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NIEUWSBRIEF 

Nr. 5 – najaar 2016 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Het is inmiddels begin september en de zomer ligt achter ons.  We hebben het afgelopen half jaar weer een 

aantal nieuwe leden mogen verwelkomen zoals HANOS, Buytendelft en DHC, en we kijken terug op een 

drukbezochte voorjaarsvergadering (met dank aan Duurzaamheidcentrum De Papaver en De Schaapskooi voor 

hun gastvrijheid!). Onze leden hebben in deze ALV weer een aantal prachtige aanvragen goedgekeurd, waar 

we in deze nieuwsbrief meer over zullen vertellen.  Vanuit het  bestuur is een werkgroep nu bezig met de in 

onze visie beschreven verbetering van de entrees van de Delftse Hout. Er wordt samen met een kunstenaar 

gewerkt aan een voorstel om de viaducten onder de A13 aantrekkelijker  te maken om zo de Delftse Hout als 

geheel aantrekkelijker te maken en als stadspark aan de stad te verbinden. We houden u uiteraard op de 

hoogte van de vorderingen.   

Tijdens de laatste ALV hebben we afscheid genomen van Joost Verhoeff als bestuurlijk secretaris. Gelukkig 

blijft hij wel als lid verbonden aan onze vereniging. Wel hebben we door zijn vertrek een vacature in ons 

bestuur en zijn we dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wanneer u interesse heeft om ons bestuur te 

komen versterken als bestuurslid of secretaris (of als u meer informatie wilt over de vacature) kunt u mij 

bereiken via edo.garretsen@westcordhotels.nl.  

Voor nu wens ik u een mooie herfst en ik hoop van harte u te mogen begroeten bij de ALV op 24 november! 

 Edo Garretsen, voorzitter 

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor!  

Marijke de Vreede 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Geboren in Delft, opgegroeid in Rijswijk en inmiddels alweer 17 jaar terug in 

Delft. 

Veel mensen kennen mij vanwege mijn werkzaamheden voor KHN Delft, waar ik 

tot 1 juli jl. 16 jaar lang uitvoerend secretaris was.  Door die werkzaamheden en 

mijn contacten in Delft ben ik bij Ondernemersvereniging Delftse Hout terecht 

gekomen. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer opdrachten bijgekomen. Zo 

notuleer ik de vergaderingen van Bedrijvenkring Schieoevers en de werkgroep 

Stadsbreed van het Ondernemersfonds, en ben ik ook uitvoerend secretaris van 

het Bestuurlijk Overleg Binnenstad, Ondernemersvereniging Buitenhof, Stichting 

Ondernemersfond Voorhof en Tanthof Ondernemersvereniging. 

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging? 

Als uitvoerend secretaris voer ik zelfstandig het secretariaat, wat inhoudt dat alle werkzaamheden die daarbij 

horen, aan mij zijn uitbesteed. Daarnaast verzorg ik 2x per jaar deze nieuwsbrief. 
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TERUGBLIK ALV 
Op donderdag 2 juni 2016 waren we met 27 mensen te gast bij Duurzaamheidscentrum De Papaver waar de 

voorjaarsvergadering werd gehouden. Voorafgaand was er de mogelijkheid voor een rondleiding op het 

terrein van de Papaver.  

Aan het begin van de vergadering werd 

officieel afscheid genomen van Joost 

Verhoeff, die in maart was afgetreden als 

bestuurslid en werd Paul de Bree 

verwelkomd als opvolger van Jasper 

Rijnaarts in de kascommissie. 

Er waren dit keer 5 projectaanvragen 

ingediend waarover de leden een besluit 

konden nemen, en met 4 daarvan gingen 

de leden akkoord, te weten: 

Kinderdoekaart Buitenhout, Netwerk 

Delftse Hout, Omgeving social sofa, Paard 

en wagen. 

Na afloop van de vergadering vertrok 

iedereen naar de Schaapskooi aan de 

overkant waar de voorbereidingen voor een heerlijke barbecue al begonnen waren. Helaas was het weer niet 

zo goed, maar in de gezellige binnenruimte van de Schaapskooi smaakte alles net zo lekker. 

De najaarsvergadering op 24 november 2016 vindt plaats bij DSW Plané. 

 

NIEUWE LEDEN 
Op 1 juni 2016 hebben we HANOS mogen verwelkomen als lid en op 1 augustus 2016 is DHC lid geworden, 

De ondernemersvereniging telt nu 79 leden, waarvan 75 stemgerechtigd zijn. Een aantal leden is 2x lid: zowel 

als eigenaar als gebruiker van het pand. Daarnaast zijn er ook enkele ‘buitengewone leden’, zij zijn niet 

stemgerechtigd. De ledenlijst is terug te vinden op onze webpagina van het Ondernemersfonds. 

