
 
 

Jaarverslag BHTD 2019 

2019 was een bewogen jaar voor de BHTD, waarin er veel gebeurd is. In dit jaarverslag zal ik de 
belangrijkste gebeurtenissen vanuit het bestuur voor de lezer samenvatten. 
 
Op 13 februari was er onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering annex Politiek Café over de 
Scholencampus. 
 
In het eerste deel van de Algemene Ledenvergadering werd de eerder vastgestelde statutenwijziging 
formeel bekrachtigd op de notarieel vereiste wijze, waarmee de laatste hobbel van de omvorming 
van belangenvereniging voor huiseigenaren naar een bewonersvereniging voor alle inwoners van 
Tanthof werd genomen. Dit is nu inmiddels ook statutair helemaal geregeld. 
 
Het tweede deel bestond uit een reguliere Algemene Ledenvergadering die gelet op de aanvang van 
het Politiek Café in recordtempo moest worden afgerond. Belangrijk element hierin was het feit dat 
zich na lang zoeken eindelijk een kandidaat aandiende om de nieuwe penningmeester van de BHTD 
te worden. Marco Haring werd bij acclamatie verkozen om in deze rol het bestuur te komen 
versterken. Marco heeft zich dit jaar duidelijk van waarde getoond door samen met de tot dan 
waarnemend penningmeester Jeffrey Toet de financiën van de vereniging te hervormen, waarvoor 
hulde! 
 
Maar het hoogtepunt van deze avond moest nog komen, en dat was het Politiek Café over de 
Scholencampus, waarvoor De Hofstee die avond was volgestroomd met betrokken bewoners uit de 
hele wijk. Onder leiding van William van Treuren gingen politici en wijkbewoners op een waardige 
wijze met elkaar in discussie over dit heikele onderwerp.  
 
Vanaf dat moment tot op heden heeft het onderwerp van de scholencampus de gemoederen in onze 
wijk en in de Delftse politiek behoorlijk in beweging gebracht. Er valt veel meer over te schrijven dan 
in dit jaarverslag mogelijk is. Teleurstellend is dat het college van B&W en de grootste politieke 
partijen tot op heden vasthouden aan één locatie voor het basisonderwijs in de wijk Tanthof, en niet 
de bereidheid hebben om de mogelijkheid van nieuwbouw op of bij de twee bestaande locaties te 
laten onderzoeken. Ondanks dat een ruime meerderheid van de bewoners van Tanthof zich hiervoor 
heeft uitgesproken en dit meer malen in het afgelopen jaar kracht heeft bijgezet. 
Er is door de BHTD een enquête gehouden met een duidelijke uitkomst. Er is door verschillende 
belanghebbende organisaties ingesproken tijdens een commissievergadering in het stadhuis, waar 
men de grote nadelige gevolgen van één scholencampus op één van de twee voorgestelde locaties 
overtuigend naar voren heeft gebracht. Bewoners zijn in een demonstratie massaal naar de 
kinderboerderij getrokken om actief hun geluid te laten horen. 
Er is een door een collegepartij ingediende motie met grote meerderheid door de gemeenteraad 
aanvaard, die het college opdraagt om het onderzoek naar de locatie van de scholen te verbinden 
met een gebiedsgericht onderzoek naar wijkversterking, en hierbij geen enkele mogelijkheid uit te 
sluiten. Het college heeft echter al snel daarna laten weten dat het geen onderzoek zal laten doen 
dan naar de reeds eerder voorgestelde locaties voor één scholencampus. 
Met deze interpretatie van Delfts Doen zal de wijk Tanthof het voorlopig moeten doen. Toch willen 
wij als bestuur ons uiterste best blijven doen om met betrekking tot de scholen tot daadwerkelijke 
bewonersparticipatie te komen. 
 



 
 
In 2019 hebben wij op de website voor de leden de Mijn BHTD-omgeving geïntroduceerd, waarin u 
alle administratieve zaken rond het lidmaatschap kunt regelen. Aan deze omgeving hebben wij een 
digitale ledenpas gekoppeld die wij op de komende Algemene Ledenvergadering aan u zullen 
presenteren. Het ledenvoordeel is herzien en aanmerkelijk uitgebreid. De kortingsregeling op CV-
onderhoud hebben wij bij andere aanbieders belegd, en er zijn allerlei nieuwe vormen van 
ledenvoordeel bijgekomen, waar ook huurders heel goed van kunnen profiteren! Voor een compleet 
overzicht van het ledenvoordeel verwijs ik naar de webpagina 
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/ledenvoordeel/. 
 
