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NIEUWSBRIEF 

Nr. 4 – voorjaar 2018 

 

 

 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt de 4

e
 nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Buitenhof. In deze nieuwsbrief vertellen wij u o.a. 

welke projecten er in het afgelopen jaar zijn opgestart en/of afgerond. Ook berichten wij u over de stand van 

zaken van het actieprogramma van de ondernemersvereniging.  

Sinds begin dit jaar is ons bestuur uitgebreid met een nieuw algemeen bestuurslid: Willem Dijkshoorn. Hier-

onder vindt u een korte kennismaking met hem. 

En op dinsdag 3 juli 2018 organiseren we voor de 2
e
 keer onze zomerbijeenkomst (met barbecue en een 

optreden van illusionist George Parker!) waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De officiële uitnodiging 

ontvangt u begin juni per e-mail. 

NB: Ontvangt u van ons nog geen nieuwsberichten en informatie per e-mail? Dan beschikken wij nog niet over 

uw e-mailadres. U kunt uw e-mailadres en de naam van uw bedrijf of organisatie naar ons secretariaat sturen: 

ovbuitenhof@outlook.com.  

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor: 

Willem Dijkshoorn 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Ik ben 66 jaar en als voorzitter van de Stichting Sporthal Kerkpolder (SSK) 

vanaf het eerste uur betrokken bij het de ondernemersvereniging Buitenhof. 

Omdat ik een drukke baan had, wilde ik naast voorzitter SSK geen bestuurs-

functies. Nu ik gepensioneerd ben is het voor mij meer mogelijk om ook overdag mijn bijdrage aan het 

algemeen belang te geven. Bij de oprichting van SSK had ik ook een ideaal en dat was en is om een sportpark 

- hetgeen publieke grond is - een bredere functie te geven. En niet alleen in het weekeinde. Daarom ben ik 

ook trots op het feit dat het Stanislas College doordeweeks  de sporthal en de velden gebruikt.  

Wat is je rol in het bestuur? 

Bij de ondernemersvereniging proberen wij het algemene en ondernemersgebeuren in goede harmonie te 

brengen. Persoonlijk hoop ik in het bestuur ook meer een brug te slaan met de gemeentelijke instanties. 

 

STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Educatieve ondersteuning basisscholen 

Renovatie schoolplein Rembrandtschool 

Op dinsdag 21 maart jl. is de renovatie van het schoolplein van de Rembrandtschool gestart.  

Nieuwe speeltoestellen worden geplaatst, de zandbak wordt verplaatst en veel ruimer, een nieuw voetbalveldje 

wordt aangelegd, er komen nieuwe klim- en klautertoestellen en nog veel meer.  

mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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De komende drie weken wordt er hard gewerkt om een 

prachtig plein te realiseren. Door de inzet van kinderen, 

ouders en de ondernemers in de wijk is het gelukt om 

voldoende geld te verzamelen. Ook zijn er nog andere 

sponsors die hun bijdrage leveren. 

Op vrijdag 20 april gaan we het nieuwe schoolplein 

feestelijk openen. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

De hele dag zal in het teken staan van de Konings-

spelen en het nieuwe plein, een muzikale voorstelling 

zal de dag afsluiten. De precieze tijden volgen later. Op 

woensdagochtend 18 april is er in de school een open 

huis. De deuren staan de hele dag voor iedereen open 

om een kijkje te komen nemen op het plein en in de 

school. Ook hierbij is iedereen van harte welkom. 

(Een bijdrage van Meint Helder, waarnemend directeur Rembrandtschool) 

 

NIEUWE PROJECTEN 

- Zomerfestival 2018 

Voor de 2
e
 keer organiseert Rode Feniks het Buitenhof zomerfestival, De achterliggende gedacht is om te laten 

zien wat er allemaal voor moois aanwezig is in Buitenhof. In mensen, in creativiteit, in talent, in organisaties en 

in bedrijven. Na de 1
e
 succesvolle editie is gevraagd of de ondernemersvereniging weer een bijdrage vanuit 

het Ondernemersfonds wil doen. Er wordt op dit moment nagedacht over de mogelijkheid van een loterij, 

waarbij de ondernemers en verenigingen in de wijk de uitgifte van de lootjes verzorgen bij consumenten-

aankopen en/of het ter beschikking stellen van prijzen. 

