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In deze 11 editie van onze halfjaarlijkse nieuwsbrief valt weer veel te lezen over ons actieprogramma en de
lopende en nieuwe projecten.
Voor een paar zaken vragen wij wat extra aandacht:
- We zijn al heel lang op zoek naar een extra bestuurslid. Wie wil en kan daar wat tijd voor vrijmaken?
- De website www.beleefdelfstehout.nl. We hebben nog niet van iedereen de informatie compleet. En we
vragen iedereen activiteiten en evenementen voor de agenda regelmatig door te geven via
hallo@beleefdelftsehout.nl zodat de agenda goed gevuld wordt en blijft.
- Ideeën voor nieuwe projecten zijn altijd welkom!
Als extraatje bij deze nieuwsbrief is een mooi artikel uit De Telegraaf bijgevoegd, waarin een groot deel aan de
Delftse Hout is gewijd.
Zoals altijd wens ik u veel leesplezier!
Pim Meijkamp, voorzitter
Het bestuur is op zoek naar een extra bestuurslid, waarbij – gezien de samenstelling van het huidige bestuur – de
voorkeur uitgaat naar een ondernemer. Het bestuur vergadert 6x per jaar. Bent u ook geïnteresseerd in een
bestuursfunctie of een andere rol binnen de ondernemersvereniging? Neem dan contact op met het bestuur via
het secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).

TERUGBLIK ALV

e

Op donderdag 27 juni vond alweer de 12
ledenvergadering plaats. Dit keer waren we te gast bij
de 100-jarige ATV Levenslust. Uiteraard werd dat
gevierd met een glaasje bubbels en een cadeau.
Hoewel er dit keer niet veel leden aanwezig waren,
was het een vergadering met goede discussies, ideeën
en tips. In deze nieuwsbrief leest u meer over de
diverse onderwerpen die aan de orde zijn geweest. De
leden van de ondernemersvereniging hebben
inmiddels het verslag ontvangen.
De najaarsvergadering op donderdag 28 november
2019 vindt plaats bij het WestCord Hotel Delft.

Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie openstellen voor de Algemene
Ledenvergadering? Neem dan voor meer informatie contact op met ons secretariaat. Het e-mailadres vindt u
onderaan deze nieuwsbrief.
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ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT
Ten aanzien van het activiteitenprogramma is er weer goed nieuws te melden. Tijdens de Algemene
Ledenvergaderingen wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke
presentatie gegeven. Wilt u op de hoogte blijven, dan adviseren wij u naar
onze ledenvergaderingen te komen. Het actieprogramma is te vinden op
Chainels en op de website van het Ondernemersfonds.

- Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers)
Beleefdelftsehout.nl is nu bijna een jaar live en het belangrijkste doel is om
de website van ons allen te laten zijn. Een online plek waar alles wat te
beleven is in Delftse Hout overzichtelijk verzameld staat voor de bezoekers
van het gebied. Het bestuur wil ervoor zorgen grote aantallen relevante
bezoekers te krijgen op de site. Wij hebben daarvoor ook een bannertje
laten maken dat op de verschillende websites van verenigingen en bedrijven
geplaatst kan worden om zodoende meer aandacht te krijgen voor
beleefdelftsehout.nl.
Belangrijk is ook om alle
evenementen en relevant
materiaal aan te leveren om op
deze mooie website te laten plaatsen. De bezoekers van Delftse
Hout zullen op verschillende manieren worden gewezen op de
inhoud van de website en alles wat is te beleven in ons mooie
gebied. Kijk dus snel even op www.beleefdelftsehout.nl en stuur uw
eigen tekst en foto naar hallo@beleefdelftsehout.nl.

- Investeren in bewegwijzering bedrijven, instellingen en verenigingen in het gebied
Tijdens de ALV van 27 juni jl. heeft het bestuur een uitgewerkt voorstel gepresenteerd aan de aanwezige leden.
Een mooi compleet voorstel, waarvoor helaas nog niet voldoende draagvlak werd gevonden bij de aanwezige
bedrijven en verenigingen in ons gebied. Het bestuur heeft middels een mailing gevraagd naar de interesse bij
leden en niet-leden van de ondernemersvereniging en daaruit zijn 19 reacties ontvangen van
geïnteresseerden. Dat is uiteraard niet voldoende op een potentiële deelname van 75. Overigens heeft het
bestuur van maar 26 aangeschreven bedrijven en verenigingen een reactie mogen ontvangen. Het bestuur
gaat nu in overleg met de leverancier ‘City Outdoor Signs’ om tot een nieuw voorstel te komen, in ieder geval
om met elkaar de mogelijkheden te verkennen.

- Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden heeft het bestuur van de ondernemersvereniging een
concept ‘plan van aanpak’ ingediend bij de daarvoor bestemde afdeling van de gemeente Delft om de
omgeving van de tunnels aantrekkelijker te maken in een traject van co-creatie. Daarop heeft de gemeente
laten weten dat er een project wordt aangemaakt om met elkaar te kunnen beoordelen of de doelstellingen
van de ondernemers haalbaar kunnen worden gemaakt. Vanuit het bestuur zullen leden plaatsnemen in de
projectgroep, maar ook zullen vertegenwoordigers uit andere gremia worden gevraagd om in dit project deel
te nemen.