Op 5 oktober hebben wij op initiatief van de werkgroep Energie en Duurzaamheid binnen de BHTD 
de Energiemarkt Tanthof georganiseerd. Er waren stands met verschillende leveranciers van 
producten om tot een zuiniger en duurzamer energieverbruik te komen. Er waren verschillende 
sprekers die iets meer wisten te vertellen over de toekomstplannen die er met betrekking tot de 
energietransitie in en buiten Delft zijn. Het was een goed bezochte en sfeervolle dag waar wij als 
bestuur met een voldaan gevoel op terugkijken en die ook heel goed nog een keer herhaald zou 
kunnen worden. 
 
Naast de ondersteuning van dit prima initiatief van de werkgroep Energie en Duurzaamheid hebben 
wij ook gewerkt aan het actief krijgen en houden van de andere werkgroepen binnen de BHTD. 
Vergaderen blijkt niet de favoriete bezigheid van veel Tanthof-bewoners. Men doet liever iets. Wij 
zijn dan ook blij dat de andere werkgroepen ook een goede start hebben kunnen maken. 
Voor de volledigheid laat ik een overzicht volgen van de werkgroepen, hun contactpersoon en waar 
zij zich mee bezighouden. U vindt de werkgroepen overigens ook op de website van de BHTD. Hebt u 
belangstelling voor één van de werkgroepen en zou u daar ook aan willen deelnemen, dan kunt u 
zich altijd wenden tot de contactpersoon van de werkgroep. 
 

Werkgroep Contactpersoon Activiteiten 

Communicatie Jeffrey Toet Website, nieuwsbrief, 
promotie 

Energie en Duurzaamheid John van Agthoven Energiebesparing, 
energietransitie, duurzaamheid 

Ledenvoordeel Jeffrey Toet Ledenvoordeel, ledenpas 

Verkeer Dianne Moester Verkeersmaatregelen, 
Abtswoude, Woonerven 

Wonen, Voorzieningen en 
Groen 

William van Treuren Bebouwing, 
Groen(onderhoud), 
Waterbeheer en Voorzieningen 

Zorg en Welzijn Dianne Moester Zorgvoorzieningen, ouderen, 
bewonersproblematiek 
(Bikolaan) 

 
In 2019 is de gemeente Delft verder gegaan met de voorbereidingen voor Het Nieuwe Inzamelen 
(HNI), wat inmiddels begin 2020 is ingevoerd. Wij zijn als bestuur van de BHTD op een goede manier 
betrokken geweest bij deze voorbereiding en hebben goed kunnen aangeven wat voor de bewoners 
belangrijk is. Bij dit onderwerp de heeft men bij de gemeente Delft laten zien wel in staat te zijn om 
de bewoners goed bij onderwerpen te betrekken. 
 

https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/ledenvoordeel/


 
 
Voor de werkgroep Energie en Duurzaamheid was de Energiemarkt op 5 oktober nog niet genoeg! 
Wij hadden al wat contacten met het Stadslab Delft om een aantal onderzoeken in de wijk te gaan 
doen. Samenwerking tussen de werkgroep Energie en Duurzaamheid en het Stadslab heeft geleid tot 
de start van het onderzoek ‘Verduurzamen woningvoorraad Tanthof’, dat moet leiden tot een 
vergroot inzicht in de mogelijkheden om woningen in Tanthof duurzamer te maken. Op een in 
december uitgegane oproep voor vrijwilligers is in grote getale respons gekomen, zodat dit 
onderzoek ook daadwerkelijk in februari 2020 van start gaat. 
 
Een jaar gaat snel voorbij, en zo leek het ons in december ook goed om in januari een 
Nieuwjaarsreceptie voor alle leden te houden. Dienovereenkomstig werd besloten en op 26 januari 
2020 was het zover. Hoewel het aantal aanwezigen hoger had gekund - was men alle 
nieuwjaarsrecepties van andere organisaties misschien wat moe? - was het een zeer geslaagde 
bijeenkomst, waar het glas geheven werd op het nieuwe jaar dat begonnen was. 
 
 
Victor van der Kloet 
secretaris BHTD 
 
 
 

Samenstelling bestuur 2019 Naam Woonachtig in wijkdeel 

Voorzitter Alfred Boot Tanthof-West 

Secretaris Victor van der Kloet Tanthof-West 

Penningmeester Marco Haring Tanthof-Oost 

 Dianne Moester Tanthof-West 

 John van Agthoven Tanthof-West 

 Okey Ndubueze Tanthof-West 

 
 

Adviseurs / ondersteuning Naam Woonachtig in wijkdeel 

Ledenadministratie Jeffrey Toet Tanthof-West 

Algemeen adviserend William van Treuren Tanthof-West 

 


