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Jaarverslag 2021 

Hoewel ook 2021 een jaar was  met beperkingen vanwege Coronamaatregelen is het toch weer een 
afwisselend jaar geworden, waarin vanuit de BHTD een groot aantal activiteiten is ontplooid. In dit 
jaarverslag vindt u een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 
 
Toen het jaar begon, hadden wij een poll op de website staan over de scholenbouw in Tanthof. Er werd 
toen nog een vervolgonderzoek gedaan naar de haalbaarheid van één centrale locatie op de plek van 
de Kinderboerderij/Kindertuinen, hoewel eerder onderzoek al ernstige twijfels hierover had 
opgeroepen. 
403 wijkbewoners die de poll hebben ingevuld leverden een duidelijke uitslag op om de stemming in 
de wijk uit af te leiden: 87 % van de respondenten vond dat de huidige locaties van de basisscholen 
moeten worden hergebruikt. 
Het bestuur van de BHTD is blij, dat de gemeente in de loop van het jaar de conclusie kenbaar heeft 
gemaakt de genoemde locatie vooralsnog niet geschikt te achten, en later ook dat zij de bestaande 
locaties voor nieuwbouw wil gaan gebruiken. 
Maar wij zijn minder blij met het gevolgde proces. In dit proces lijkt het erop, dat de gemeente nooit 
echt naar de bewoners heeft willen luisteren. Dat vanaf het begin de onderhandse belofte aan de 
schoolbesturen van één centrale locatie de uitkomst zou en moest zijn, ondanks alle terechte 
bezwaren die vanuit de wijk werden ingebracht. Dat is geen participatie. En als BHTD willen wij ons wel 
sterk maken voor participatie. Als zich een vraagstuk voordoet, moet een gemeente in gesprek gaan 
met bewoners. Dat is Delfts Doen: echt luisteren naar alle bewoners. En dat hebben wij bij dit 
onderwerp node gemist. 
 
Februari was de Delftse themamaand Energie en Klimaat. Dit thema is ook in Delft weerbarstig. Er 
worden wel stapjes gezet, maar veel is ook onduidelijk. Maar uiteindelijk is wel het Warmteplan 2021 
vastgesteld. 
 
Door raadslid Ingrid Lips is gesignaleerd, dat de maatschappelijke functie van de wijkcentra in Delft 
versterking behoeft. In samenwerking met een aantal  maatschappelijke organisaties, waaronder twee 
bestuursleden van de BHTD, is zij een verkenning gestart om te kijken hoe deze versterking vorm kan 
krijgen. Dit heeft geleid tot een concreet plan om de maatschappelijke functie van de wijkcentra te 
versterken. Dat plan heeft zij samen met een aantal andere partijen als initiatiefvoorstel bij de 
gemeenteraad ingediend. Dit initiatiefvoorstel is aangenomen, zodat er nu een concreet plan gaat 
worden uitgevoerd om de maatschappelijke functie van de wijkcentra te versterken.  
 
Op 8 april werd de ALV in digitale vorm gehouden, met aansluitend een wijkgesprek. In dit wijkgesprek 
kwam goed naar voren hoe de bewoners tegen verschillende zaken die in de wijk spelen aankijken, en 
hebben wij als bestuur enkele suggesties meegenomen. 
 
Een relatie met energie hebben de plannen van Warmtelinq voor de aanleg van een warmte-
transportleiding van het Rotterdamse havengebied naar Den Haag. Het bestuur van de BHTD is hier 
behoorlijk over geïnformeerd door Warmtelinq, maar toch is er veel onrust onder bewoners ontstaan. 
In een wat tendentieus artikel in het AD zijn het bestuur van de BHTD enkele uitspraken toegedicht die 
nooit gedaan zijn, maar blijkbaar behoort dit tot de journalistieke vrijheid…  
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Maar terechte zorgen zijn er wel. En samen met Warmtelinq hebben wij gepoogd een bewonersavond 
te organiseren, maar daarbij speelden vooral de Coronamaatregelen ons parten. Inmiddels zijn deze 
opgeheven en zijn er plannen om alsnog een bewonersavond te organiseren. 
 
