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Beste nieuwsbrieflezers en leden van de BHTD, 

De kerstdagen liggen inmiddels achter ons. Wij hopen dat u hier enorm van
heeft kunnen genieten. Nog een paar dagen en dan luiden we het nieuwe jaar
in. Tijd voor de allerlaatste nieuwsbrief van 2018, waarin we u een overzicht
geven van alle berichten die de laatste tijd op onze website zijn geplaatst.

Daarnaast vragen we uw speciale aandacht voor een poll over de
scholenschuif die we op onze website hebben geplaatst. U leest er verderop

meer over. 

https://www.bhtd.nl/?na=v&id=10
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://plus.google.com/b/117613182283911326268/
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/
https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-nieuwe-locatie-basisscholen/


Geef uw mening

Een scholencampus in het
Abtswoudsepark? Nieuwbouw van
(senioren)woningen op bestaande

Aan het eind van 2018 kan de BHTD terugkijken op een succesvol en veel
bewogen jaar. Zo begonnen we het jaar in aanloop naar de

gemeenteraadsverkiezingen met de organisatie van een succesvol Politiek
Café in wijkcentrum De Hofstee. Dit succes krijgt begin 2019 zeker een vervolg.

Verder waren we druk bezig met de daadwerkelijke omvorming tot een
Bewonersvereniging voor Heel Tanthof. We leggen hier begin 2019 de

laatste hand aan en dan zal de notaris deze transitie officieel laten passeren. En
dan was 2018 ook het jaar waarin we de contacten met de politiek flink hebben

aangehaald. We noemden eerder al het politiek café, maar ook de
wijkwandeling met raadsleden heeft daar zeker toe bijgedragen. Tot slot zijn

we dit jaar in actie gekomen als het gaat om de kortingsregeling op CV
onderhoud die we aan leden aanbieden. Deze regelingen zullen eind 2019 -

mede op verzoek van de installatiebedrijven - gaan veranderen. 

Natuurlijk zet het bestuur in samenwerking met een aantal werkgroepen de
koers die in 2018 is ingezet door in het nieuwe jaar. Toch hebben we ook nog
een paar ambities waarvan we hopen dat we die in 2019 kunnen waarmaken.
Denk dan bijvoorbeeld aan het organiseren van een Energiemarkt in het kader

van de energietransitie, het digitaal beschikbaar maken van de
ledenadministratie (Mijn BHTD) en het organiseren van een nieuw politiek café
over de ontwikelingen in Tanthof. Daarnaast zal Het Nieuwe Inzamelen in 2019

de nodige aandacht van u en ons vragen. 

Rest ons nog om u het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Veel
geluk, gezondheid en mooie momenten in onze wijk Tanthof toegewenst voor al

onze leden en hun families. Wij hopen u ook in 2019 weer als lid van onze
vereniging te mogen blijven begroeten! 

Met vriendelijke groeten, 

het bestuur van de BHTD

https://www.bhtd.nl/actueel/succesvol-en-informatief-politiek-cafe-tanthof-2018/
https://www.bhtd.nl/actueel/groen-licht-voor-onze-nieuwe-koers/
https://www.bhtd.nl/actueel/wijkwandeling-met-de-gemeenteraad/
https://www.bhtd.nl/actueel/toekomst-cv-onderhoud-met-ledenvoordeel/
https://www.bhtd.nl/actueel/het-nieuwe-inzamelen-in-tanthof/


locaties van basisscholen? Het bestuur
van de BHTD hoort graag uw mening.

Klik hier om onze poll in te
vullen!

Geef uw mening:
scholencampus
Abtswoudsepark

Eerder plaatsten wij een stuk over de

Scholenschuif:
nieuwe locatie
basisscholen

Bewoners rondom het Abtswoudsepark

Vooraankondiging ALV

Op woensdagavond 13 februari zal de BHTD in wijkcentrum De Hofstee haar
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. 

Aansluitend vindt een politiek café plaats over de ontwikkelingen rond de
basisscholen en (senioren)woningen in Tanthof. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
De officiële uitnodiging volgt begin januari.

Laatste berichten op onze website

https://www.bhtd.nl/actueel/geef-uw-mening-scholencampus/
https://www.bhtd.nl/actueel/geef-uw-mening-scholencampus/
https://www.bhtd.nl/info/scholenschuif-nieuwe-locatie-basisscholen/


scholenschuif: nieuwe locatie voor
basisscholen op onze website en sociale

media. De gemeente doet onderzoek
naar de bouw van een scholencampus in

het…

Lees meer...

hebben recent een brief van de
gemeente Delft ontvangen. Daarin wordt
beschreven dat het college van B&W en
de schoolbesturen onderzoek doen naar

een nieuwe locatie…

Lees meer...

Het Nieuwe
Inzamelen in Tanthof
De gemeente Delft en Avalex gaan Het
Nieuwe Inzamelen (HNI) in de loop van
2019 alsnog invoeren in onze wijk. De

invoering werd voor de zomer uitgesteld
nadat er negatieve…

Lees meer...

Bewonersavond
onderhoud openbare

ruimte
De gemeente Delft en het

onderzoeksbureau PPB uit Nootdorp
nodigen u van harte uit! Hieronder leest
u de uitnodiging voor de bewonersavond

die georganiseerd wordt door de
gemeente en het…

Lees meer...

Enquête openbare
ruimte Tanthof

Toekomst cv
onderhoud met

https://www.bhtd.nl/actueel/geef-uw-mening-scholencampus/
https://www.bhtd.nl/info/scholenschuif-nieuwe-locatie-basisscholen/
https://www.bhtd.nl/info/het-nieuwe-inzamelen-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/info/het-nieuwe-inzamelen-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/actueel/bewonersavond-onderhoud-openbare-ruimte/
https://www.bhtd.nl/actueel/bewonersavond-onderhoud-openbare-ruimte/
https://www.bhtd.nl/actueel/enquete-openbare-ruimte-tanthof/
https://www.bhtd.nl/info/toekomst-cv-onderhoud-met-ledenvoordeel/


Als BHTD vinden wij participatie van de
bewoners uit onze wijk Tanthof van

groot belang. We zijn door de gemeente
Delft benaderd om een enquête onder

uw aandacht te brengen.…

Lees meer...

ledenvoordeel
Eneco nog een jaar door, geen nieuwe
contracten bij Feenstra In de afgelopen

twee jaar heeft het bestuur van de BHTD
gesprekken gevoerd met de twee

partijen die het onderhoud…

Lees meer...
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