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Thema Nieuwsbrief | Energie &
Duurzaamheid
Tanthof aardgas vrij? | Cadeaubon van 45 euro | Energietransitie van de wijk Februari
2021 is de Delftse “Energie en Klimaat” themamaand. Uiteraard sluit de BHTD via de
werkgroep Energie en Duurzaamheid hierbij aan met een aantal activiteiten. In deze
nieuwsbrief informeren bij u graag! In deze editie vertellen we u over het webinar […]

Lees meer...
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3 februari 2021

Webinar “Naar een aardgasloos
Tanthof…?”
volg dit webinar op maandag 22 februari van 20.30 – 21.30 uur Wilt u meer weten over
het ‘aardgasloos worden’ van onze wijk Tanthof? De Werkgroep Energie en Duurzaamheid
van de BHTD organiseert samen met het Platform Energietransitie Delft op maandag 22
februari 2021 van 20.30 tot 21.30 uur het online webinar “Naar een […]

Lees meer...

3 februari 2021

Brief van de gemeente Delft met
een cadeaubon
De gemeente werkt samen met diverse partijen in Delft aan de energietransitie. Het doel
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van de overheid is om in 2050 aardgas vrij te zijn. Daarop acteert ook de gemeente Delft
via het opstellen van een ‘Warmteplan’, dat in de loop van dit jaar ter vaststelling aan de
gemeenteraad zal worden voorgelegd. In dit […]

Lees meer...

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
wethouder Schrederhof werden diverse vragen omtrent dit onderwerp gesteld. Ook in het
onderzoeksrapport naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie dat door bureau Nohnik is
gepresenteerd […]

Lees meer...
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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 partijen in
Nederland moeten alle huizen in Nederland in 2050 van het gas af zijn. De werkgroep
Energie en Duurzaamheid van de BHTD heeft […]

Lees meer...
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