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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Er gloort hoop aan de horizon! Sinds eind juni zijn er veel coronamaatregelen versoepeld en mogen we weer
veel meer. Dat betekent dat ook de ondernemers en organisaties in ons mooie gebied weer open kunnen.
Behalve wandelen, fietsen, sporten, de hond uitlaten en iets te drinken/eten ergens afhalen, is het ook weer
mogelijk om op een terrasje te zitten, een expositie te bezoeken in De Papaver, op excursie enz. enz. Er komt
een mooie zomer aan, ongeacht het weer. Bij onze laatste ledenbijeenkomst (online) bleek dat er veel
veerkracht en creativiteit heerst bij de ondernemers en verenigingen. Ze hebben daar natuurlijk wel hulp bij
nodig van bezoekers, klanten en leden. We hopen dan ook de bezoekers in groten getale te zien bij alles wat
er wordt georganiseerd. Een kijkje in de activiteitenkalender op de website Beleef Delftse Hout, om ideeën
voor een bezoek kan daar zeker bij helpen.
Pim Meijkamp, voorzitter

Het bestuur is nog 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).

LEDENBIJEENKOMSTEN
Na de ledenbijeenkomst van 9 juli 2020 was het vanwege de
coronamaatregelen niet meer mogelijk om bijeen te komen.
De najaarsbijeenkomst kon niet doorgaan en voor de
ledenvergadering van 22 april jl. werd dan ook een andere
oplossing bedacht. Het werd een Teams-vergadering waarbij
22 mensen aanwezig waren. Alle leden die deelnamen
werden verrast met een uitgebreid borrelpakket dat was
samengesteld door het Delfts Brouwhuis.
Naast de vaste agendapunten van de jaarlijkse ALV werden
ook 2 projectaanvragen aan de leden voorgelegd. De
indieners van de projectaanvragen maakten gebruik van de mogelijkheid om middels een korte pitch hun
project toe te lichten. Beide projecten werden door de leden goedgekeurd. Verderop in deze nieuwsbrief is
meer te lezen over deze en andere projecten.
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
Uit de door Roots Beleidsadvies gehouden enquête van 2020 is gebleken dat de bedrijven, instellingen en
verenigingen uit het gebied een aantal acties het belangrijkst vinden om uit te voeren, zoals te lezen is in het
rapport dat t.b.v. de ledenbijeenkomst van 9 juli 2020 via Chainels ook met de leden is gedeeld. Het bestuur
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heeft op basis van realistische haalbaarheid ervoor gekozen om acties te kiezen die aanvullend op eventuele
vervolgacties uit het actieprogramma van 2016/2017 daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, daardoor is
bewegwijzering komen te vervallen.
Wij hebben met City Outdoor Signs (de concessiehouder voor Delft ten aanzien van bewegwijzering van de
openbare ruimte) het gebied geheel in kaart gebracht en ingetekend met portaalborden en mastborden. Op
dit ontwerp is in eerste instantie door de gemeente Delft akkoord gegeven, echter in tweede instantie ingetrokken. Vervolgens heeft de gemeente Delft de toestemming om het gebied te bewegwijzeren ingetrokken
en beroept zich daarbij op het feit, dat City Outdoor Signs louter en alleen bedrijventerreinen mag bewegwijzeren in Delft. Helaas heeft het bestuur als gevolg daarvan de collectieve aanpak moeten staken en verwijst
hen die iets met bewegwijzering willen voor hun bedrijf naar de gemeente Delft. U kunt zich wenden tot Fleur
van Mulbregt. Fleur is bereikbaar via E-mail: fvmulbregt@delft.nl of telefonisch: 14015.

