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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Sinds onze vorige nieuwsbrief die eind september 2019 verstuurd is, is de wereld veranderd en ons (ondernemers)leven overhoop gegooid door het coronavirus. Zonder enige uitzondering is iedereen wel op een of
andere manier hierdoor getroffen. Langzaamaan en beetje bij beetje kan er weer wat meer dan de afgelopen
maanden het geval was. Laten we hopen dat dit op tijd is en ondernemers, verenigingen en alle andere organisaties er weer bovenop komen. Tijdens onze ledenbijeenkomst op 9 juli jl. bleek in elk geval dat er heel veel
veerkracht in de mens zit en van de nood een deugd gemaakt werd door tijdens sluitingen de zaak of club
flink onder handen te nemen. Het zijn echter zware tijden en het zal nog lang merkbaar zijn dat inkomsten fors
terugliepen of geheel verdwenen.
Deze nieuwsbrief zal echter niet in het teken van corona staan, maar juist aandacht vestigen op afgeronde en
lopende projecten en initiatieven in ons mooie gebied. Uiteraard komen er ook actualiteiten voorbij.
Rest mij verder u voor de komende tijd veel sterkte en een goede gezondheid toe te wensen en daarnaast veel
leesplezier van deze nieuwsbrief.
Pim Meijkamp, voorzitter

KENNISMAKING MET
Graag stellen we voor!
Andy van Leeuwen

Wie ben je en waar kennen we je van?
Ik ben geboren en getogen in Delft en mijn wieg stond in De Schaapskooi,
een echt familiebedrijf waarvan ik me nu alweer enige tijd de eigenaar mag
noemen. De nodige ervaring heb ik in het verleden opgedaan bij de
Holland America Line, Hotel des Indes en Hotel Atlantic.
Ik woon samen met Babiche die in de thuiszorg werkt en samen hebben
we drie geweldige kinderen: Enrique-Luiz, Lorencio en Maruja.
Op sportief gebied leef ik me uit bij waterpolovereniging d’Elft en zoals op
de foto te zien is, span ik me ook graag in voor het mooie initiatief Swim to
Fight Cancer. Een andere hobby is muziek (Vinyl Jazz en Funk) en ga ik
graag naar concerten.

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging?
Na eerst een jaar lid te zijn geweest in de kascommissie, ben ik met ingang van 9 juli jl. algemeen bestuurslid
en volg ik Pieter Kunz op die na een termijn van 3 jaar is afgetreden.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een extra bestuurslid. Bent u 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).
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TERUGBLIK ALV
De Algemene Ledenvergadering (ALV) die in april van dit jaar gepland stond, kon vanwege het coronavirus
niet doorgaan. De meeste onderwerpen die daar besproken zouden worden, zijn doorgeschoven naar de ALV
op 15 oktober a.s. Wel besloot het bestuur om op donderdag 9 juli een extra ledenbijeenkomst te houden met
aansluitend een barbecue. Dit keer waren we te gast bij De Schaapskooi.
Bij deze ledenbijeenkomst werd het vernieuwde actieprogramma gepresenteerd door Gilbert Bal (Roots
Beleidsadvies) en er was een presentatie naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Light Touch – Een visie
voor het Delftse Hout bij nacht” van Dr. Taylor Stone (TU Delft). Zowel het actieprogramma als het (Nederlandstalige) onderzoeksrapport is inmiddels gedeeld met de leden van de ondernemersvereniging.
De ledenbijeenkomst werd begonnen met een rondje langs de
aanwezige leden met de vraag hoe zij tijdens de coronacrisis de
laatste maanden zijn doorgekomen.
De jaarrekening 2019 en begroting 2020 werden besproken en Andy
van Leeuwen werd voorgedragen en benoemd als nieuw bestuurslid.
Ook zou afscheid worden genomen van Pieter Kunz, die aftrad na 3
jaar bestuurslid te zijn geweest. Helaas kon Pieter niet aanwezig zijn
vanwege een hersenschudding die hij had opgelopen bij een fietsongeluk. Het mooie afscheidscadeau, bestaande uit een Delfts kratje
met producten van diverse Delftse ondernemers, is bij hem thuis
bezorgd.
De najaarsvergadering op donderdag 15 oktober 2020 vindt plaats bij het Art Centre Delft.
Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie openstellen voor een ledenbijeenkomst? Neem dan voor meer informatie contact op met ons secretariaat. Het e-mailadres vindt u onderaan deze
nieuwsbrief.

ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT
Ten aanzien van het (vernieuwde) actieprogramma 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. De actieprogramma’s zijn te
vinden op Chainels en op de website van het Ondernemersfonds.
Uit de door Roots Beleidsadvies gehouden enquête is gebleken dat de bedrijven, instellingen en verenigingen
uit het gebied de volgende acties het belangrijkst vinden om uit te voeren, aanvullend op vervolgacties uit het
actieprogramma van 2016/2017:
1. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied
2. Lobby voor aanpak infrastructuur
3. Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan
4. Investeren in onderhoud beleefplekken
5. Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade.
Vanwege de beperkte ruimte in de begroting is gekozen om in eerste instantie de focus te leggen op (meer)
mobiele surveillance en lobby voor de aanpak van infrastructuur. Samen met vier acties uit het ‘eerdere’
actieprogramma, betekent dit dat in 2020/2021 de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
 Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)
Dankzij lobbywerkzaamheden hebben Hoogheemraadschap
Delfland en de gemeente Delft grote investeringen in de
plas gedaan. Het bestuur van de ondernemersvereniging
Delftse Hout blijft met veel interesse en energie betrokken
bij verdere activiteiten, zodat de waterkwaliteit op het
gewenste niveau blijft om de recreatie in het gebied
optimaal te waarborgen.
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 Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers)
Beleefdelftsehout.nl is nu meer dan een
jaar live en het belangrijkste doel is om
de website van ons allen te laten zijn.
Tekst en foto’s van toekomstige
evenementen in ons gebied hopen wij
steeds te ontvangen via het e-mailadres
hallo@beleefdelftsehout.nl. Ook zullen
wij actief content gaan verzamelen. De
(potentiële) bezoeker wordt op deze
manier steeds verleid om naar ons
gebied te komen en een optimale
beleving van het gebied te ervaren.
 Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
Nu duidelijk is geworden dat een integrale aanpak van de entrees een complex project wordt, heeft het
bestuur ervoor gekozen om de entrees allereerst aantrekkelijker te laten maken qua kleur en sfeer. De ondernemersvereniging heeft een beperkt budget beschikbaar gesteld en hoopt nu cofinanciering te vinden voor de
aanpak van de entrees aan de Korftlaan en aan de Tweemolentjeskade.
 Betere verlichting op ontsluitingswegen en bij
parkeerplaatsen
Het eerder aangekondigde onderzoek naar ons gebied
door TU Delft is afgerond en werd tijdens de ledenbijeenkomst van 9 juli gepresenteerd. Iris Lek en Taylor
Stone (PhD) hebben de presentatie voor ons verzorgd en
het bestuur vraagt aan wethouder Brandligt om in
september tijd te maken voor dit thema. Doel is om tot
een gezamenlijk plan van aanpak te komen zodat daarna
tot uitvoering kan worden overgegaan.
Het (Nederlandstalige) rapport is terug te vinden op Chainels.
 Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied
Nog dit jaar starten wij met het opstellen van een programma van eisen voor (extra) mobiele surveillance in de
Delftse Hout/ A13-zone, waarbij we nagaan welke organisaties reeds in mobiele surveillance investeren en op
welke momenten dus al mobiele surveillance in het gebied plaatsvindt. Als onderdeel van deze inventarisatie
wordt zo nauwkeurig mogelijk nagegaan waar en wanneer de belangrijkste knelpunten in veiligheidsbeleving
bestaan. Met die uitkomsten gaan we proberen om een collectief samen te stellen, waarbij de bestaande
relaties gerespecteerd zullen worden.
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 Lobby voor aanpak infrastructuur
Met betrekking tot de lobby zullen de leden van de ondernemersvereniging Delftse Hout allereerst worden
bevraagd naar de knelpunten die zij ervaren op het punt van: 1) verkeersveiligheid, 2) onderhoudsstaat van
respectievelijk wandel-/fietspaden en parkeerplaatsen en 3) fietsparkeervoorzieningen.
De opbrengsten zullen inzicht geven in de belangrijkste knelpunten die door de leden van de ondernemersvereniging op het punt van infrastructuur worden ervaren. In het bestuur van de ondernemersvereniging zullen
deze inzichten worden besproken om vervolgens een strategie voor de lobby te bepalen.