 

ACTIEPROGRAMMA ONDERNEMERSVERENIGING BUITENHOF 
Ondernemersvereniging Buitenhof heeft Roots Beleidsadvies gevraagd een actieprogramma voor de wijk op te 

stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de econo-

mische ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit 

het Ondernemersfonds Delft. Uit dit actieprogramma heeft de ondernemersvereniging 5 thema’s gekozen 

waar de komende jaren aandacht aan zal worden besteed: 

- Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud 

2x per jaar worden de planten in de bloembakken gewisseld. Het 

onderhoud van de plantjes wordt gedaan door leerlingen van het 

Grotiuscollege. Van de ondernemersvereniging hebben ze een 

bakfiets gekregen waarmee ze regelmatig langs de bloembakken 

rijden. 

- Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de werklocaties 

in de wijk 

Een andere groep leerlingen van het Grotiuscollege zijn als proef dit 

schooljaar (tot eind 2018) ook bezig met werkzaamheden in de 

vorm van 2x per week schoonhouden van de werkgebieden (entrees 

van de winkelcentra Vrijheidslaan en Griegstraat, zwembad 

Kerkpolder en de sportverenigingen). Dit als aanvulling op de 

schoonmaakwerkzaamheden van de gemeente, die nog maar 1x per 

week zwerfvuil opruimt. Als tegenprestatie heeft de 

ondernemersvereniging een bijdrage gedaan voor een bestelbusje 

inclusief materiaal zoals prikstokken, knijpers, zakken e.d.  

Bloembakken bij de Titus Brandsmaschool – foto: Maurice Bavelaar 
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In principe (afhankelijk van eventuele andere activiteiten op school) worden het onderhoud van de bloem-

bakken en het schoonhouden gedaan op de maandag en donderdag. Als er moet worden afgeweken van het 

schema, wordt het op een andere dag ingehaald. 

- Camerabewaking op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen 

Jeroen de Bruin heeft contact opgenomen met Jaap Langhout van Bedrijvenkring 

Schieoevers voor meer informatie, omdat daar al langer camerabewaking is. Bij 

BKS wordt samengewerkt met ProRec. In Voorhof zijn gesprekken gaande met 

ProRec en de gemeente, en er is ook een bijeenkomst geweest waar Jeroen bij 

aanwezig mocht zijn. Daar werd als alternatief o.m. ook geadviseerd om 

onveilige plekken in kaart te brengen en daar te zorgen voor bijvoorbeeld meer 

verlichting. In Buitenhof wil de gemeente een schouw houden met ProRec, de 

wijkagent en ondernemers om te inventariseren waar welke voorzieningen nodig 

en mogelijk zijn. Jeroen heeft inmiddels een afspraak gehad met ProRec over de 

wensen in Buitenhof en naar aanleiding daarvan is er een voorstel opgesteld die 

met de leden van de ondernemersvereniging is besproken. 

Er is overigens een verschil tussen cameratoezicht en camerabewaking: 

cameratoezicht wordt in Delft niet toegestaan; camerabewaking is wel mogelijk 

om alleen je eigen eigendommen te bewaken onder de specifieke voorwaarde dat de camera maximaal 4 

meter uit de gevel op openbaar terrein opnames mag maken.  

- Investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid entrees werklocaties 

Vanuit Stichting Stadsbreed van het OFD is in 2018 geld beschikbaar 

voor hanging baskets. In Buitenhof komen 26 baskets te hangen. In 

overleg met de leden worden de baskets als volgt verdeeld:  

6 baskets bij de voetbalverenigingen aan de Kerkpolderweg,  

4 baskets bij het zwembad en Onder Ons aan de Kerkpolderweg,  

6 baskets bij het winkelcentrum Griegstraat,  

6 baskets bij het winkelcentrum de Vrijheidslaan en  

4 baskets op de hoek Beethovenlaan / v.d.Slootsingel.  

De baskets hangen er in de periode april – oktober en zullen onderhouden worden door de leverancier. 

- Vacaturebank ontwikkelen voor vrijwilligerswerk in de wijk 

Er wordt bekeken of dit thema kan worden gekoppeld aan de website Buitenhof Bruist. 