Actieprogramma:
1. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
2. Betere verlichting op ontsluitingswegen, bij parkeerplaatsen en rond tunnels
3. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied
1. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
Onlangs heeft het bestuur van ondernemersvereniging Delftse Hout de tender op de Delftse kunstenaars
platforms uitgezet en daarop zijn al enkele inhoudelijke vragen van kunstenaars teruggekomen. Medio juli
zullen de ideeën en concepten die tot dusverre zijn ingebracht worden beoordeeld door de daarvoor aangestelde commissie.
Na de zomer van 2021 zullen de beste inzendingen
met jullie en de stad worden gedeeld om tot een
winnend ontwerp te kunnen komen. In het najaar
zal de tunnel Korftlaan/ Bieslandsepad dan kleur
krijgen en zullen de bezoekers uit de stad naar het
recreatiegebied en de bezoekers uit het recreatiegebied naar de stad zich welkom voelen.
2. Betere verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen
Dr. Taylor Stone, bekend van het concept Design for Darkness en de auteur van het plan Licht Acupuntuur, dat
in samenwerking met Atelier LEK werd gemaakt zal zijn rol en betrokkenheid overdragen aan Dr. Andrea
Gammon en Iris Dijkstra. Het ontwerp en de voortgang ervan zullen daardoor verzekerd zijn van continuïteit.
De ondernemersvereniging, LEK atelier, TU Delft en gemeente Delft trachten nu een samenwerkingsvorm te
bereiken, op basis waarvan wij de volgende stappen kunnen maken en hopen met elkaar het mooie grote plan
te kunnen effectueren.
3. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied
In de ledenvergadering van 22 april jl. is wat langer stil gestaan bij (het gevoel van on-)veiligheid in het gebied
in de avond en nacht. Vanuit de enquête voor het vernieuwde actieprogramma die is gehouden in 2020, is
naar voren gekomen dat dit een belangrijk thema is.
Inmiddels is de ondernemersvereniging Delftse Hout met beveiligingsbedrijf Trigion een contract aangegaan voor de duur van 1 jaar en sinds
10 mei jl. rijdt een surveillanceauto van Trigion doordeweeks 2x per
avond/ nacht een controleronde en in het weekend 5x per avond/nacht.
Dit eerste (pilot) jaar betaalt de ondernemersvereniging de kosten met
een bijdrage uit het ondernemersfonds. Aan het eind van de contractsperiode volgt een evaluatie en daarna zullen deelnemers zelf de kosten
dragen.
Ondertekening door Peter Taal namens Trigion (links op de foto) en Pim
Meijkamp namens Ondernemersvereniging Delftse Hout
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Het bestuur van de ondernemersvereniging hoopt dat bedrijven en organisaties in ons gebied vanaf volgend
jaar willen deelnemen aan het beveiligingscollectief. Want met deelname aan de collectieve beveiliging zorgen
we samen voor beter beveiligde bedrijventerreinen en Delftse Hout.
Denk mee en doe mee! Tijdens de ledenbijeenkomst van 28 oktober 2021 bespreken wij graag met jullie hoe
wij mogelijkerwijs verder kunnen gaan met een beveiligingscollectief in ons gebied.

Acties die gemonitord blijven
1. Waterkwaliteit Delftse Hout
2. Website Beleef Delftse Hout
1. Waterkwaliteit Delftse Hout (Grote Plas e.o.)
Het bestuur merkt dat er minder vaak blauwalg in de Grote
Plas gesignaleerd wordt, maar dat we er nog niet van verlost
zijn. Medio juni was de meest recente melding die is waargenomen. HH Delfland en gemeente Delft hebben veel
aandacht voor het water en wij zijn daar erg blij mee. De
immense investeringen die nu zijn gedaan werpen hopelijk
hun vruchten spoedig af, zodat wij continu voorzien zullen zijn
van goed en gezond zwemwater. Wij houden ook een vinger
aan de pols.
2. Website Beleef Delftse Hout
De website wordt steeds bekender, ook buiten de regio. In de
laatste “Naar Delft” krant die onlangs is verspreid in Delft en
de regio, wordt ook door de VVV Delft naar de website
verwezen. We willen daarom met name de activiteitenkalender up-to-date houden.
Bij deze dus een oproep aan organisaties en ondernemers:
organiseert u leuke evenementen, open dagen, workshops,
lezingen, excursies, exposities of heeft u ander nieuws wat
interessant is voor bezoekers aan ons gebied? Stuur dan
informatie en bijpassende foto naar hallo@beleefdelftsehout.nl
en het wordt in de agenda geplaatst.

