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Werkgroepen BHTD doen goede zaken!

In de maanden september en oktober zijn de diverse werkgroepen binnen de
BHTD zeer actief bezig geweest voor onze wijk Tanthof. 

Zo was er de succesvolle Energiemarkt op 5 oktober, heeft de werkgroep
Wonen & Voorzieningen een samenvoeging ondergaan met de werkgroep Groen

en heeft de werkgroep Communicatie in overleg met de werkgroep
Ledenadministratie weer het nodige verbeterd en toegevoegd aan de website,

Mijn BHTD en onze sociale media kanalen. 

De werkgroep Verkeer behaalde succes met de voorgenomen aanpassing van de
kruising Abtswoude / Sint Maartensrechtpad en de werkgroep Zorg & Welzijn

heeft een heleboel informatie op weten te halen tijdens Biko Boeit,
georganiseerd in samenwerking met diverse andere partijen.

https://www.bhtd.nl/
https://www.bhtd.nl/?na=v&id=18
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/werkgroepen


Lees meer...

Lees meer...

Wie zitten er in de werkgroepen?

Laatste nieuws van BHTD.nl

12 november 2019

Salderingsregeling zonnepanelen op
de schop?
Heeft u zonnepanelen en levert u ook energie terug aan het
elektriciteitsnet? Er gaat mogelijk een omvorming
plaatsvinden van de salderingsregeling zoals deze in de
Elektriciteitswet van 1998 en de…

12 november 2019

Stadsgesprek TOPdelft: Tanthof zoekt
de dialoog
Wat is de beste plek voor de nieuwbouw van de
basisscholen? stadsgesprek op 19-11-2019 om 20:00
uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft Hierbij
kondigen wij een stadsgesprek aan dat door onze
vereniging wordt georganiseerd…

6 november 2019

Demonstratie in Tanthof: Houd de
scholen op hun plek
PERSBERICHT van Stichting Behoud het Park Met de
commissievergadering van begin oktober nog in het
achterhoofd en de aankomende raadsvergadering van 28
november in het vooruitzicht, houdt de op handen…

https://www.bhtd.nl/info/salderingsregeling-zonnepanelen-op-de-schop/
https://www.bhtd.nl/bhtd-bestuur/stadsgesprek-topdelft-tanthof-zoekt-de-dialoog/
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/werkgroepen
https://www.bhtd.nl/info/salderingsregeling-zonnepanelen-op-de-schop/
https://www.bhtd.nl/bhtd-bestuur/stadsgesprek-topdelft-tanthof-zoekt-de-dialoog/
https://www.bhtd.nl/actueel/protestmars-en-demonstratie-in-tanthof/


Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Florali Creations Dashof

Bij de bloemist in de Dasstraat in Tanthof-Oost
is de kerstsfeer al volop aanwezig. 

En bij aanschaf vanaf 15 euro krijgt u als BHTD
lid ook nog eens 10% korting.

Klik hier om de bon te printen

4 november 2019

HNI wordt december / januari
ingevoerd in Tanthof
De invoering van Het Nieuwe Inzamelen (HNI) in Tanthof
komt nu steeds dichterbij. Afgelopen week ontvingen wij
onderstaande informatie vanuit de gemeente Delft. Eind
2019 begint men met plaatsen van…

21 oktober 2019

Energiemarkt 2019 zeer geslaagd
Zaterdag 5 oktober organiseerde de BHTD voor het eerst
een Energiemarkt 2019 in De Hofstee. Een groot aantal
wijkbewoners vond de weg naar het wijkcentrum en liet
zich door diverse…

Ledenvoordeel

https://www.bhtd.nl/actueel/protestmars-en-demonstratie-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/info/hni-wordt-december-januari-ingevoerd-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/actueel/energiemarkt-2019-zeer-geslaagd/
https://www.bhtd.nl/wp-content/uploads/2019/11/florali-coupon-okt19ev.png
https://www.bhtd.nl/info/hni-wordt-december-januari-ingevoerd-in-tanthof/
https://www.bhtd.nl/actueel/energiemarkt-2019-zeer-geslaagd/


KLIK HIER VOOR MEER LEDENVOORDEEL

    

Wijzig uw abonnement    |    Bekijk online

BHTD - Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft 
Tanthof-Oost | Tanthof-West 

Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden

https://www.floralicreations.com/
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/ledenvoordeel/
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/?na=nul
https://www.bhtd.nl/?na=v&id=18