- Betere verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen
Voor betere verlichting van ons gebied ziet het bestuur vooral kansen in slimmere verlichting en heeft
daarvoor TUDelft geconsulteerd (zie ook https://www.delta.tudelft.nl/article/designing-darkness). De
specialisten van het team van Taylor Stone (Postdoctoraal onderzoeker aan de TU) zullen in het vierde kwartaal
van 2019 een onderzoek in het gebied verzorgen, inclusief interviews met gebruikers van het gebied. In het
begin van 2020 zal het bestuur daarvan een plan van aanpak ontvangen. Vervolgens zal de samenwerking
worden gezocht met relevante stakeholders, om zo tot mooie resultaten te komen, waarbij slimmere
toepassingen worden gebruikt en die ons gebied voor iedereen een stukje veiliger zal maken.
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- Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)
Zoals wellicht bij u bekend is, is begin dit jaar een heel
intensieve en grote investering gedaan in onze plas.
Een investering die er op de lange termijn voor moet
zorgen dat de blauwalg verdwijnt. Onze voorzitter Pim
Meijkamp vertelt in een video op YouTube een en
ander over de werkzaamheden en maatregelen.
De blauwalg bleef het eerste jaar al lange tijd weg,
maar stak in augustus van dit jaar toch weer even de
kop op. Hoogheemraadschap Delfland heeft alle
registers opengetrokken om de blauwalg te doen
verdwijnen en met succes. De nieuwsberichten van 20
augustus gaven de zwemmers en watersporters groen
licht om weer de plas in te duiken. Zie ook dit artikel in
het AD.
Wat betreft het actieprogramma is dit project afgerond. Het Hoogheemraadschap zal de voortgang van de
genomen maatregelen en de kwaliteit van het water in de gaten blijven houden. Mocht er nieuws zijn, dan
wordt u op de hoogte gehouden via Chainels of in een van onze volgende nieuwsbrieven.

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN
- Zwaluwwand
Op 29 mei jl. werd de oeverzwaluwwand officieel geopend
door wethouder Brandligt. De zwaluwen hadden de wand
al voortijdig ontdekt en in bezit genomen.

NIEUWE PROJECTEN
- Bloembollen
Dit najaar zullen er weer bloembollen worden geplant in het gebied. Het betreft een aanvulling op de bollen
die er alweer een paar jaar liggen en nog elk jaar tot bloei komen. De bollen komen te liggen aan het
Linneauspad en Korftlaan. In de volgende nieuwsbrief hopen we een mooie
foto te kunnen plaatsen van deze nieuwe voorjaarsbloeiers.

- Magazine over Gebiedsvisie BuytenHout
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het magazine. Bij de
volgende ledenvergadering zal vermeld worden wat dan de stand van zaken
is. Mocht het magazine dan gereed zijn, wordt het bij de ledenvergadering
persoonlijk uitgereikt.
Het bestuur roept op tot het indienen van nieuwe ideeën die voldoen aan de
doelstellingen van het Ondernemersfonds Delft (zie de procedure hieronder).
Projectaanvragen die voor 12 oktober 2019 worden ingediend en aan de
criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 28 november 2019
voorgelegd aan de leden.
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PROCEDURE INDIENEN PROJECTAANVRAAG
Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een project
willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Het fonds werkt
stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen
aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de
ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds
worden ingediend.

IDEEËN ?
Tijdens de ledenvergadering werd gemeld dat er veel ideeën en plannen zijn voor projecten, maar dat het de
mensen aan tijd ontbreekt om de aanvragen te maken en in te dienen. Het bestuur heeft daarom besloten dat
het mogelijk is om in de voorbereidende fase van een projectaanvraag ondersteuning te vragen van het
secretariaat en de projectcoördinator. Zij kunnen helpen met tips en ondersteunen bij het
opzetten van de projectaanvraag. Wil men echter een projectleider tijdens het project voor de
uitvoering, dan zal de aanvrager zelf iemand moeten zoeken en de kosten hiervoor in het
project moeten opnemen.
Heeft u een mooi idee voor een project, voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds
en sluit het aan bij de visie van Ondernemersvereniging Delftse Hout?
Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het
bestuur. Zowel het aanvraagformulier als de visie vindt u op onze webpagina.
Ingediende projectaanvragen worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

 Idee: Collectieve beveiliging
In het voorwoord van onze vorige nieuwsbrief liet onze voorzitter het volgende weten:
“…Helaas gebeuren er in ons mooie gebied ook vervelende zaken zoals inbraak en vandalisme waar diverse
verenigingen en ondernemers de laatste tijd mee te maken hebben gehad. De ondernemersvereniging houdt het
in de gaten en zal initiatieven en maatregelen om deze vervelende ontwikkeling tegen te gaan zo mogelijk
steunen middels een project…”
M.b.t. collectieve beveiliging kunnen de leden – als zij dit belangrijk vinden – er een project van maken. Zij
kunnen dan ook een projectleider aanstellen die alles uitzoekt en de juiste mensen bijeenroept. Een dergelijke
projectaanvraag maakt zeer goede kans goedgekeurd te worden door de ledenvergadering en door het
ondernemersfonds.