PM-acties (ondersteuning vanuit de vereniging indien een lid initiatief heeft genomen)
1. Lobby voor aanpak infrastructuur gebied / Investeren in bewegwijzering van bedrijven, instellingen en
verenigingen in het gebied
2. Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan
3. Investeren in onderhoud beleefplekken
4. Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade
Deze hierboven genoemde PM-acties genieten meer dan bovengemiddeld de aandacht van het bestuur en de
leden van Ondernemersvereniging Delftse Hout.
Indien er vanuit het gebied initiatieven worden genomen op genoemde thema’s zal het bestuur dit met grote
interesse tot zich nemen en met raad en daad van feedback voorzien. Voor zover de mogelijkheden financieel
reiken, zal het bestuur er de voorkeur aan geven om cofinanciering te verstrekken aan deze thema’s en zal dit
richting de ALV ook als advies inbrengen aan de leden.
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke presentatie gegeven
van het actieprogramma. 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.
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AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN
- Houttrail Delft – ooit komt er een eerste editie!
Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en er eind juni weer de nodige versoepelingen zijn doorgevoerd
met betrekking tot het coronavirus, hopen we dat de eerste Delftse Houttrail dit jaar toch nog georganiseerd
kan worden. Een datum is al bekend: zondag 31 oktober. Houd de website van de trail in de gaten voor de
laatste stand van zaken: https://www.houttrail.nl/

- Beachveld
Per 10 juni is er in de Delftse Hout een nieuw strandveld geplaatst.
Dit goedgekeurde plan is aangedragen door Rugbyclub Delft en
Windsurfing Delft. Het nieuwe strandveld is 3x zo groot als het
oude veld, dat net groot genoeg was voor één beachvolleybalveld.
Het nieuwe strandveld is in beheer van Windsurfing Delft, maar
openbaar te gebruiken voor iedereen.
Nu het veld ruim twee keer zo groot is, kan er ook gevoetbald,
gehockeyd, gerugbyd en dubbel volleybal gespeeld worden. Zo
hoeven rugbyers niet meer naar het strand, maar hoeven zij alleen
nog maar een stukje verder de Delftse Hout in te fietsen en kunnen
er meerdere volleybalteams tegelijk tegen elkaar spelen.
Het oude gemeentelijke volleybalveld was al jaren in beheer van de
windsurfing Delft Plané. Er werd gebootcampt, beachvolleybal en
beachvoetbal gespeeld. Naast deze sporten en windsurfen kan er sinds kort ook met 34 personen tegelijk
gesupt worden bij Windsurfing Delft. Al deze sportactiviteiten bracht Rugbyclub Delft en Windsurfing Delft
samen aan tafel om ook iets voor het rugby’en op het strandveld te ontwikkelen. Het nieuwe veld is een schot
in de roos en de Rugbyclub Delft en Windsurfing Delft nodigen iedereen graag uit om het nieuwe veld te
komen bekijken en uit te proberen!
Een bijdrage van Daan, instructeur Windsurfing Delft

