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Jaarverslag 2020 

2020 was een jaar met veel activiteiten binnen de BHTD, maar helaas zoals overal elders ook veel 
afgelaste, uitgestelde en/of in digitale vorm omgezette activiteiten vanwege de wereldwijde Covid 
19-pandemie. 
In dit jaarverslag zal ik de belangrijkste gebeurtenissen vanuit het bestuur voor de lezer samenvatten. 
 
In een ver verleden, op 26 januari, toen er nog geen Corona-maatregelen waren, heeft de BHTD haar 
eerste nieuwjaarsreceptie gehouden. Met voor een eerste keer geen slechte opkomst, en zeker in 
een gemoedelijke sfeer, en na de pandemie voor herhaling vatbaar. 
 
Op 16 februari deden wij de uitnodiging uitgaan voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die 
voor een maand later, op 16 maart, gepland was, met na het formele gedeelte een aantal 
interessante sprekers over groen in de wijk. Hier gooide echter het Covid 19-virus roet in het eten, en 
kwam de overheid op 13 maart met de maatregelen van de eerste lockdown. Deze noodzaakten het 
bestuur om de ALV op het laatste moment vooralsnog niet door te laten gaan, wat heel spijtig was. 
 
Spijtig ook, omdat de werkgroepen binnen de BHTD in het eerste kwartaal behoorlijk op stoom 
waren gekomen. Zo werd op 10 februari in opdracht van de BHTD en in samenwerking met de 
werkgroep Energie en Duurzaamheid onder auspiciën van het Stadslab door 30 studenten 
Bouwkunde van de Haagse Hogeschool een start gemaakt met een onderzoek naar verduurzaming 
van de woningvoorraad in Tanthof. Nuttig voor bewoners en een goede bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. 
En ook de werkgroep Wonen, Voorzieningen en Groen was vlak voordat in maart de maatregelen van 
kracht werden elleboogstoten gevend bij elkaar gekomen om een scala van activiteiten te bespreken, 
waaronder de bijdrage aan het geplande bewonerscafé na de ALV. Helaas kon dat niet doorgaan en 
moesten andere activiteiten in digitale vorm worden voortgezet. 
En ook de feestelijke uitreiking van de eerste digitale ledenpas tijdens de ALV kon hierdoor niet meer 
zoals gepland doorgang vinden.  
 
Bezoekers van het winkelcentrum Dashof in Tanthof Oost zijn in de loop van het jaar verblijd met een 
aantal muurschilderingen die in het winkelcentrum zijn aangebracht, en waarvoor de Tanthof 
Ondernemersvereniging via de BHTD in het voorjaar de meningen van de bewoners heeft gepeild. Op 
het spoor is ProRail bezig met de werkzaamheden aan het van Delft Zuid in Delft Campus 
omgedoopte station, en hierover hebben wij de toegezonden bewonersbrieven op de website 
gepubliceerd. 
In het Abtswoudse bos is Staatsbosbeheer bezig met een sanering door het kappen van door de 
essensterfte getroffen bomen. Wij zijn goed door de boswachter geïnformeerd en hebben ook 
hierover informatie op de website gepubliceerd. 
 
Een werkgroep die vóór de zomer behoorlijk aan de slag moest, was de werkgroep Verkeer, dit in 
verband met de verbreding van de A4 die nogal wat ongewenste gevolgen voor de nabijgelegen 
woningen in Tanthof en elders bleek te hebben. En in de ogen van het bestuur helpt de verbreding 
ook niet om het probleem op te lossen. Met maar één actief lid was er al besloten om de werkgroep 
Verkeer op te laten gaan in één grote werkgroep Wonen, Voorzieningen, Groen en Verkeer. Er is 
hard gewerkt aan het opstellen van een goed onderbouwde zienswijze die de BHTD als 
bewonersvereniging bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingediend. Wij hopen 
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dat de zienswijze serieus in overweging wordt genomen en dat de plannen zullen worden 
ingetrokken of in ieder geval behoorlijk worden aangepast. 
 
Een ander verkeersonderwerp betreft de hoge snelheid waarmee auto’s nogal eens het Chilipad in 
reden, hetgeen een aantal malen tot gevaarlijke situaties heeft geleid, en waar bewoners de BHTD op 
hebben geattendeerd. Daarop is besloten om extra aandacht voor de veiligheid te vragen door het 
plaatsen van vier zg. Victor Veiligs. Dit vond plaats op 20 juli, in combinatie met een ‘Buurtbabbel’ 
voor bewoners uit de buurt. Het bestuur kijkt met positieve gevoelens terug op deze buurtbabbel, 
want waar er in het begin tijdens het samenzijn nog enige spanning tussen oude en nieuwe 
bewoners ontstond ging uiteindelijk iedereen in goede verstandhouding weer uit elkaar en was een 
goede attendering op veilig verkeersgedrag een feit! 
 
