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NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 5 – januari 2019 

 

 

 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt de 5e nieuwsbrief van TOV-Delft waarin wij o.a. vertellen welke projecten er sinds de 
vorige nieuwsbrief zijn opgestart en/of afgerond. Ook berichten wij u over ons actieplan met de 6 
thema’s die op het meeste draagvlak van de bedrijven, instellingen en verenigingen uit Tanthof 
kunnen rekenen.  
Hans Deurloo, voorzitter 
 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL 
Op woensdag 23 januari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor onze nieuwjaarsborrel, die we 
jaarlijks organiseren voor de ondernemers in Tanthof en onze overige relaties. Dit keer zijn we te 
gast bij de 100-jarige Kynologenclub (Tanthofdreef 10). De hapjes tijdens deze avond worden ver-
zorgd door Event chef Walter Tetteroo, die u ook ongetwijfeld kent als voormalig eigenaar van 
Casa del Sol. Dat zit dus wel goed! 
In verband met de voorbereidingen vragen we u om u vóór 18 januari aan te melden door een e-
mail te sturen aan info@tov-delft.nl. 
 

ACTIEPLAN 
Op donderdag 24 mei jl. tijdens de jaarlijkse ALV presenteerde Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies 
het actieprogramma. Uit dit actieprogramma heeft het bestuur een actieplan opgesteld met 6 
thema’s waar de ondernemers in Tanthof het meeste belang aan hechten. Hieronder kunt u lezen 
welke thema’s dat zijn en hoe we dit met zijn allen willen aanpakken. Voor elk thema zal een 
werkgroep worden geformeerd bestaande uit enkele ondernemers uit de wijk en een van de be-
stuursleden van de ondernemersvereniging. 

Opzetten loketfunctie 
De gemeente Delft heeft hier een mooi systeem voor. Via de “Buiten Beter” app kan je recht-
streeks naar de gemeente een melding met foto sturen, waar de melding direct op de juiste plek 
terechtkomt. De melder wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Meer informatie 
over de app is te vinden op https://www.buitenbeter.nl/  

Opfleuren winkelcentra 
Met het opfleuren van de winkelcentra wordt gestart met 
Dashof. Het idee is om een social sofa daar te plaatsen en 
dit te combineren met een mooie muurschildering. Op de 
foto is te zien hoe het er voorheen uitzag.  
Na de Dashof is de Bikolaan aan de beurt. 
 
 
                               foto : M.M.Minderhoud / Wikipedia/Michiel1972 
 

mailto:info@tov-delft.nl
https://www.buitenbeter.nl/
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Intensivering groenbeleving 
Bij dit thema kan gedacht worden aan intensivering van de zorg voor de bloembakken en extra 
aandacht voor de drie entrees van de wijk, het station en het sportpark. 

Zonnepanelen – LED 
Dit project is in 2016 gestart en enkele projecten zijn uitgevoerd. Er is opnieuw behoefte getoond 
om met verduurzaming door te gaan. Daarom heeft het bestuur besloten het project op te nemen 
in het actieplan en onder dezelfde voorwaarden te continueren tot en met december 2019. 

Sportpark verbinden met de wijk 
Het Sportpark Tanthof-Zuid heeft al diverse faciliteiten. De bezetting hiervan kan overdag nog be-
ter. Ook zijn nieuwe functies denkbaar. Een inventarisatie met betrokkenen in de wijk zal resulte-
ren in een plan voor meer verbinding. De gemeente denkt mee over de ontwikkelingsmogelijkhe-
den vanuit het kader van de investeringsagenda en het uitvoeringsplan Sport.  

Imago Tanthof 
Alle voorgaande thema’s werken mee aan het imago van Tanthof. De bedoeling is dan ook een 
overkoepelende werkgroep te vormen en een brainstormbijeenkomst te organiseren. Tijdens de 
nieuwjaarsborrel op 23 januari 2019 zal dit onderwerp ook aan de orde komen. 
 

ONDERNEMERSFONDS / DELFT STADSBREED 
Hanging baskets 
De zomerbloeiers in de hanging baskets zijn dit jaar betaald door de Stichting Stadsbreed van het 
Ondernemersfonds Delft met een financiële bijdrage van de gemeente Delft. Ook in 2019 zal de 
Stichting Stadsbreed ervoor zorgen dat van april tot en met oktober de baskets gevuld zijn met 
zomerbloeiers.  

Chainels 
In juni van dit jaar is het digitale 
communityplatform voor de Delftse 
ondernemers stadsbreed gestart. 
Steeds meer informatie, nieuws en 
evenementen die voor ondernemers 
en organisaties interessant en/of van 
belang zijn, zullen via dit medium ge-
deeld gaan worden. We adviseren 
iedereen om zijn/haar account te ac-
tiveren en zelf ook actief te zijn.  
Heeft u uw account nog niet geacti-

veerd? U kunt een verzoek indienen om lid te worden van het platform via info@tov-delft.nl.   
Bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en uitleg over het gebruik van Chainels. 