- Lentefair 2021 wordt Herfstfair 2021
De jaarlijkse Duurzame Lentefair van De Papaver en haar buren mocht dit voorjaar wederom niet plaats vinden
ivm de corona- maatregelen. Het plan is nu een Duurzame Fair te organiseren op zondag 5 september,
aansluitend bij de Bieslanddagen.
De fair is een samenwerking met diverse ondernemers en organisaties aan de
Korftlaan en draagt bij aan de economische ondersteuning van ondernemers
van Delft. Op de Duurzame Fair geven we een enorme variëteit aan ondernemers en organisaties een podium om hun producten en diensten onder de
aandacht te brengen en te verkopen, en er zijn diverse leuke activiteiten voor
kinderen om het nog aantrekkelijker te maken. Er is ook een overloop en
kruisbestuiving van en naar de Stadsboerderij & Waterspeeltuin Buytendelft.
Diverse groene en duurzame organisaties presenteren zich op de fair en er
zijn spannende en leerzame activiteiten voor kinderen, zoals boomklimmen,
de klimaatroute, speurtochten, enz.
Op de duurzame markt, waarbij we streven naar een goede verdeling van
ondernemers om een ruime keuze aan te bieden, zijn ondernemers aanwezig
die zich bijvoorbeeld bezig houden met: duurzame bewustwording, huis en
tuin en verbouwartikelen, recycling/hergebruik/minder afval en er is
vanzelfsprekend eten en drinken, enz.
De Duurzame fair biedt voor elk wat wils. Jong en oud zijn van harte welkom!
Een bijdrage van Micky Bakker, directeur Duurzaamheidscentrum De Papaver
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- Park CleanUp
Op zondag 18 april jl. werd door de Stichting
Cleanup All een opruimdag georganiseerd in de
Delftse Hout en het Hertenkamp. Met grijpertjes en
vuilniszakken van Duurzaamheidscentrum De
Papaver gingen 157 vrijwilligers aan de slag en
haalden ruim 400 kg zwerfafval op! Bij Knus, Het
Rieten Dak en Du Midi kon na afloop wat lekkers
worden gehaald.
Op de website van de Stichting Cleanup All is een
uitgebreid verslag met foto’s te vinden en ook een
video-compilatie waarin je de vrijwilligers aan het
werk ziet en de enorme berg afval die zij in 2 uur
hebben verzameld.

NIEUWE PROJECTEN
- BuytenVitaal Pakket
Het pakket bestaat uit tips en cadeautjes die uitnodigen de natuur in te gaan. Daarnaast heeft het
ook een educatieve waarde. Alle deelnemende
organisaties hebben vanuit hun activiteiten en
expertise een BuytenVitaal aanbod in het pakket
gedaan. Wie zich aanmeldt voor het pakket ontvangt hierdoor gedurende 11 weken 1x per week
het BuytenVitaal aanbod in de mail, maar om er
gebruik van te maken moet je erop uit.
In samenwerking met de gemeente Delft is een
crowdfunding campagne opgesteld. Daarvan
konden 43 pakketten worden geschonken aan
mensen die fysiek en mentaal een Vitale boost verdienen. Deze campagne duurde tot 16 april. Op 31 maart
werd gestart met de eerste 30 mensen die het pakket voor zichzelf hadden besteld of cadeau hadden
gegeven. Met de crowdfunding erbij, ontvingen 75 mensen het BuytenVitaal-pakket.
Bekijk hier het filmpje met de inhoud van het pakket
Op dit moment wordt gewerkt aan een eigen website van BuytenVitaal. Daar krijgen mensen die het pakket
besteld hebben ook een persoonlijke pagina: ‘Jouw BuytenVitaal-pakket’. De website krijgt een interactieve
kaart waar iedereen die meewerkt aan BuytenVitaal op komt met de tekst hoe ieder bijdraagt aan de vitaliteit
van mens en/of natuur.

Pannakooi bij DSV Concordia
Met diverse ledenacties en een bijdrage uit het Ondernemersfonds, heeft DSV Concordia een zogeheten Pannakooi kunnen
aanschaffen. Op 26 juni jl. werd de Pannakooi geplaatst bij DSV
Concordia op een voor iedereen bereikbare en toegankelijke plek.
De kooi dient een tweeledig doel: jonge en/of minder valide
spelers kunnen de kooi gebruiken voor balbehendigheidstrainingen. Maar ook jeugd uit de omgeving en de kinderen van
het kinderdagverblijf, dat op het terrein van DSV Concordia is
gevestigd, kunnen hier heerlijk spelen.
De officiële opening volgt na de zomerstop.
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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 1 september 2021 worden
ingediend en aan de criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 28 oktober 2021 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.