ONDERNEMERSFONDS
 Delft Verbindt zomerbarbecue
Op maandag 1 juli jl. werd bij de Stadsboerderij
BuytenDelft de jaarlijkse zomerbarbecue van Delft Verbindt
gehouden.
Meer dan 400 ondernemers kwamen daar dit jaar op af.
Erben Wennemars en Rob Harmeling inspireerden de
ondernemers met anekdotes uit hun sportcarrière en
maakten vergelijkingen met ondernemen. Maar ook de
pitches van Delftenaren met initiatieven die ondernemers
verder kunnen helpen, maakten indruk. Aan het einde van
het plenaire programma werd vooruit gekeken naar de
ondernemersverkiezing tijdens De Kracht van Delft
Verbindt. waarna er voor iedereen volop de ruimte was om te netwerken onder het genot van een heerlijke
barbecue die werd verzorgd door Firma van Buiten.
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 De Kracht van Delft verbindt
De eerstvolgende ondernemersbijeenkomst is de Kracht van Delft Verbindt op maandag 7 oktober 2019. Als
locatie is dit jaar gekozen voor Lijm & Cultuur. Hoewel gekozen is voor een nieuwe formule blijft de
ondernemersverkiezing “Delftse ondernemer van het jaar” behouden. Naast de juryprijs is er ook de
publieksprijs waarvoor u uw stem kunt uitbrengen. Twee van
de genomineerden zijn gevestigd in de Delftse Hout: De
Schaapskooi (categorie horeca) en ZON! Kinderopvang
(categorie 10> medewerkers). Op de website van Delft
Verbindt kunt u uw stem uitbrengen en u aanmelden voor
de bijeenkomst.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die interessant zijn voor bezoekers en gebruikers?
Stuur uw informatie dan per e-mail naar hallo@beleefdelftsehout.nl en wij plaatsen het in de activiteitenkalender
op de website.
Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige organisaties in ons gebied kunnen op
Chainels worden geplaatst.

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN
 100-jarig bestaan ATV Levenslust
Dit jaar bestaat ATV Levenslust 100 jaar. Afgelopen juni werd dat op
de verschillende tuincomplexen gevierd. Bij de ledenvergadering van
de ondernemersvereniging Delftse Hout werden de aanwezige
bestuurslden van ATV Levenslust in het zonnetje gezet. Aan het begin
van de vergadering werden ze toegesproken door voorzitter Pim
Meijkamp en kregen ze als cadeau een kruiwagen vol met planten,
bloemen en zakjes bloemzaad.

OVERIG NIEUWS EN INGEKOMEN STUKKEN
 De Delftse Hout in de Telegraaf
Edo Garretsen van het WestCord Hotel attendeerde ons op een leuk artikel over Delft in De Telegraaf. Hierin
komt ook de Delftse Hout uitgebreid aan bod. Het gehele artikel is bij deze nieuwsbrief gevoegd.

 Nieuw e-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout
Alweer een nieuw e-mailadres, zult u denken. Inderdaad, maar wel met de bedoeling dat dit e-mailadres een
blijvertje is. De mailbox van het vorige e-mailadres liep te snel vol en ook waren we van mening dat de naam
niet helemaal voldeed. Om verwarring te voorkomen en aan te geven dat het nieuwe e-mailadres van de
ondernemersvereniging is, is gekozen voor secretariaat@ovdelftsehout.nl. Het oude adres wordt binnen
afzienbare tijd afgesloten.
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VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER
- Bestuursvergaderingen
Donderdag 17 oktober 2019 is de laatste bestuursvergadering van dit jaar.
De bestuursvergaderingen voor 2020 zijn nog niet bekend.

- Algemene Ledenvergadering
Donderdag 28 november 2019

- Deadline inzenden projectaanvragen
Vrijdag 11 oktober 2019
Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina.

- De Kracht van Delft Verbindt
Maandag 7 oktober 2019

LINKS / CONTACT:
- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout:
secretariaat@ovdelftsehout.nl

- E-mailadres website Beleef Delftse Hout:
hallo@beleefdelftsehout.nl

- Website Beleef Delftse Hout:
https://www.beleefdelftsehout.nl/

- Chainels:
https://www.chainels.com/delftsehout

- Website Ondernemersfonds:
https://www.ondernemersfondsdelft.nl
- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout:
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15

COLOFON
Bestuur:
Pim Meijkamp, voorzitter
Nynke Hoitinga, bestuurssecretaris
Hans Hoeffnagel, penningmeester
Pieter Kunz, algemeen bestuurslid

Ontwerp: Marijke de Vreede
Redactie: Marijke de Vreede
Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel

Adreswijzigingen:
secretariaat@ovdelftsehout.nl
Onze nieuwsbrieven worden geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier
Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen

Jaap Langhout, projectleider
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