor kan men 
op de website www.mijnoverheid.nl terecht. Daar kan men laten signaleren wanneer er publieke 
plannen in een bepaalde omgeving wijzigen. 
 
Voor het jaarplan wil het bestuur werkgroepen instellen die zich met bepaalde thema’s gaan 
bezighouden. In eerste instantie zijn dit dezelfde thema’s als die van de bewonersenquête: Wonen, 
Voorzieningen, Welzijn en Zorg, en daarnaast nog een werkgroep Energietransitie. Deze komen naast 
de reeds bestaande werkgroep Communicatie. Iedere werkgroep maakt zijn plan en overlegt 
hierover met het bestuur. Voor de start van de werkgroepen zal een kick off-meeting georganiseerd 
worden. 
 

8. Bestuursactiviteiten 
Het bestuur is actief bezig met een aantal aandachtspunten, waaronder: 

 voorzieningen voor de wijk 
In de loop van de tijd zijn veel wijkvoorzieningen verdwenen. Ook wordt het winkelaanbod in 
de winkelcentra steeds schraler en missen zij uitstraling. Het bestuur wil kijken wat hier aan 
kan worden gedaan. 

 nieuwbouw ten behoeve van scholen 
Het bestuur heeft vernomen dat er plannen voor de bouw van één scholencampus voor het 
basisonderwijs zijn, die zou moeten verrijzen in het Abtswoudepark bij de keerlus van tram 1. 
Er wordt gewerkt aan een plan hiervoor. Een groot deel van de bewoners laat blijken niet 
gecharmeerd te zijn van dit idee. Voor veel bewoners van Tanthof Oost zal de afstand te 
groot worden om hun kind per fiets of lopend te brengen en zij zullen dus de auto pakken. 
Men vreest een grote toename van autoverkeer door de wijk die juist zo autoluw is. Bij de 
school zullen gevaarlijke situaties ontstaan als veel ouders hun kinderen brengen of halen 
per auto. Ook zullen er vermoedelijk parkeerproblemen ontstaan in de omgeving. Men is 
ongelukkig met deze grootschalige plannen voor het basisonderwijs in de wijk. 
Het bestuur zal de bewoners op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 
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 nieuwe woningen 
Er zijn zorgen over de bouw van nieuwe woningen in de wijk. Momenteel verrijzen er nieuwe 
woningen aan het Chilipad. Ooit was er beloofd dat hier seniorenwoningen zouden komen 
voor ouderen die in de wijk willen blijven wonen, ook voor ouderen die niet erg 
kapitaalkrachtig zijn. Wat er nu komt is voor veel ouderen in de wijk niet betaalbaar en is niet 
wat er beloofd is. 
Recent zijn ook plannen van een makelaar bekend geworden voor een appartementen-
complex aan de Jordaniëstraat. De omwonenden hebben bezwaar. Er is nooit kenbaar 
gemaakt dat hier nieuwe woningen gebouwd zullen worden. 
Het bestuur zal alle plannen voor nieuwe woningen in de gaten houden en kijken of deze wel 
passend zijn voor de doelgroepen in de wijk en niet ten koste gaan van het groen in de wijk. 

 Tanthof aardgasvrij 
Net als de rest van Delft zal ook de Tanthof in de komende decennia van het aardgas af 
moeten. Er zijn nog weinig plannen vanuit de gemeente bekend. Het bestuur zal de 
energietransitie nauwlettend volgen. En uiteraard ook kijken naar mogelijkheden om voor 
bewoners tot gunstige regelingen te komen. 

 

9. Rondvraag 
Er wordt afgesloten met een rondvraag. 

 Gevraagd wordt wat het tijdsbeslag zal zijn als men mee wil doen in een werkgroep. Dit is in 
beginsel afhankelijk van hoe veel tijd men er zelf in wil steken. In de werkgroepen moet dit in 
onderling overleg bepaald worden. 

 Een bewoonster meldt dat zij een initiatief is begonnen voor een inloophuis voor mensen 
met beginnende dementie. Zij vraagt of de vereniging dit onder de aandacht van de leden wil 
brengen. Zij wordt uitgenodigd om een bericht te sturen dat op de website zal worden 
geplaatst. 

 Bestaat het Platform vrijwilligers Tanthof nog? Volgens de voorzitter is dit ter ziele gegaan. 
Wat wel actief is is de website OnsTanthof.nl. 

 Een bewoner meldt dat hij bij de gemeente het idee heeft ingediend van een fietsstraat 
tussen Tanthof Oost en West. Hiervoor wordt steun uitgesproken. Het initiatief zal verder 
worden gevolgd. 

 De Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof is actief. Men kan Vriend of Donateur worden 
of als vrijwilliger actief zijn. 

 De werkgroep Communicatie is al actief. Zij verzorgen onder meer het maken van flyers. Een 
aantal leden geeft aan te kunnen worden ingeschakeld als er een flyer moet worden 
verspreid. 