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
Het digitale ondernemersplatform Chainels wordt door Stadsbreed betaald. Alle gebieden, maar
ook de gemeente Delft, maken hier gebruik van. Steeds meer informatie, nieuws en evenementen die voor ondernemers en organisaties interessant en/of van belang zijn, worden via dit
medium gedeeld.
Heeft u iets te melden, een vraag, een activiteit of evenement, of heeft u een waarschuwing? Via Chainels
bereikt ook u in één keer alle betrokkenen in ons gebied door het te delen op Chainels. In de bijgevoegde
handleiding kunt u zien en lezen hoe dat werkt.
In gebied Delftse Hout / A13 zijn inmiddels ruim 100 organisaties en bijna 200 gebruikers actief. We adviseren
iedereen om zijn/haar account te activeren en zelf ook actief te zijn. Ook de ondernemersvereniging maakt
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veel gebruik van Chainels. Uitnodigingen en vergaderstukken worden via Chainels verstuurd, en diverse
documenten en bestanden zijn in Chainels gearchiveerd en terug te vinden.
Heeft u uw account nog niet geactiveerd? U kunt een verzoek indienen om lid te worden van het platform via
https://www.chainels.com/delftsehout of door een e-mail te sturen naar secretariaat@ovdelftsehout.nl.

ONDERNEMERSFONDS DELFT
 Stichting Stadsbreed
Door Stadsbreed worden projecten gerealiseerd die betrekking hebben op bijna alle gebieden van het
Ondernemersfonds, zoals de hanging baskets die overal in de stad weer hangen met als afzender “van de
ondernemers voor Delft”.
Ook het communicatieplatform Chainels (zie elders in deze nieuwsbrief) is een van de projecten waarbij
inmiddels zo’n 1.900 ondernemers/organisaties bij aangesloten zijn. Tevens is er ondersteuning voor gebieden
bij de ontwikkelingsplannen (denk aan bijvoorbeeld het mobiliteitsplan) van de gemeente.

 Coronapot van het Ondernemersfonds Delft
Overal in de stad zijn 2,30 meter hoge Flower Towers geplaatst. Prachtige torens met Geraniums in volle bloei.
We heten alle bezoekers op deze manier opnieuw van harte welkom na een lange tijd met beperkingen.
In de Delftse Hout zijn de Flower Towers te
vinden aan het begin van de Kleveringweg en
bij de Korftlaan.
Alle bloementorens zijn betaald uit de Coronapot. Het bestuur van het Ondernemersfonds
Delft heeft ook in 2021 de Coronapot gevuld
door de jaarlijkse 10% reserve hiervoor ter
beschikking te stellen. Bestemd voor projecten
die ondernemers kunnen helpen deze
moeilijke tijd door te komen.

 Delft voor de Helft
Het project ‘Delft voor de Helft’ wordt met dank aan de Stichting Stadsbreed op 25 september a.s. georganiseerd voor alle detaillisten in Delft (niet alleen voor kledingwinkels maar ook voor de bouwmarkten, cadeauwinkels, elektronicazaken etc.)
Delft voor de Helft is een outletmarkt voor alle Delftse ondernemers, die de mogelijkheid krijgen om hun
(opruiming) spullen te verkopen. Spullen uit een collectie van vorig jaar, merkartikelen- en producten die niet
langer in het assortiment passen, en zomer- en/of winterkleding die de winkel uit moet.
Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan ondernemers/deelnemers moeten voldoen:
 Ze moeten Delftse ondernemers zijn
 Ze moeten eerstehands spullen/artikelen verkopen
 En het meeste moet tegen hoge kortingen worden verkocht
Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u interesse in een kraam? Aanmelden kan t/m zondag 4 september.
Meer informatie en een aanmeldingsformulier kunt u opvragen via secretariaat@ovdelftsehout.nl

 Delft Verbindt
Op maandag 4 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Kracht van Delft Verbindt gehouden. Zet deze datum in uw
agenda want met een spectaculair programma en veel tijd voor netwerken vieren we, voor het eerst weer sinds
2019, fysiek dit feestje. Fijn om uw collega-ondernemers weer te ontmoeten! Door de Coronamaatregelen kon
ook dit jaar het voorjaars-/zomerevent niet doorgaan, maar een winterbarbecue begin 2022 is in de maak.
Meer informatie over Delft Verbindt kunt u vinden op de website https://www.delftverbindt.nl waar u zich ook
kunt aanmelden voor deze bijeenkomsten.
Met hartelijke groet,
Marja Keizer
Fondsmanager Ondernemersfonds Delft
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OVERIG NIEUWS
Invalidenparkeren in Delftse Hout
Op het parkeerterrein P2 bij de Delftse Hout zijn twee invalidenparkeerplaaten gerealiseerd. De invalidenparkeervakken en paden tussen het parkeerterrein en het Strandpad zijn bovendien voorzien van asfalt.
Hiermee hebben mindervalide weggebruikers de mogelijkheid gekregen dichtbij de Grote Plas te parkeren en
deze comfortabel te bereiken. Ook is er een bord neergezet om gebruikers te informeren over de nieuwe,
rolstoelvriendelijke route. De gemeente heeft hiermee een eerder aangenomen motie van de gemeenteraad
uitgevoerd, die was ingediend om het Delftse recreatiegebied toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers
en andere mindervaliden.

