
 

 

Geachte inwoners van de wijk Tanthof, 

 

U ontvangt deze brief omdat u heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden over het 

belevingsonderzoek Openbare Ruimte in de wijk Tanthof te Delft. In deze brief willen u graag op de 

hoogte brengen van de uitkomsten van het onderzoek. 

Aanleiding van het onderzoek 

Voor het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk Tanthof komt extra geld beschikbaar. Om een 

goed beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt in de openbare ruimte is er een enquête opgesteld.  

De openbare ruimte in de wijk bestaat uit alle ruimte die voor iedereen toegankelijk is. U kunt dan 

denken aan wegen, groenvoorzieningen en faciliteiten, de stoep, parkeerplaatsen, pleintjes en 

parken. Alle bewoners van de wijk Tanthof konden de enquête van 12 tot 28 november 2018 invullen.  

Bijna 600 mensen hebben deelgenomen aan de enquête over het beheer van de openbare ruimte in 

het Tanthof. Zij hebben aangegeven hoe zij de openbare ruimte beleefden, waar zij zich aan ergeren 

en aangegeven wat beter kon. 

 

Resultaten onderzoek 

Als bijlage van deze mail brief/mail, ontvangt u de resultaten van het onderzoek zoals we deze 

hebben gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de bewoners de wijk Tanthof een prettige, veilig wijk welke 

een thuis gevoel geeft. Ze gebruiken de openbare ruimte vooral om zich te verplaatsen. Dat doen ze 

fietsend en wandelend. 

De bewoners geven het onderhoud van het groen een cijfer van 4,72 en het onderhoud van de wegen 

een 5,14. Daarbij geven ze aan dat zij vooral het onderhoud van het groen de afgelopen jaren 

achteruit zagen gaan. Hierdoor vonden zij de openbare ruimte minder aantrekkelijk. 

De bewoners vinden dat vooral de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 

openbare ruimte en daar te weinig aandacht voor heeft. Ze voelen zich wel betrokken bij hun 

leefomgeving, maar dat richt zich vooral op de sociale component binnen de leefbaarheid in de wijk. 

De bewoners willen geen actieve rol in het onderhoud hebben, vooral omdat ze daar geen tijd voor 

hebben. Ook spelen leeftijd en vrijwilligers activiteiten elders een grote rol. 

 

Bewonersbijeenkomst 

Op 13 december 2018 hebben we een bewonersbijeenkomst gehad waarin we de resultaten van het 

onderzoek hebben gedeeld aan de belangstellenden. Vervolgens hebben we in groepen met elkaar 

besproken wat de bewoners bezighoudt op 4 thema’s; Groen, Verzorgt, Bestrating en 

Aantrekkelijkheid. Door met elkaar op te schrijven wat de bewoners belangrijk vinden is een kader 

gemaakt welke input kan geven voor de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd worden door 

de gemeente. Ook kunnen bewoners mogelijk zelf initiatieven ontplooien en die aangeven bij de 

gebiedsmanager van de gemeente Delft. 

De resultaten van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage 1 van deze brief. 
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Het vervolg 

De resultaten van het onderzoek en de bewonersavond zullen als input gebruikt worden door de 

gemeente Delft met het uitvoeren van het onderhoud van de openbare ruimte. Ook wanneer en 

projecten in uw wijk plaats gaan vinden zullen we de resultaten gebruiken waar mogelijk. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek of over het vervolgtraject dan kunt u contact 

opnemen met de heer Dofferhoff van de gemeente Delft, op telefoonnummer 14015 of de heer 

Stillebroer van PPBnootdorp via de mail op ppbnootdorp@gmail.com 

  

mailto:ppbnootdorp@gmail.com
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Bijlage 1 

Verslag bijeenkomst dec. 2018 
Gedifferentieerd beheer Tanthof 

Gemeente Delft 
 

Thema bestrating: 

 
Opgehaald: 

 Over het algemeen zijn we best te vrede over het onderhoud van de bestrating. Echter op 
enkele plekken kan het zeker beter.  

 Als er vragen/meldingen zijn over de bestrating wordt dit adequaat opgepakt en wordt 
het snel hersteld. 

 Oneffenheden in de bestrating, met name bij een doorgaande fietsroute oost-west 
(voorbeeld kalfjeslaan).  Graag hier een betere kwaliteit dan voor in de directe 
woonstraat; 

 Nu vaak adhoc- dingen opgeknapt, liever dat dat het planmatiger wordt opgekapt: 
o Voorbeeld: enkele onverharde paden (grindpaden) zijn wel opgeknapt, maar niet 

overal in Tanthof. 
o Sommige straten zijn herstraat. Deze zien er goed uit. Maar andere straten weer 

niet. Wanneer wordt dit weer opgepakt? 