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN
- Houttrail
Op 19 april 2020 stond de eerste Delftse Houttrail gepland, maar ook hier gooide corona roet in het eten en
de trail werd afgelast. Er wordt nu bekeken of het mogelijk is de trail alsnog te laten doorgaan op 8 november
2020. Mocht dat het geval zijn, dan wordt het evenement opgenomen in de activiteitenagenda op de website
www.beleefdelftsehout.nl.

- Bloembollen
In aanvulling op de bloembollen die eerdere jaren geplant zijn bij de
entrees van het gebied, zijn in het najaar 2019 extra bollen geplant
langs de voetpaden van het Linneauspad tot aan locatie Willem
Felsoord, tot en met de oversteek richting de Stadboerderij en De
Schaapskooi. Als de bollen in het voorjaar in bloei staan, mogen de
bezoekers aan de Delftse Hout de bloemen plukken.

- Magazine over Gebiedsvisie BuytenHout
Tijdens de ALV van 28
november 2019 werd het
magazine officieel
uitgereikt aan het bestuur.
Ook iedereen die bij de
bijeenkomst aanwezig was,
kreeg een exemplaar.
Voorafgaand aan de uitreiking werd een mooi filmpje getoond
over hoe de gebiedsvisie (dankzij een bijdrage uit het
ondernemersfonds) tot stand is gekomen. Het magazine is een
prachtig eindresultaat geworden. Met dank aan Gé voor het
initiatief dat tot deze visie heeft geleid. De volgende stap is het
maken van een ontwikkelingsplan.
Het filmpje is terug te zien op YouTube.

- Tulpenpiramide langs de A13
Tijdens de ALV van 28 november 2019 heeft Paula Kouwenhoven (Art
Centre) een presentatie gegeven over de 12 meter hoge tulpenpiramide
die inmiddels verrezen is langs de A13. De ondernemersvereniging
Delftse Hout heeft voor een deel financieel bijgedragen aan dit mooie
project. De tulpenpiramide is de grootste ter wereld en een eerbetoon
aan de stad Delft en het wereldberoemde Delfts blauwe aardewerk. De
piramide is in zijn geheel met de hand beschilderd door de schilders van
De Porceleyne Fles (Royal Delft).
Op de website van het Ondernemersfonds en op YouTube zijn meerdere
filmpjes te vinden over de tulpenpiramide.
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NIEUWE PROJECTEN
Beachvolleybalveld
Zoals op de foto te zien is, is het huidige en enige beachvolleybalveld
in de Delftse Hout aan een renovatie toe. DSW Plané heeft een aanvraag ingediend voor een opknapbeurt, zodat het straks weer door
iedereen gebruikt kan worden voor “voet”volleybal, rugby, bootcamp
of gewoon als zandbak voor de allerkleinste bezoekers van ons gebied.
De aanvraag is zowel door de leden als door het Ondernemersfonds
goedgekeurd.
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 29 augustus 2020 worden ingediend
en aan de criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 15 oktober 2020 voorgelegd aan de leden.

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 een van onze ledenvergaderingen 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.
Er blijft binnen het totale jaarbudget van de ondernemersvereniging ruimte voor projectaanvragen vanuit het gebied, die bijdragen aan het ondernemersklimaat. Bij de beoordeling van aanvragen zal het
bestuur voorrang geven aan projecten die enige aansluiting hebben met een van de volgende thema’s:
 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan
 Investeren in onderhoud beleefplekken
 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade
Heeft u een mooi idee voor een project, voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds en sluit het aan
bij een van de bovengenoemde thema’s? Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier
– toesturen aan het bestuur. Het aanvraagformulier vindt u op onze webpagina. Ingediende projectaanvragen
worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