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER 2021
- Bestuursvergaderingen
Donderdag 9 september
Donderdag 11 november

- Ledenvergaderingen
Donderdag 28 oktober

- Deadline inzenden projectaanvragen
Projectaanvragen ingediend vóór 1 september 2021 worden in stemming gebracht bij de ledenvergadering
op 28 oktober 2021.
Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina.

- De Kracht van Delft Verbindt
Maandag 4 oktober

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
Onze nieuwsbrieven worden geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier
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Chainels. Het platform waarbinnen Delftse ondernemers, organisaties, diensten en andere relevante
partijen informatie met elkaar delen. Dat doe jij natuurlijk binnen de Chainels community van het
stadsgebied waar jouw bedrijf gevestigd zit. Nu is er ook de Chainels community Delft Stadsbreed.
Wat is het verschil en wat kan je waar?

B ER IC H T S C HR IJ V E N
Dat doe je binnen de community van jouw
deelgebied. Selecteer een thema (channel) en
kies dan het berichttype. Bijvoorbeeld een event,
enquête, aanbod of mededeling.

C H AN NE L S
Channels zijn als bepaalde ' thema's', die je volgt en waaronder
je berichten kan plaatsen. Een bericht over een oplichter plaats
je bijvoorbeeld onder 'Veiligheid & Waarschuwingen'. Simpel!

Het is tijd voor de ontvangers: Tot wie richt je
je? Iedereen? Een speciale groep?
Schrijf je bericht. Lees alles nog een keer goed
na en klik op ' Verzenden' . Van harte... jouw
bericht staat op Chainels.

COM M UN IT Y
Elk stadsgebied heeft zijn eigen afgesloten community. Een
community wordt beheerd door een community manager die
deelnemers kan toevoegen of verwijderen.
Uitgesproken Gasten is community manager van Delft
Stadsbreed. Wij delen berichten die voor de hele stad
waardevol en relevant zijn. Bij Delft Stadsbreed zijn alle
Delftse bedrijven aangesloten. Ideaal voor een groot bereik!
Het verschil? Op de community van jouw deelgebied kan je
schrijven en lezen. Op Delft Stadsbreed kan je enkel berichten
lezen.

STA DS BRE E D
Niet iedereen kan schrijven op Delft Stadsbreed, i.v.m. relevantie en
kwantiteit. Partijen die wel schrijven zijn: bestuur OFD, Gemeente Delft, Delft
Marketing, Veiligheidsdiensten en Communitymanagers.
Jouw input is wel belangrijk! Mail je nieuws naar
info@uitgesproken-gasten.nl. Heb je een event wat op de kalender van Delft
Stadsbreed moet staan? Schrijf een evenementenbericht in de channel
'Evenementen van ondernemers` en wij krijgen hem automatisch binnen.
Daarna zetten wij het event in de kalender.

SE RV ICE S
Dit zijn de aparte informatiepagina's. Het is fij n om
zo nu en dan een aparte pagina te hebben voor
documenten, contactgegevens, waarschuwingen,
AED-locaties en ga zo maar door.
Deze services zijn anders per community. Oftewel, ze
zijn te configureren door de communitymanager(s).

D E F INIT I ES
Channels - thema's die j e aan je
berichten kan koppelen
Groepen - doelgroepen b.v.
winkeliers, bestuur, straten etc.
Community - al le leden van dat
werkgebied bij elkaar
Services - aparte
informatiepagina' s

VRAGEN?
KLIK HIER