 Onkruid, boomwortels, mieren veroorzaken verzakkingen; 

 In sommige wegen/paden zie je de sloten terug, doormiddel van de verzakkingen; 

 Wie is nu eigenaar van de sommige achterpaden en van de paden langs de sloten achter 
de tuinen? Dit is niet altijd duidelijk. Maar als je dit navraagt bij de gemeente, dan wordt 
het uitgezocht en indien van de gemeente wordt het opgepakt; 

 Op sommige plekken is de trottoir tegen de huizen verzakt, waarbij de tegels tegen de 
huizen scheef staan. Dit zorgt ervoor dat het trottoir minder toegankelijk is voor oudere, 
minder valide mensen (rollator, rolstoel, e.d.); 

 De tunnel bij Victoriapad is net opgeknapt, maar er blijft nog steeds water staan. 

 Bij de wal van RWS loopt water naar beneden, die vervolgens op het pad blijft liggen. 
Vooral s ’winters als het vriest is dit zeer gevaarlijk; 

 Veel spoorvorming aanwezig bij de wegen waar zwaar verkeer overheen gaat. Dit zou 
frequenter herstraat moeten worden; 

 Graag weer de wijkschouw invoeren, waardoor we van adhoc -> preventief beheer 
kunnen gaan; 

 Meer kleurrijke bestrating toepassen. I.p.v. saaie grijze betonstraatstenen verschillende 
kleuren toepassen; 

 Eigen parkeerplaats is niet te gebruiken, vanwege de verzakking van de weg; 

 Bestrating wordt kapotgereden door onderhoudsmachines van de aannemer. 
 
Overige op- en aanmerkingen: 

 Antislip-laag bij de houtenbruggen zijn verdwijnen. Graag dit weer aanbrengen; 

 Busbaan wordt gebruikt als sluiproute door jeeps en SUV’s. Grotere barrières 
aanbrengen; 

 Waarom is er geen autoverkeer verbinding tussen de twee buurten mogelijk? 
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 Strooien bij gladheid in Tanthof wordt nagenoeg niet gedaan. Zoutbakken weer 
terugplaatsen bij de bruggen; 

 Veel parkeeroverlast door de medewerkers bij Ned. Normalisatie Instituut (NEN), 
waardoor bij de bochten/kruisingen onveilige situaties ontstaan; 

 Door het verwijderen van de paaltjes op de fietspaden, worden deze fietspaden 
oneigenlijk gebruikt door auto’s en ontstaat er een sluiproute; 

 Bij de methode om onkruid de verwijderen doormiddel van branden komt veel fijnstof 
vrij, waardoor bewoners een tijdlang benauwd zijn; 

 Onaangekondigd is het woonerf opgeheven en is er een woud aan verkeersborden 
geplaatst; 

 Implementatie nieuwe verlichting Led in geheel Tantshof -> zodat de oneffenheden van 
de bestrating ook in het donker zichtbaarder is. 

 
Aan welke knoppen kunnen we draaien? 

 Blijven melden; 

 Van Adhoc -> preventieve aanpak 

 Bespreekbaar maken werkwijze uitvoering door de aannemer (inzet groot materieel 
beschadigd de openbare ruimte). 

 
Algemene conclusie: 
Over het onderhoud van de bestrating zijn de bewoners wel tevreden. Ook als ze een melding 
telefonisch doorgeven wordt hier over het algemeen adequaat op gereageerd. Nu wordt er vaak 
adhoc- dingen opgeknapt, waardoor een deel van de wijk is opgeknapt en een ander deel niet. Dit 
roept wel vragen op. De bewoners willen liever dat dit planmatiger wordt opgepakt.  
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Thema Groen: 
 
Opgehaald: 

 Op plaatsen overgroeit het riet de paden en gazons. Deze graag terugdringen en 
beheersen; 

 Door hoge begroeiing is er geen zicht meer op het open water ( de sloot); 

 Ecologisch beheer is niet niets doen; 

 Ecologisch beheer wordt doorkruist door extra bemesting van de honden; 

 Ecologisch beheer gaat niet goed, monocultuur aan brandnetels, slecht aanzien, slecht 
voor honden; 

 Struiken horen niet hoger te zijn dan de huizen; 

 Knotwilgen (op publieke grond) vaker knotten (nu om de 3 jaar). Groeien nu te ver 
waardoor er bomen op bomen ontstaan; 

 Faciliteer bewoners bij zelfbeheer: 
o Maaien 
o Knotten 
o Variatie in beplanting 
o Boomgaarden (behouden) 

 Overlast bij bewoners door machines voor het groenonderhoud; Geluid en vieze auto’s 
door maaiers. 

