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Beste BHTD leden en andere lezers, 

Het heeft even geduurd voordat deze tweede nieuwsbrief van 2019 verscheen. Er is

de afgelopen maanden het nodige gebeurd in en rondom Tanthof dat onze aandacht

heeft gevraagd. We hebben dan ook zeker niet stil gezeten in het eerste deel van dit

jaar. 

We informeren u in deze nieuwsbrief graag over onze nieuwe penningmeester, de

facturen die zijn verzonden en we verwijzen naar een aantal artikelen op onze

website. Deze gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling rondom de

wijkversterkingsopdracht van de Gemeente Delft, de op handen zijnde scholenschuif

en tal van andere zaken. Ook op onze sociale media verschijnen regelmatig

berichten. Houd u deze kanalen dus goed in de gaten en blijf altijd actueel en op de

hoogte van wat er speelt! U vindt verwijzingen naar de laatste berichten op onze

website onderaan deze nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de BHTD

https://www.bhtd.nl/?na=v&id=14
http://www.bhtd.nl/
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/
https://www.bhtd.nl/


Zet alvast in uw agenda! 
Energiemarkt in wijkcentrum De Hofstee

zaterdag 5 oktober 2019 
wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149 

georganiseerd door de BHTD i.s.m. de gemeente en bedrijven 

Meer informatie over dit evenement volgt nog!

Nieuwe penningmeester!

We zijn als bestuur erg blij met onze nieuwe
penningmeester. Tijdens de algemene

ledenvergadering van 13 februari is Marco
Haring toegetreden tot het bestuur, waarna hij

door ons is benoemd als penningmeester.  

Wij heten hem van harte welkom en wensen
hem veel plezier in zijn nieuwe rol als

penningmeester van de BHTD!



Factuur contributie 2019 
 

Er waren aanvankelijk wat problemen met het verzenden van de facturen, maar in

de maanden maart en april heeft uiteindelijk ieder lid een factuur ontvangen.

Inmiddels is er ook al door veel leden betaald. Onze dank daarvoor! 

Heeft u de factuur nog niet betaald?  
Wilt u dit dan op korte termijn alsnog doen? In de maand mei starten wij met het

verzenden van herinneringen. 

Alle leden waarvan wij nog niet over een e-mail adres beschikten, hebben de

factuur nog op papier gekregen. Dat deden wij in principe dit jaar voor het laatst.

Op de papieren factuur stond een verzoek tot het alsnog indienen van een geldig e-

mail adres. En dat hebben we geweten! Vele formulieren kregen wij binnen. We

missen op dit moment nog ongeveer 200 mailadressen, op een totaal bestand van

ongeveer 2000 leden. 

Kent u leden waarvan wij het e-mail adres nog niet hebben? 

Laat ze deze dan a.u.b. snel invullen via onze website: www.bhtd.nl/email

Marco stelt zich aan u voor -->

https://www.bhtd.nl/email
https://www.bhtd.nl/bestuur/marco-haring/


 

Laatste nieuws van onze website

25 april 2019

Wijkinitiatief: AED in Tanthof

Als u regelmatig op Facebook kijkt dan heeft u de actie al voorbij
kunnen zien komen: AED in Tanthof. Dit initiatief is gestart door
wijkbewoners die ervoor willen zorgen dat…

Lees meer...

17 april 2019

Rapporten onderzoek scholenschuif

De gemeente Delft heeft afgelopen week twee documenten op haar
website gepubliceerd. Ze geven inzicht in het onderzoek naar de
scholenschuif. Het proces, de onderzoekvragen en de mogelijke
locaties worden…

Lees meer...

13 april 2019

Samen voor een schone buurt

In een schone straat: durven ouders hun kinderen eerder te laten
buitenspelen zijn mensen vriendelijker naar hun medemens zijn de
huizen meer waard. Redenen genoeg om samen voor een schone…

Lees meer...

22 maart 2019

BHTD bestuur in gesprek met wethouders
Schrederhof en Van der Woude

Op donderdagavond 21 maart vond in wijkcentrum "De Hofstee" de
laatste van vijf door de gemeente georganiseerde avonden over de

https://www.bhtd.nl/info/wijkinitiatief-aed-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/info/wijkinitiatief-aed-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/info/onderzoeksverslagen-scholenschuif/
https://www.bhtd.nl/info/onderzoeksverslagen-scholenschuif/
https://www.bhtd.nl/leuk/samen-voor-een-schone-buurt/
https://www.bhtd.nl/leuk/samen-voor-een-schone-buurt/
https://www.bhtd.nl/bhtd-bestuur/bhtd-bestuur-in-gesprek-met-wethouders-schrederhof-en-van-der-woude/


wijkversterking in de wijk Tanthof plaats. Omstreeks driehonderd
wijkbewoners hebben…

Lees meer...

6 maart 2019

Wijkinitiatief: actiegroep 'Behoud het
Abtswoudsepark'

De BHTD informeert u graag over initiatieven die door leden en/of
wijkbewoners worden genomen. Naar aanleiding van de plannen voor
een 'scholenschuif' naar het Abtswoudsepark is er in Tanthof een…

Lees meer...

5 maart 2019

Factuur contributie komt eraan

De facturen voor de contributie van 2019 komen er binnenkort aan.
Aan het eind van deze maand verzenden wij de facturen aan onze
leden. Van heel veel leden beschikken wij…

Lees meer...

3 maart 2019

Resultaten belevingsonderzoek openbare
ruimte Tanthof

In december 2018 is door onderzoeksbureau PPB uit Nootdorp een
belevingsonderzoek gedaan. Het onderwerp van onderzoek was de
openbare ruimte in Tanthof. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van
de…

Lees meer...

27 februari 2019
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https://www.bhtd.nl/actueel/wijkinitiatief-actiegroep-behoud-het-abtswoudsepark/
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Wijkversterkingsopgave Tanthof

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat Tanthof de nodige aandacht heeft
van de gemeente. In februari zijn reeds drie bewonersavonden
georganiseerd om de wijk te informeren over de…

Lees meer...

26 februari 2019

Energiek en scherp politiek café 2019

Na het succes van de vorige editie rondom de
gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de BHTD dit jaar opnieuw
een politiek café. Op woensdagavond 13 februari stroomde
wijkcentrum De Hofstee vol met bewoners…

Lees meer...
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