Over de aanpak van de energietransitie door de gemeente is bij een aantal belangenverenigingen die 
verenigd zijn in het Platform Energietransitie grote ongerustheid ontstaan naar aanleiding van de 
eerste versie van het Warmteplan. Dit heeft ertoe geleid dat de BHTD en andere aangesloten 
belangenverenigingen een brief aan wethouder Brandligt hebben gestuurd. Daarna zijn de 
verenigingen in gesprek gegaan met wethouder Brandligt en is vervolgens met input van bewoners het 
Warmteplan 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
De wijkversterking is het afgelopen jaar blijven liggen, waarvan de perikelen rond de scholenbouw de 
belangrijkste oorzaak zijn. Op de vragen die tijdens de bewonersavond in oktober 2020 zijn gesteld en 
door wethouder Schrederhof nog zouden worden beantwoord, hebben wij geen antwoord gekregen. 
Een poging om de relatie tussen het bestuur van de BHTD en de gemeente te verbeteren is in eerste 
instantie mislukt, maar inmiddels is hier een oplossing  gekomen, doordat een andere 
projectambtenaar de wijkversterking in overleg met de BHTD gaat vormgeven. 
 
In september is het initiatief van Parking Day ook in Tanthof gerealiseerd. De BHTD was aanwezig op 
een parkeerplaats bij tramhalte Bikolaan op een fraaie nazomermiddag , waarbij ook andere 
organisaties die beperkingen in het autogebruik toejuichen zich op een geanimeerde manier 
presenteerden. 
 
Ook in september is de BHTD in gesprek geweest met Staatsbosbeheer over de plannen om met 
beschikbaar gestelde subsidies een kwaliteitsimpuls te geven aan onder meer het Abtswoudsebos. Eén 
van de plannen is de aanleg van een speelbos nabij het terrein van Les Enfants. Dit plan bleek niet bij 
alle omwonenden goed te vallen. De BHTD heeft gesprekken tussen omwonenden en Staatsbosbeheer 
bevorderd, zodat er nu gezocht wordt naar een invulling die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. 
 
In 2020 heeft de BHTD als bewonersvereniging een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit 
inzake verbreding van de A4. In de loop van afgelopen jaar is gebleken, dat de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat de besluitvorming heeft uitgesteld. Inmiddels heeft de wethouder van 
Midden-Delfland gepleit voor afstel van het plan. Aangezien de verbreding geen oplossing van het 
probleem is, maar wel leidt tot meer geluidsoverlast en uitstoot van stikstof, is de BHTD voorstander 
van dit pleidooi. 
 
Hiervoor heb ik de belangrijkste activiteiten binnen de BHTD kort samengevat. Er valt nog veel meer 
te melden, onder andere nieuws vanuit de werkgroepen, maar voor dit verslag laat ik het hierbij. Wel 
laat ik hieronder voor de volledigheid het actuele overzicht van de werkgroepen volgen, met 
vermelding van 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 wilt u daaraan deelnemen, dan kunt u zich altijd 
wenden tot de contactpersoon van de werkgroep. 
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Werkgroep Contactpersoon Activiteiten 

Communicatie en 
Ledenadministratie 
 

Jeffrey Toet Website, nieuwsbrief, 
promotie, ledenadministratie, 
ledenvoordeel 

Energie en Duurzaamheid John van Agthoven Energiebesparing, 
energietransitie, duurzaamheid 

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) 

 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit: 
 
voorzitter  Alfred Boot 
penningmeester Marco Haring 
secretaris  Victor van der Kloet 
bestuursleden  Dianne Moester, John van Agthoven. 
 
Zij werden bijgestaan door adviseurs William van Treuren en Jeffrey Toet. 
 
 
Victor van der Kloet, 
secretaris BHTD. 