 Refugium heeft onderhoud nodig; 

 Dienstverlening (terugkoppeling/communicatie/informatie?) naar bewoners die 
meldingen maakt. Het frustreert de bewoners als een melding staat op afgehandeld, 
terwijl het buiten nog niet is opgelost; 

 Vaker bermen maaien aan walkanten en Abtswoude park. I.p.v. 1x -> 2-3x; 

 Liever meidoorns i.p.v. Elzen; 

 Meer kleur/ bloemen; 

 Juiste type beplanting op de juiste plek (bijvoorbeeld niet te hoge bomen); 

 Selectiever en gefaseerd weghalen en terug planten van bomen 

 Gefaseerd terug planten van bomen met grotere maat; 

 Duurzaamheid, groene uitstraling nieuwbouw schoolcampus; 

 Informeren en betrekken van bewoners bij planvorming (ook op buurtniveau); 

 Kwaliteit uitvoering beheer groen op niveau! 

 Berenklauw / brandnetel verwijderen. 
 
Overige op- en aanmerkingen: 

 We hebben het kort gehad over de plannen van de scholen op een groene plek in de wijk. 
Kan deze school niet ingepakt worden met groen om de uitstraling groen te behouden. 
Denken aan groene gevels, daken en schoolpleinen.  

 Kies het juiste groen op de juiste plek dat voorkomt dat “waardevol” groen moet wijken 
voor nieuwe omstandigheden zoals zonnepanelen, reconstructie van de wijk enzovoort. 

 
Aan welke knoppen kunnen we draaien? 

 Eerst zorgen dat het contract goed wordt uitgevoerd en ook daadwerkelijk  
gecontroleerd.  

 Vervolgens achterstallig onderhoud aanpakken, grote heesters en bomen   
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snoeien. 

 Zorg voor een goede dienstverlening: 
o Communiceer wat de gemeente doet of gaat doen. (planning kenbaar maken) 
o Maak het melden van klachten en wensen makkelijker of zorg dat huidige wijze 

goed gaat (ok de nazorg) 

 Behoud zoveel mogelijk de groene uitstraling, maar dan binnen de juiste verwachting 
 
Algemene conclusie: 
Groen is erg belangrijk in de beleving in de openbare ruimte van de bewoners. Het groen is nu erg 
groot uitgegroeid of is slecht onderhouden. Door overzichtelijk groen, goed onderhoud worden 
veel ergernissen voorkomen. Als mensen een melding doen is het onduidelijk of en wat ermee 
wordt gedaan. Ook vinden mensen het lastig om een melding te doen met de Beter Buiten App. 
Deze werkt vaak niet als gewenst. 
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Thema Aantrekkelijkheid: 
 
Opgehaald: 

 Communicatie -> zowel informeren als betrekken  +/- 
o Iedereen wil graag meer betrokken worden. 

 Meer kleur -> in bestrating of groen (liever in groen)  +   

 Variatie in voorzieningen (Bieb, thuiszorg) 

 Bereikbaarheid ook voor de auto in of uit Tanthof Oost 

 Niet te hoge bebouwing 

 Slecht beeld door instortende schuttingen, vuilniszakken, banken (bv. Bij HAT woningen) 

 Kwaliteit groen moet op orde -> meer variatie, verschijningsvorm, 2x maaien ipv 1x. 

 Tegelbelasting -> meer groen in de tuin -> hier wordt zowel positief als negatief op 
gereageerd 

 Te hoge bomen en ook te hoge struiken (bosplantsoen) 

 Minder verkamering!  

 Veel dode bomen 

 Haal bebording weg -> handhaaf woonerf   - 

 Oude structuur is belangrijk      +  

 Avond moet resultaat opleveren vond iedereen zeer belangrijk!!! 

 Terugkoppeling in de krant, niet stil laten worden. 
 
Aan welke knoppen moeten we draaien: 

 Opfleur acties stimulerendit koppelen aan adoptiegroen.  

 Wijkcoördinator weer terug  

 Kwaliteit toezicht op aannemers verbeteren 

 Onbebouwde stukken zijn belangrijk,    + 
o Maar hoog onkruid zorgt voor onrust, meer zichtlijnen zorgt voor rust.  