Toen na de zomervakanties bleek dat een gewone ALV nog steeds niet tot de mogelijkheden zou 
gaan behoren, werd besloten tot het organiseren van een digitale ALV met na afloop een digitaal 
wijkgesprek met wethouder Karin Schrederhof. Dit vond plaats op 12 oktober met als onderwerp de 
wijkversterking. Voor een verslag van het eerste verwijs ik naar het verslag van de ALV van 12 
oktober 2020, dat u vindt bij de vergaderstukken. Voor het wijkgesprek is er demogelijkheid om het 
wijkgesprek nog eens terug te zien, bijvoorbeeld via de website, op YouTube. De link is: 
https://youtu.be/AOrXcAZsoBI. 
 
Niet lang na het wijkgesprek op 12 oktober zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de twee door 
de gemeente als mogelijk beschouwde locaties voor één nieuw scholencluster openbaar gemaakt. 
Met zoals bekend het besluit om af te zien van bouwen in het Abtswoudsepark en het uitvoeren van 
een vervolgonderzoek naar de locatie van de kinderboerderij. 
 
Dit van weinig affiniteit met de wensen van veel bewoners getuigende besluit werd direct aanleiding 
voor het bestuur van de kinderboerderij om een petitie te starten tegen dit voor de kinderboerderij 
ongunstige alternatief, en enige tijd later het samenwerken van stichting Behoud het Park met de 
Kinderboerderij in een gezamenlijke actie tegen dit alternatief. 
Het bestuur van de BHTD heeft in de weerstand binnen de wijk en ook het waarnemen van een 
voorzichtiger houding van de gemeente ten aanzien van de locatie van de Kinderboerderij aanleiding 
gevonden om een enquête onder de bewoners te houden met de vraag welk alternatief volgens de 
bewoners de voorkeur heeft als niet voor de locatie van de Kinderboerderij gekozen wordt. 
De uitslag van deze enquête is overduidelijk: 85 % van de bewoners wil in dat geval scholenbouw op 
meer dan één locatie, waarbij de huidige locaties worden hergebruikt. 
 
Na het digitale wijkgesprek met de wethouder is het vanuit de gemeente richting de BHTD rustig 
gebleven. Wel is er een tussenpresentatie van het vervolgonderzoek gegeven aan de betrokken 
partijen (Kinderboerderij en Behoud het Park) en direct omwonenden, en hebben ook de 
schoolbesturen met hen overlegd, maar de BHTD is hierin niet gekend. 
Wij betreuren het dat de gemeente inzake de scholenbouw niet met de BHTD als brede 
vertegenwoordiging van de bewoners, die wij nadrukkelijk beogen te zijn, het overleg zoekt, maar 
zullen dit van onze kant uiteraard wel blijven doen. Ook heeft wat de scholenbouw betreft de 
persoon belast met Verkeer binnen de werkgroep Wonen, Voorzieningen, Groen en Verkeer een 
analyse van de gevolgen wat betreft het verkeer gemaakt. Dit laat dezelfde verkeersproblemen zien 
als die ook door het onderzoeksbureau zelf worden verwacht. 
 

https://youtu.be/AOrXcAZsoBI
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Voor de volledigheid volgt hier het actuele overzicht 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 

Ledenadministratie Marco Haring Ledenadministratie, 
ledenvoordeel 

Wonen, Voorzieningen, Groen 
en Verkeer 

William van Treuren Bebouwing, 
Groen(onderhoud), 
Waterbeheer, Voorzieningen, 
Verkeersplannen en 
 -maatregelen, Woonerven etc. 

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

 
Tot slot een overzicht van de bestuursleden in het verenigingsjaar 2020. We zijn nog op zoek naar 
nieuwe bestuursleden, dus wilt u ons bestuur komen versterken neem dan contact op met onze 
voorzitter. 
 

Bestuurslid Rol Wijkdeel 

Alfred Boot Voorzitter Tanthof-West 

Victor van der Kloet Secretaris Tanthof-West 

Marco Haring Penningmeester Tanthof-Oost 

Dianne Moester Algemeen bestuurslid Tanthof-West 

John van Agthoven Algemeen bestuurslid Tanthof-West 

 
 
Victor van der Kloet, 
secretaris BHTD. 