 

Zoals hierboven te zien en te lezen valt, heeft het Ondernemersfonds al 

aardig wat projecten in, voor en door Buitenhof ondersteund. Heeft u 

een mooi idee voor een project en voldoet het aan de criteria van het 

Ondernemersfonds?  

U kunt dan een projectaanvraag indienen. Op onze webpagina 

www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16 kunt u het project-

aanvraagformulier downloaden, invullen en met een gespecificeerde 

begroting naar ons toesturen. In onze eerstvolgende vergadering zal 

uw aanvraag dan in behandeling worden genomen. 

 

ONDERNEMERSFONDS 
Stichting Stadsbreed 

In de Stichting Stadsbreed zitten afgevaardigden van alle werkgebieden van Delft. Namens Buitenhof is dat 

Jurgen van Dorp. De stichting denkt na over projecten die het niveau van de gebieden overstijgen en effect 

hebben voor de hele stad. Een voorbeeld zijn de hanging baskets die eerder in deze nieuwsbrief al zijn 

genoemd en waarvoor de stichting geld beschikbaar heeft gesteld om alle gebieden van Delft mee op te 

fleuren. Ook de gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage toegezegd.  

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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Van een heel andere orde was het politieke ondernemersdebat 

op 19 maart jl. dat georganiseerd was door MKB-Delft en VNO-

NCW Delft en waar de Stichting Stadsbreed ook financieel aan 

bijgedragen heeft. 

Delft Verbindt 

Een ander voorbeeld zijn de 3 grote ondernemersbijeenkomsten van 

Delft Verbindt, waar Stichting Stadsbreed aan meebetaalt. Bent u in 

januari ook bij Boerenkool & Bubbels geweest en heeft u daar 

George Parker gezien? Dan heeft u al een beetje een idee wat u kunt 

verwachten bij de zomerbijeenkomst van de ondernemersvereniging 

Buitenhof. De andere 2 jaarlijks terugkerende bijeenkomsten van 

Delft Verbindt zijn de zomerbarbecue (dit jaar op maandag 25 juni) 

en de Kracht van Delft in november. Meer informatie over Delft 

Verbindt kunt u vinden op de website https://www.delftverbindt.nl 

waar u zich ook kunt aanmelden voor deze bijeenkomsten. 

Hartelijke groet, 

Marja Keizer, fondsmanager 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN BUITENHOF 

 Zomerbijeenkomst Ondernemersvereniging Buitenhof 

Op dinsdag 3 juli a.s. organiseert de 

Ondernemersvereniging Buitenhof voor de 2
e
 keer voor alle 

zakelijke ozb-betalers in de wijk en overige relaties een 

gezellige netwerkbijeenkomst bij Partycentrum Onder Ons 

met een exclusief optreden van illusionist George Parker  en 

een barbecue na afloop. 

Tijdens deze bijeenkomst zal Jeroen de Bruin (voorzitter) 

kort vertellen wat de ondernemersvereniging voor haar 

leden en de wijk doet en aangeven wat het belang is om lid 

van de vereniging te worden. Ook zal hij vertellen hoe het 

met de uitvoering van het actieprogramma staat.  

En we zetten voor de 1
e
 keer een van onze leden in de 

spotlight: Frans Alebregtse zal een korte presentatie geven 

over het Sportfondsenbad. 

 

Zijn er activiteiten en evenementen in gebied Buitenhof 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 wordt elk 

voorjaar uitgebracht. 

 

TERUGBLIK ZOMERBIJEENKOMST 2017 
Om vast in de stemming te komen voor onze bijeenkomst op 3 juli, vindt u hieronder een fotocollage van onze 

1
e
 netwerkbijeenkomst in 2017.  

De foto’s zijn gemaakt door Koos Bommelé en Alexandra Schouten. 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst werd geopend met een 

welkom door voorzitter Jeroen de Bruin,  

https://www.delftverbindt.nl/
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waarna Gilbert Bal van Roots 

Beleidsadvies het actie-

programma van de 

ondernemersvereniging 

presenteerde in aanwezigheid 

van burgemeester Marja van 

Bijsterveldt. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna volgde een 

optreden van de Delftse 

cabaretier Pieter Jouke. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan de barbecue werd er genetwerkt en geborreld…… 
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En als afsluiter de barbecue….. 

