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Bizarre tijden...
U leest de BHTD nieuwsbrief van maart
2020. En zoals de titel hierboven al zegt:
het zijn bizarre tijden!
De afgelopen maand heeft het bestuur de
ontwikkelingen rondom het coronavirus op
de voet gevolgd. Als gevolg hiervan hebben
we ook enkele evenementen en
bewonersavonden moeten afzeggen.
Zodra de voorschriften het weer toelaten
gaan wij nieuwe data inplannen. We houden
u via onze website op de hoogte. Voor dit
moment wensen wij u allemaal veel
gezondheid en sterkte toe in deze periode.
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Muurschilderingen
winkelcentrum Dashof
31 maart 2020

Op aanvraag van de Tanthof
Ondernemers Vereniging (TOV)
vragen wij uw mening over het
ontwerp van muurschilderingen in
winkelcentrum Dashof: Wat is het
idee achter muurschilderingen? De
Tanthof Ondernemersvereniging
(TOV)…

ProRail bewonersbrief
Delft-Zuid maart 2020
31 maart 2020

De werkzaamheden aan station
Delft-Zuid worden door ProRail in
deze bewonersbrief van maart
2020 toegelicht. Aannemer
Strukton is hard aan het werk om
dit treinstation viersporig te
maken. Inmiddels is…
Lees meer...

Lees meer...

Enquête Abtswoudehuis:
uw hulp gevraagd!
31 maart 2020

Namens het Stadslab Delft, de
Haagse Hogeschool en
zorgorganisatie Dagelijks Leven
plaatsen wij de volgende oproep
voor een enquête over het
Abtswoudehuis: Op dit moment
doen studenten van de Haagse…

Essentaksterfte: update
Abtswoudse Bos
30 maart 2020

Van boswachter Lisa Wassenaar
van Staatsbosbeheer ontvingen wij
deze korte update over de
essentaksterfte in het Abtswoudse
Bos. Als u wilt reageren op
onderstaand bericht dan kan dat
via het…

Lees meer...

Lees meer...

Afzegging
bewonersbijeenkomst 9
april

Evaluatie-enquête
beheer openbare ruimte

27 maart 2020

Helaas melden wij hierbij de
afzegging van de
bewonersbijeenkomst op 9 april in
wijkcentrum De Hofstee. De
afgelopen tijd (en de komende
weken) is er door studenten van
de opleiding…
Lees meer...

Afgelast | ALV &
Bewonerscafé 2020
17 februari 2020

**UPDATE** donderdag 12 maart

26 maart 2020

In 2018 heeft de BHTD op deze
website een link gepubliceerd naar
een enquête over gedifferentieerd
beheer van de openbare ruimte in
Tanthof. Velen van u hebben aan
die enquête…
Lees meer...

Helaas zijn wij in verband met de
aangescherpte maatregelen
rondom het Corona-virus
genoodzaakt de Algemene
Ledenvergadering van maandag 16
maart in De Hofstee af te lasten.…
Lees meer...
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