 

ONDERNEMERSFONDS 
Op dinsdag 18 mei jl. was er een bijeenkomst van de Raad van Advies met het bestuur van het 

Ondernemersfonds. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers uit alle 12 gebieden. De Raad van Advies 

is er om het bestuur te adviseren maar staat ook vooral in het teken van het leren van elkaar. Wat gebeurt er in 

de gebieden van het Ondernemersfonds en waarin kunnen de gebieden elkaar vinden. Zo zijn er al veel 

samenwerkingsverbanden tussen gebieden ontstaan. Deze keer was Marja van Leeuwen uitgenodigd om een 

presentatie te houden over fondsenwerving. Martijn Kirsten liet vervolgens zien hoe met cofinanciering Delft 

City Shuttle is gerealiseerd. 

Woensdag 6 juli jl. was er een vergadering van de 

werkgroep Stadsbreed. Ook hierin zit uit alle 12 

gebieden een afgevaardigde. Binnen Stadsbreed 

proberen we projecten te realiseren die het 

ondernemersklimaat in de hele stad ten goede 

komen. Zo wordt onder andere de Open Dag Kabelfabriek gesteund met een bijdrage maar ook Open 

Monumentendag, Taptoe Delft en Swim to Fight Cancer.  

Wellicht heeft u goede ideeën; het gebied waarin u gevestigd bent (Delftse Hout) heeft een actieve vereniging. 

Praat en beslis mee waaraan het geld wordt uitgegeven binnen uw gebied en wordt lid van de 

Ondernemersvereniging Delftse Hout. U bent van harte welkom! 

Marja Keizer, Fondsmanager Ondernemersfonds Delft 
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

- Beheer belevingspad 

 

Gedurende de maanden 

juni en juli hebben de 

hulpboeren zich beperkt 

tot snoei- en maai-

werkzaamheden. 

 

Zo hebben ze de 

brandnetels gemaaid bij 

het “vogeluitkijkpunt“ en 

het riet gemaaid bij het 

“Helofytenfilter”. 

 

 

 

 

 

 

- Groen doet goed – kinderdoekaart Buytenhout 

Dit najaar gaat er van alles gebeuren m.b.t. Groen doet Goed. Voor de kinderdoekaart Buytenhout wordt een 

afspraak gepland met de ontwerper van de voorbeeldkaart. 

 

- Stadsboerderij / Paard en wagen 

In verband met de drukke zomerperiode zijn deze 2 projecten nog niet gestart.  

 

- Netwerk Delftse Hout  

Op dinsdagavond 28 juni 2016 bezoeken 23 betrokkenen de 

eerste netwerkbijeenkomst van het voormalig platform 

Delftse Hout. Paul de Bree is gastvoorzitter bij deze eerste 

doorstartbijeenkomst. 

 Hoe is het ook alweer zo gekomen? 

Het is alweer een tijd geleden dat de laatste 

platformbijeenkomst plaatsvond. Dat was eind 2014. Na het 

besluit tot bezuinigingen op Natuur en milieueducatie 

(NME) en de kinderboerderijen heeft de gemeente tijdens 

die laatste bijeenkomst aangegeven dat door het afstoten 

van De Papaver het platform niet meer door de gemeente 

georganiseerd zal worden. Er bleek vanuit het platform 

belangstelling om het platform op de een of andere manier 

te continueren. Echter in 2015 is door het proces van 

overdracht van de voorzieningen het verder vormgeven van 

dat idee in het gedrang gekomen. Begin 2016 is, in overleg 

met de ondernemersvereniging, afgesproken met een 

voorstel te komen voor de komende 3 jaar. Op 2 juni 2016 is 

dat voorstel goedgekeurd in het kader van het 

Ondernemersfonds. 

 Hoe werkt de nieuwe opzet van het netwerk Delftse Hout? 

De bijeenkomsten hebben tot doel om elkaar te kennen en 

elkaar te informeren over de initiatieven en ontwikkelingen 
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in het gebied. Waar voorheen de platformbijeenkomsten alleen door de gemeente werden georganiseerd, 

worden de bijeenkomsten nu door meerdere partijen georganiseerd.  De ondernemersvereniging levert 

secretariaatsondersteuning, er is een agendacommissie met partijen uit het gebied (o.a. BuytenDelft en De 

Papaver) en de gemeente. De deelnemers leveren afwisselend de locatie en de voorzitter. 

Per jaar gaat het om ca 3 bijeenkomsten: 2 keer een ‘gewone’ bijeenkomst (in mei en in september/oktober) 

en 1 keer schouw in maart als voorbereiding op het seizoen. 

De highlights van de bijeenkomsten ‘netwerk Delftse Hout’ zullen in de nieuwsbrieven worden opgenomen. 

De uitgebreidere verslagen van de bijeenkomsten worden apart verzonden. 

 Onderwerpen die besproken zijn: 

Schouw (aandachtspunten voor een volgende schouw kunnen worden doorgegeven via de Buitenbeterapp 

(http://www.buitenbeter.nl/); zwemlijn Grote Plas; ganzenaanpak; waterkwaliteit Grote Plas, zwemmersjeuk; 

entrees Delftse Hout (projecten van de ondernemersvereniging); Groen doet goed en regionale 

ontwikkelingen (Buytenhout). 