 

met een saladebuffet… 
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en een dessertbuffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OVERIG NIEUWS EN INGEZONDEN STUKKEN 
De bloembakken die op de Chopinlaan stonden, moesten vanwege werkzaamheden weg. Met behulp van de 

zeer betrokken buurtbewoner Ton Reiber en ondernemer Paul Karlas, zijn de bloembakken verplaatst naar de 

Griegstraat. 

Helaas mogen ze daar niet lang 

blijven staan, omdat het pand 

van Lidl gesloopt wordt en er 

een nieuw pand voor in de 

plaats zal komen. De 

bloembakken staan dus weer in 

de weg vanwege 

werkzaamheden. Ton Reiber 

heeft laten weten dat er op 

hem kan worden gerekend als 

de bakken weer verplaatst 

moeten worden, en hij wil graag meedenken over nieuwe (tijdelijke) locaties.  

 

BELANGRIJKE EN INTERESSANTE DATA 

 Vergaderingen: 

Dinsdag 15 mei 2018 

Woensdag 29 augustus 2018 

Woensdag 17 oktober 2018 

Woensdag 12 december 2018 

 Delft Verbindt zomerbarbecue: 

Maandag 25 juni 2018 

 Netwerkbijeenkomst ondernemersvereniging Buitenhof: 

Dinsdag 3 juli 2018 - zomerbijeenkomst voor alle zakelijke ozb-betalers in Buitenhof (met barbecue en een 

exclusief optreden van illusionist George Parker) 

 

LIDMAATSCHAP  
Bent u nog geen lid van de ondernemersvereniging maar wel geïnteresseerd? Wilt u meepraten bij de 

vergaderingen en invloed uitoefenen op besluitvorming en ingediende projectaanvragen? Het lidmaatschap is 

gratis en met het bij deze nieuwsbrief gevoegde formulier kunt u zich aanmelden.   
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LEDEN 

     

Naam Straat Huisnr Postcode 
(E)igendom 

/ (G)ebruik 

Paul Karlas Holding B.V. Bartokpad 4 2625 AB E 

Karlas Fietsen B.V. Bartokpad 4 2625 AB G 

Lin, A Bartokpad 8 2625 AB E 

China Garden Bartokpad 8 2625 AB G 

Vital Fitness Center B.V. Beethovenlaan 230 2625 RW G 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR E 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR G 

Uitvaartcentrum Delft B.V. Juniusstraat 4 2625 XZ E 

Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. Juniusstraat 4 2625 XZ G 

Sportfondsen Delft-Kerkpolder B.V. Kerkpolderweg 1 2625 EB G 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB E 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB G 

Zimmerman, JBAM Kerkpolderweg 8 2625 EB E 

Partycentrum Onder Ons Kerkpolderweg 8 2625 EB G 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB E 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB G 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB E 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB G 

Ontmoetingscentrum Mozartlaan, Stichting Pieter 

van Foreest 
Mozartlaan 422 2625 CS G 

Titus Brandsmaschool Van Rijslaan 6 2625 KX G 

Jumbo Buitenhof Vrijheidslaan 1 2625 RD G 

Huurdersvereniging Mozart Mozartlaan 232 2625 CM B 

Scholencombinatie Delfland Van Bleyswijckstraat 72 2613 RT B 

Stichting Speelotheek Delft SpeelOké Van Kinschotstraat 21 2614 XJ B 

Michel Tobé 
   

B 

     
Totaal 25 leden, waarvan 22 stemgerechtigd 

 
Een aantal stemgerechtigde leden is 2x lid: als eigenaar en als gebruiker 

 
B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 

  
 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  

 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemers Vereniging Buitenhof: 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16 

- E-mailadres ondernemers Vereniging Buitenhof: 

ovbuitenhof@outlook.com  

 COLOFON 

Bestuur: 

Jeroen de Bruin, voorzitter 

Jurgen van Dorp, secretaris  

Jan Zimmerman, penningmeester 

Willem Dijkshoorn, algemeen bestuurslid 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 

ovbuitenhof@outlook.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

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

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
mailto:ovbuitenhof@outlook.com
mailto:ovbuitenhof@outlook.com

