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Beste nieuwsbrieflezers en leden van de BHTD,
Wij nodigen u van harte uit om onze Algemene Ledenvergadering van 2020 bij
te wonen. Deze e-mail kunt u beschouwen als officiële uitnodiging voor deze
bijeenkomst. Onze oorspronkelijk geplande Algemene Ledenvergadering (ALV)
kon gezien de coronamaatregelen niet plaatsvinden. We hebben lang gewacht
op versoepelingen. Dit blijkt voorlopig niet het geval te zijn. Daarom hebben we
besloten tot het opzetten van een digitale variant. Deze zal worden gehouden in
de vorm van een webcast via onze YouTube pagina en Facebook Live. U volgt
tijdens de webcast live onze ALV en stelt uw vragen via chat. We presenteren u
de jaarcijfers over 2019, de lopende begroting over 2020 en het jaarverslag van
de BHTD.

We willen u vragen om uzelf van tevoren aan te melden via onze website zodat
we kunnen inschatten hoeveel bezoekers we online mogen verwachten.
Wanneer u dan toch op onze website bent kunt u zich ook direct aanmelden
voor het Digitaal Wijkgesprek met wethouder Karin Schrederhof dat wij op
dezelfde avond aansluitend aan de ALV zullen houden.
U leest er hieronder meer over!
Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de BHTD

Meld u hier aan voor onze
ALV

Digitale Ledenpas 2020
Heeft u uw digitale ledenpas al
geactiveerd? Een heel groot deel van
onze leden heeft de pas inmiddels op zijn
of haar smartphone staan...
Meer info tijdens de ALV

Agenda Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering BHTD 2020 te houden maandagavond 12 oktober
2020 vanaf 19.30 uur online via ons Youtube kanaal en via Facebook Live.
Agenda voor het formele deel van de vergadering (19.30 – 20.10 uur)

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het bestuur
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019
5. Jaarverslag over 2019
6. Financieel verslag over 2019
7. Voorstel dechargeverlening op financiële stukken 2019
8. Begroting over 2020
9. Werkterrein / activiteiten BHTD in 2020
10. Verkiezingen
a. Stemprocedure
b. Bestuur
c. Kascommissie
11. Rondvraag (alleen vooraf ingediende vragen via info@bhtd.nl)
12. Sluiting
PAUZE (20.10 – 20.20 uur)
Digitaal wijkgesprek: bestuur BHTD en wethouder Karin Schrederhof
(20.20 – 22.00 u)
Afsluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV worden de volgende stukken besproken:
* Verslag ALV 2019

* Jaarverslag 2019-2020
* Financieel jaaroverzicht 2019 en Begroting 2020

Lees de ALV stukken

Digitaal Wijkgesprek 2020
Wijkversterkingsopgave Tanthof

maandag 12 oktober, 20.20 - 22.00 uur
‘In gesprek met de wijk Tanthof over de thema's die onze wijk nu
bezighouden’
Wij zijn benaderd door Gerard van Zomeren van de gemeente Delft en
wethouder Karin Schrederhof. Zij willen graag met ons bestuur in gesprek over
de wijkontwikkeling. Op voorstel van de BHTD trekken we dit gesprek breder en
kunt u hier ook via een live webcast aan deelnemen. De exacte invulling van dit
digitale wijkgesprek is nog niet bekend. Zodra de opzet daarvan duidelijk is,
laten wij dat via onze website weten.

Meld u hier aan voor het
Digitaal Wijkgesprek

Chilipad veiliger met Victor
Veilig
21 juli 2020

Buurtbabbel & Victor Veilig
op het Chilipad
19 juli 2020

De eerste buurtbabbel is een feit.
Ongeveer 25 omwonenden van het
Chilipad zijn getuigen geweest van
het plaatsen van vier Victor Veilig
poppen op het woonerf tussen de
Latijns-Amerikalaan en het
appartementencomplex aan het
Chilipad. Onder het genot van een
drankje wordt met elkaar
kennisgemaakt en zaken die in dit…

Op maandag 20 juli om 17.00 uur
zal de Bewonersvereniging Heel
Tanthof Delft tijdens een
buurtbabbel vier Victors Veilig op
het Chilipad plaatsen. We doen dit
om aandacht te vragen voor de
verkeersveiligheid op deze plek,
waar ook een speelplaats voor
kinderen is gevestigd. Omdat het
plaatsen van de Victors…

Lees meer...

Lees meer...

BHTD verzet zich tegen
extra rijstroken op de A4

Muurschildering Dashof
opgeleverd

16 juni 2020

De BHTD heeft bij het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een
zienswijze ingediend op het
ontwerptracébesluit voor de A4
Haaglanden – N14. Het ministerie is
vanwege de toename van de
automobiliteit op de A4 en daaruit
voortvloeiende files van plan de A4
tussen de Ketheltunnel en de afslag
Den Haag-Zuid…

14 juni 2020

De muurschildering van een vos,
een ijsvogel en natuurlijk een das
bij winkelcentrum De Dashof is
opgeleverd. U heeft ze misschien al
gezien bij uw rondje boodschappen
in Tanthof-Oost. De meningen die
wij tot nu toe hebben gehoord over
het resultaat zijn zeer positief! Een
tijdje geleden vroegen wij u…
Lees meer...

Lees meer...
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