Deze nieuwe werkwijze zal jaarlijks worden geëvalueerd, dus als er opmerkingen of suggesties zijn, geef ze dan 

vooral door. Dat kan via het e-mailadres van de ondernemersvereniging: ovdelftsehout@hotmail.com.  

 

- Omgeving social sofa 

In 2015 is er naast de locatie Willem Felsoord van Ipse de Bruggen een Social sofa geplaatst. 

De plek rondom de social sofa kon wel een opknapbeurt gebruiken vandaar dat er aan de ondernemings-

vereniging budget gevraagd is om dit te kunnen realiseren. 

Op 4 en 5 augustus is er hard gewerkt aan het Linneauspad. Samen met de tuinman van het Willem Felsoord is 

de plek opnieuw geëgaliseerd, bestraat en er is nieuwe beplanting neer gezet. Het resultaat mag er zijn! 

Kortom een prachtige plek om even uit te rusten, een goed gesprek te voeren en te genieten van iedereen die 

voorbij komt. 

 

  voor:        na: 
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- Fleurige entrees Delftse Hout 1e en 2e fase 

De 1
e
 fase is afgerond en in het voorjaar stonden de bollen fleurig te bloeien. 

De 2
e
 fase start dit najaar en het resultaat daarvan zal in 2017 zichtbaar zijn. 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw 

informatie dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).  

De nieuwsbrief komt 2x per jaar uit (eind augustus/begin september en eind februari/begin maart). 

 

OVERIG NIEUWS EN INGEZONDEN STUKKEN 

- De Kracht van Delft 

Dit jaar staat de Kracht van Delft in het teken van social business. Steeds meer ondernemers kijken naar meer 

dan alleen financiële winst. Een krachtige ontwikkeling die het verdient om in de schijnwerpers te staan tijdens 

het evenement op maandag 21 november 2016. Daarnaast biedt deze avond volop gelegenheid om bij te 

praten én te netwerken met andere ondernemers en betrokkenen in Delft. 

Tijdens de Kracht van Delft wordt traditioneel de ‘Delftse ondernemer van 

het jaar’ gekozen. Deze keer is dat een ondernemer die aantoonbaar en 

met succes het begrip social business invulling geeft.  

Nominaties voor deze titel kunnen voor 1 oktober 2016 via de website 

www.dekrachtvandelft.nl  worden ingediend.  

Aanmelden als bezoeker kan eveneens via www.dekrachtvandelft.nl  tot 

donderdag 17 november 2016.  

 

- Stichting Kijk Haar! (ingezonden stuk) 

Stichting Kijk Haar! bestaat inmiddels ruim een jaar en is door een aantal vrijwillige trainers en coaches 

opgezet om werkzoekende 50+ vrouwen (MBO+- en HBO-niveau met een professionele werkervaring) met 

een uitkering of als zzp-er zonder inkomen een gratis empowermenttraject van 6 weken aan te bieden. 

Stichting Kijk Haar! is bezig met de verdere uitbouw van de activiteiten en NEN heeft een 

ruimte beschikbaar gesteld voor een gratis empowerment event op 29 oktober 2016 voor 

ca. 75 dames (afkomstig uit de regio Delft). De dag is vooral bedoeld om de doelgroep 

een hart onder de riem te steken en zal onder meer bestaan uit verschillende workshops 

en inspirerende sprekers met als thema de arbeidsmarkt en profilering van deze 

specifieke doelgroep. 

 

http://www.dekrachtvandelft.nl/
http://www.dekrachtvandelft.nl/


 
 

 
6 

 

Aangezien er ontzettend veel expertise bij de deelnemers aanwezig is, zou de stichting graag als afsluiter van 

de dag een mapje met vacatures mee willen geven van bedrijven uit de regio (en dan vooral van werkgevers 

die deze doelgroep een warm hart toedragen en ervan overtuigd zijn dat dergelijke werknemers een positieve 

bijdrage aan de organisatie kunnen leveren).  

Heeft u vacatures en/of bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Patty Knoops 

(patty@kijkhaar.nu). Meer informatie is te vinden op http://kijkhaar.nu/  

 

BELANGRIJKE DATA 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 25 augustus 2016 

Donderdag 13 oktober 2016 

- Algemene Ledenvergaderingen  
Donderdag 24 november 2016 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Vrijdag 7 oktober 2016 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  
http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15 

- LinkedIn groep Delftse Hout: 
http://www.linkedin.com/groups/Ondernemersvereniging-Delftse-Hout-7426923/about  

- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
ovdelftsehout@hotmail.com  

 

COLOFON 

Bestuur:                  

Edo Garretsen, voorzitter      

Pim Meijkamp, penningmeester               

Nynke Hoitinga, algemeen bestuurslid          

Hans Hoeffnagel, algemeen bestuurslid       

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel 

Adreswijzigingen: 

ovdelftsehout@hotmail.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen 
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