 Groen onderhoud verbeteren -> vaker maaien / riet verminderen 
 
Wat heeft prioriteit 

 Herplant bomen (in de wijk) 

 Betrek bewoners ++ Communicatie 

 Maaien/zichtlijnen/kwaliteit groen 

 Adequaat reageren op meldingen 
 

Algemene conclusie: 
Mensen zien graag meer kleur in de wijk maar willen ook de oude zichtlijnen terug. Communicatie 
is voor de mensen zeer belangrijk. Niet alleen informeren maar ook betrekken. Een aantal punten 
die zijn aangedragen kunnen niet direct opgepakt worden, maar moeten samen met andere 
collega’s /afdelingen opgepakt worden. Kansen voor kwaliteit liggen in de samenwerking  
met bewoners, wat kunnen mensen door middel van zelfbeheer (adoptiegroen) oppakken.  
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Thema verzorgd: 
 
Opgehaald: 

 Zwerfvuil -> bijplaatsing bij ondergrondse containers. Inrichten a la Nassaulaan 

 Hondenpoep 

 Groen -> verloedert 

 Te weinig binding van de gemeente/aannemer? met de openbare ruimte  

 Voorziening -> verloedert, levert gevaar op 

 Grof vuil 

 Dode bomen -> lage kwaliteit boomspiegels 

 Sluipverkeer 

 Eigen verantwoordelijkheid bewoners 

 Ondersteun vrijwilligers 
 
 
Aan welke knoppen moeten we draaien: 

 Buurtschouw weer invoeren 

 Wijkcoördinator 
 
 
Algemene conclusie: 
Mensen hebben het gevoel dat de gemeente niet in controle is op haar verzorgende taken. Zij 
wijten dit onder andere aan slechte afstemming met andere partijen in hun wijk zoals Avalex, 
Werkse! en de aannemer. Het hebben van een wijkcoördinator kan deze afstemming verbeteren. 
Tegelijkertijd is er dan weer een duidelijk aanspreekpunt wat de service kan vergroten. De 
bewoners zijn sterk betrokken en willen graag meehelpen maar missen daarbij wel enige 
ondersteuning van de gemeente. De mensen hebben het idee dat veel van de bovenstaande 
dingen redelijk snel en eenvoudig op te lossen is (laaghangend fruit)  
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Overige op- en aanmerkingen door aanwezige aangedragen 
 Communicatie met bewoners over de Openbare ruimte; 

 Bij herinrichting tijdig bewoners betrekken; 

 Sowieso extra P-vakken creëren bij de Straat van Ormoes; 

 Bereikbaarheid -> aannemer niet bereid ruimte te maken om mensen erdoor te laten; 

 De aannemer werkt onverzorgd; 

 Speelplaats Oe Thantstraat in de zomer onveilig door hoge begroeiing. Ontneemt uitzicht 
op kinderen vlak bij de sloot; 

 Positieve ervaring bij het mee mogen denken over inrichting van de speelplek; 

 Bewoners Tijdig betrekken / informeren bij nieuwbouw schoolcampus. Ze zijn de 
gebruiksdeskundige van hun eigen wijk/buurt.  

 

 
Toetsing resultaten belevingsonderzoek: 

 De resultaten uit de enquête is zeer herkenbaar. Vooral het onderhoud groen en 
bestrating.  

 De wijk is aan het verpauperen, metname door het onderhoud. 

 Bewonersvereniging heeft een enquête gehouden en een rondje met raadsleden 
gelopen. Hier zijn ongeveer dezelfde resultaten uitgekomen als uit deze enquête, zoals:  

o Kwaliteit van onderhoudt ondermaat is. 
o Kwaliteit van uitvoering – diegene die de werkzaamheden uitvoert heeft geen 

verstand van zaken (vb. planten werden weggehaald, gras wordt kapot gereden, 
e.d.) 

(Bewonersvereniging enquête is vaker opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Zou 
mooi zijn als de gemeente deze resultaten mag ontvangen.  

 Bereikbaarheid en straatverlichting is goed. 

 
 
Overige onderwerpen/vragen die besproken zijn: 
 
Algemene achtergrond informatie:  

 “Extra” wat wordt hier onder verstaan? 
o Qua geld dit jaar 2,5 ton voor geheel Delft; 
o 3,5 volgend jaar; 
o 5 ton jaar daarop; 
o Is extra budget. Extra budget zal bij die aannemende partijen worden neergelegd. 

 15 jaar geleden budget – budget 7 milj. -> daarna is er bezuinigd.  

