
Laat uw mening horen...

Vier opties als alternatief, mocht de
scholencampus op de locatie

Kinderboerderij niet haalbaar blijken
te zijn na vervolgonderzoek.

December 2020 Bekijk online

Wij wensen al onze leden een
heel fijne jaarwisseling en veel

gezondheid in 2021!

https://www.bhtd.nl/actueel/poll-alternatief-voor-nieuwbouw-basisscholen/
https://www.bhtd.nl/?na=v&id=27
https://www.bhtd.nl/


Welke kiest u?

30 december 2020

Poll: alternatief voor nieuwbouw
basisscholen
Het bestuur van de BHTD heeft gemerkt dat de
nieuw te kiezen locatie voor basisscholen in onze
wijk de gemoederen flink bezighoudt. In het digitaal
wijkgesprek van 12 oktober met…

Lees meer...

30 december 2020

Roadmap voor energietransitie
Tanthof
Studenten opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling HHS
maken routekaart (“roadmap”) voor de
energietransitie in Tanthof Klimaatverandering en
energietransitie staan volop in de belangstelling.
Volgens het klimaatakkoord tussen de regering en
alle relevante…

Lees meer...

30 december 2020

Het laatste nieuws van BHTD
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https://www.bhtd.nl/info/roadmap-voor-energietransitie-tanthof/
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Resultaat onderzoek: Mobiliteit
onder ouderen in Tanthof
Het bestuur van de BHTD en de werkgroep Energie &
Duurzaamheid willen het onderstaande bericht over
mobiliteit van ouderen in onze wijk graag met u
delen. In de afgelopen maanden…

Lees meer...

7 november 2020

Haalbaarheid locatie scholen:
Kinderboerderij meest geschikt
Een paar maanden later dan in eerste instantie door
de gemeente was aangekondigd verscheen vandaag
een brief van het College van B&W met een aantal
onderzoeksrapporten. Het gaat hier om…

Lees meer...

6 november 2020

Enquête Snippergroen 2020
Het komt voor dat bewoners stukjes gemeentegrond
gebruiken als hun eigen tuin. Het gaat om grond die
direct grenst aan de eigen woning. Vaak weten
bewoners niet dat zij grond…

Lees meer...

12 oktober 2020

Livestream: ALV 2020 + Digitaal
Wijkgesprek (met wethouder
Karin Schrederhof)
Kijk hier terug naar de Livestream van maandag 12
oktober met de Algemene Ledenvergadering (ALV)
en het Digitaal Wijkgesprek over allerlei zaken die in
Tanthof spelen.

https://www.bhtd.nl/actueel/onderzoeksresultaat-mobiliteit-onder-ouderen-in-tanthof/
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Lees meer...
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http://www.deelstroomdelft.nl/


http://www.odensehuisdelindedelft.nl/
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