ONDERNEMERSFONDS
Het Ondernemersfonds heeft in de afgelopen
maanden zoveel mogelijk getracht ondernemers
te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen.
Een heftige tijd voor ondernemend Delft waarbij
de 1.100 uitgerolde Blauwe Lopers (in samenwerking met het SCMD en de gemeente Delft)
hebben bijgedragen aan een positieve uitstraling
in de stad.
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 Stadsbreed
De komende 3 jaar wordt jaarlijks € 25.000 gereserveerd voor het ondersteunen van de ondernemers bij
ontwikkelingsplannen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het mobiliteitsplan 2040 en de gevolgen voor
uw bedrijf. Dit is een cofinanciering samen met Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en de gemeente die ieder ook
€ 25.000 bijdragen.
In heel de stad hangen de hanging baskets er weelderig bij. Voor het eerst dit jaar met biodiversiteit gevuld
(met een bijdrage uit het subsidiefonds van de gemeente) en ze zien er prachtig uit.
Mocht u nog niet op het communicatieplatform Chainels zitten? Kijk op de website (ondernemersfondsdelft.nl)
en meld u aan. Bijna 1.800 ondernemers gingen u voor. Ook de gemeente communiceert hierop het nieuws
voor ondernemers.

 De Kracht van Delft Verbindt
Reserveer alvast 5 oktober in uw agenda! Het netwerkevent De Kracht van Delft wordt dan gehouden bij Lijm
en Cultuur. Hoe hieraan invulling wordt gegeven hangt af van de dan geldende Coronamaatregelen. Maar
fysiek of digitaal? U kunt erbij zijn!!
U zult het logo van het Ondernemersfonds Delft steeds
vaker tegenkomen. Er worden zulke mooie projecten
gerealiseerd en dat is precies wat we de hele stad willen
laten weten!

Met hartelijke groet,
Marja Keizer
Fondsmanager Ondernemersfonds Delft

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.

CHAINELS
 Promotievideo over het Ondernemersfonds Delft
Doen, durven ís de waarheid. Onder die noemer is er een promotievideo voor het Ondernemersfonds Delft
gemaakt. Met deze Stadsbrede video laten we als Delftse ondernemers zien wat ondernemen in en voor onze
stad betekent. Bekijk de video>>>
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Een camerateam ging enige tijd terug op pad langs door verschillende werkgebieden getipte ondernemers. Met het resultaat laten we inwoners, belangenpartijen, bezoekers, klanten, leveranciers, partners en
ondernemers buiten Delft zien hoe wij hier ondernemen en wat we terugdoen voor de stad.
Deze door het Ondernemersfonds Delft Stadsbreed gerealiseerde video dient ter promotie van alle ondernemers in onze stad. Daarom zorgen we graag samen voor een groot bereik. Via youtube kan je de video
delen in je eigen netwerk en op social media, vertonen op bijeenkomsten en plaatsen op je eigen website.

 Nieuws en informatie stadsbreed delen
Natuurlijk deel je jouw nieuws al binnen het Chainels platform van je eigen werkgebied. Maar weet je dat je
jouw nieuws ook met alle ondernemers van Delft Stadsbreed kan delen? Dat zijn meer dan 1.700 leden!
De communitymanagers van het platform Chainels Delft Stadsbreed beheren het stadsbrede platform en
zorgen wekelijks voor relevante content. Sinds enige tijd kun je binnen Chainels gemakkelijk je eigen nieuws bij
hen aandragen. Dat kan eigen nieuws zijn, een evenement, een vraag, maar ook een interessant door jou
gelezen artikel zijn. De communitymanagers checken op relevantie en zetten je bericht daarna stadsbreed
door.
Hoe werkt het?
Kies bij het plaatsen van je bericht voor het channel (thema) Mijn nieuws. Plaats daar je bericht zoals je dat
gewend bent om te doen. Vervolgens ontvangen enkel de communitymanagers dit bericht. Zij controleren het
bericht op relevantie, nemen zo nodig contact met je op voor meer informatie en zetten het bericht daarna
door. Let wel op dat je bericht aan onderstaande punten voldoet:
- Relevant voor ondernemers
- Heeft betrekking op of is interessant voor meerdere werkgebieden
- Is geen directe B2B reclame

7

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER
- Bestuursvergaderingen
Donderdag 3 september 2020
Donderdag 5 november 2020

- Algemene Ledenvergadering
Donderdag 15 oktober 2020

- Deadline inzenden projectaanvragen
Zaterdag 29 augustus 2020
Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina.

- De Kracht van Delft Verbindt
Maandag 5 oktober 2020

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
Andy van Leeuwen, algemeen bestuurslid

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

Adreswijzigingen:
secretariaat@ovdelftsehout.nl
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Jaap Langhout, projectleider
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