 Nu regie organisatie - aannemers die onderhoudt uitvoeren. Dit betekent dat gemeente 
Delft geen eigen onderhoudsmensen in dienst heeft; 

 Binnenstad en Agnetapark heeft een B-beheerkwaliteit -> overige deel van Delft heeft C- 
beheerkwaliteit. Is een landelijk norm, zoals vastgelegd door CROW- 
beeldkwaliteitscatalogus. Kwaliteit B is hetzelfde in Amsterdam als in Slootdorp als in 
Delft. 

 Bestekmeting gecheckt op aantal onderdelen wordt C-kwaliteit ruimschoots gehaald en 
helaas zijn er ook delen die D-kwaliteit hebben. Maar er wordt ook B-kwaliteit  
gemeten. 

 De aannemer heeft een aanloopjaar nodig om het werk in te regelen.  
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 De aannemer wordt aangesproken en indien noodzakelijk afgerekend, indien hij niet 
voldoet aan de afgesproken kwaliteit conform het contract. 

 Indien de aannemer schade rijdt dan wordt de aannemer erop aangesproken en moet 
deze schade conform contract herstellen. 

 Meldingen doorgeven via BuitenBeter app en/of bij acuut bel 14015. 
 

 
Overige onderwerpen / vragen: 

 Wie heeft bedacht om riet te planten? Stopt niet meer. Het gaat overal doorheen en laat 
gemaaid. 

 Voorzieningenniveau neemt af, waardoor de aantrekkelijkheid in de wijk terugloopt. 

 Melden en adequate reageren zorgt voor een positieve waardering. 

 De kwaliteit in de Afrikabuurt is wisselend en scoort hierdoor lager. 

 Gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. 

 Bewoners hebben bolletjes geplant en vervolgens worden ze door de aannemer 
kapotgereden. 

 Graag zelfbeheer op de kaart aangeven. 

 Er zijn vast meer plekken waar bewoners graag zelf het onderhoud willen uitvoeren. 

 Doordat de brandnetels zeer hoog zijn en uitbreiden en de gemeente onderhoudt dit 
niet, onderhouden de bewoners het zelf, maar ze vinden dit wel een taak van de 
gemeente. Met elkaar omdat er brandnetel staat.  

 Minder grote machine beheer uitzetten. De grote machines rijden alles kapot. Voorbeeld: 
Voetbalveld, door aannemer kapotgereden. Voorbeeld: Geweldig pad aangelegd ziet er 
mooi uit. Groenmachine heeft hem weer kapotgereden  

 Meerdere meldingen gemaakt en wordt nooit meer meegedaan 

 Berenklauw levensgevaarlijk. 

 Scholen locatie communicatie hoe gaat dit verder. Laat bewoners meedenken. Neem ons 
serieus. 
 

 
Opmerkingen / Vervolg 

 Hoop dat er wat met de resultaten van deze avond gebeurt. 

 Eerste wijk dat gemeente Delft zo over beheer praten en informatie ophalen bij de 
inwoners van de wijk. De bedoeling is om dit ook in andere wijken toe te passen. 

 Bewonersvereniging terecht als je resultaten wil melden dan is de gemeente welkom. 

 Terugkoppeling naar college en raad. 

 We kunnen niet met alles 100% aan de slag. 

 Belangrijk om de maatregelen door te voeren en dan nog weer een keer meten, met 
eventueel weer een enquête. 

 Blijf goed kijken in de wijk en ziet wat niet klopt En bleef vooral melden.  

 Als het maar niet stil blijft!!!! 

 Samen zorgen dat het beter wordt. 
 

 
Afspraak: 

 Deze resultaten worden besproken op een commissieavond, vervolgens ontvangt 
iedereen die zich heeft aangemeld voor deze avond en iedereen die heeft  
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 aangegeven in het onderzoek om informatie te ontvangen, via de mail, het verslag en de 
resultaten van het onderzoek. Met hierin aangegeven welke concrete acties we kunnen 
nemen. 

  
 
Concrete acties die we kunnen benoemen zijn: 

 Goed opdrachtgever in regie uitvoeren: Onderhoudscontract goed controleren en 
toezicht houden; 

 Achterstallig onderhoud aanpakken: grote heesters, riet en bomen snoeien; 

 Goede dienstverlening: 
o Communiceer wat de gemeente doet of gaat doen. (planning kenbaar maken) 
o Maak het melden van klachten en wensen makkelijker of zorg dat huidige wijze goed 

gaat (ok de nazorg) 

 Behoud zoveel mogelijk de groene uitstraling, maar dan binnen de juiste verwachting 
 

 

 
 