 Nieuws, informatie, activiteiten en evenementen in Tanthof 
Heeft u iets te melden, een vraag, een activiteit of evenement, of heeft u een waarschuwing? Via 
Chainels bereikt u in één keer alle betrokkenen in ons gebied door het te delen op Chainels 
(https://www.chainels.com/tanthof). 

Bruisend Delft Verbindt 
De nieuwjaarsborrel voor ondernemend Delft vindt komend jaar op maandag 21 januari plaats bij 
Perspektief. Een avond met meer dan driehonderd Delftse ondernemers, prikkelende pitches, 
gezellige gesprekken en volop ideeën voor het nieuwe jaar.  

mailto:info@tov-delft.nl
https://www.chainels.com/tanthof
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Aanmelden kan via de website https://www.delftverbindt.nl/bruisenddelftverbindt waar u alle 
informatie over de drie jaarlijkse netwerkbijeenkomsten kunt vinden en waar u zich ook kunt 
aanmelden voor de nieuwsbrief en uitnodigingen. 

Themajaar 2019: Delft en de Gouden Eeuw 
In opdracht van de gemeente Delft organiseert Delft Marke-
ting het cultureel themajaar 2019: Delft & de Gouden Eeuw. 
Het themajaar heeft als overkoepelend doel de locale eco-
nomie te stimuleren: meer bezoekers naar Delft trekken die 
langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. In de 
komende tijd zult u daar via verschillende kanalen uitge-
breider over geïnformeerd worden.  
Hartelijke groet, Marja Keizer, fondsmanager 
 

OVERIG NIEUWS  
Wist u dit over de economische ontwikkeling van Tanthof? 

De gemeente Delft heeft een forse woon- en werkambitie 
geformuleerd: 15.000 extra woningen en 10.000 extra 
banen in de periode tot 2040. Voor het realiseren van de-
ze twee ambities zullen delen van de stad de komende 
jaren worden getransformeerd. Recent heeft de gemeente 
Delft een impactanalyse uitgebracht die laat zien waar 
volgens de gemeente kansen bestaan om nieuwe wonin-
gen en bedrijfsruimte te bouwen. Eén van de conclusies is 
dat 80% van de opgave kan worden gerealiseerd in het 
zuidelijk deel van Delft. De toegangswegen richting 
Tanthof (o.a. Buitenhofdreef, Voorhofdreef en Kruithuis-
weg) zijn daarvoor belangrijke plekken, maar ook in 
Tanthof zelf worden kansen voor nieuwbouw gezien. De 

belangrijkste ontwikkelingen zijn daarbij gerelateerd aan de ontwikkeling van Station Delft-Zuid (in 
de toekomst Delft Campus), Schieoevers-Noord en de “scholenschuif”.  
Vooruitlopend op de upgrade van Station Delft-Zuid is deze zomer door de gemeente Delft een 
samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar/belegger Certitudo getekend. Daarbij gaat het 
concreet om de transformatie van het voormalige IZA-kantoor aan de Tanthofdreef 3 naar wonin-
gen. Certitudo wil op deze locatie circa 250 woningen realiseren. In de ontwikkeling wordt tevens 
een commerciële plint voor horeca en retail voorzien. Het concept ontwikkelplan voor Schieoe-
vers-Noord geldt als kader voor deze ontwikkeling  
Zie voor meer info:  

 www.delft.nl/impact-op-de-stad  

 www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/schieoevers/milieueffectrapport 
(Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies) 
 

BELANGRIJKE DATA IN 2019 

Bruisend Delft Verbindt 
- Maandag 21 januari  

Nieuwjaarsborrel TOV-Delft 
- Woensdag 23 januari 18.00 uur, Kynologenclub Delft, Tanthofdreef 10 (Sportpark Tanthof-Zuid) 

https://www.delftverbindt.nl/bruisenddelftverbindt
http://www.delft.nl/impact-op-de-stad
http://www.delft.nl/wonen/bouwen/bouwprojecten-de-stad/schieoevers/milieueffectrapport
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Bestuursvergaderingen 
- Donderdag 31 januari  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 17 januari) 
- Donderdag 4 april  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 21 maart) 
- Donderdag 4 juli  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 20 juni) 
- Donderdag 12 september (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 29 augustus) 
- Donderdag 31 oktober  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 17 oktober) 
- Donderdag 12 december  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 28 november) 

Algemene Ledenvergadering 
- Donderdag 16 mei  
 

LEDENZAKEN 
2x per jaar worden de leden uitgenodigd om bijeen te komen, in het voorjaar voor de Algemene 
Ledenvergadering met aansluitend een drankje en hapje, en in januari voor de nieuwjaarsborrel. 
Het bestuur vindt het leuk om dit bij de leden op locatie te organiseren. Vindt u het leuk als de 
leden ook een keer bij u een kijkje komen nemen? Laat dat dan aan het bestuur of secretariaat we-
ten en wie weet, is de volgende bijeenkomst bij u…. 

Lidmaatschap 
Bent u nog geen lid maar wel geïnteresseerd? Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.  
U wordt lid door: 
1) een e-mail te sturen naar info@tov-delft.nl waarin u meldt dat u lid wil worden, uw bedrijfs-

naam en contactgegevens doorgeeft en uw bedrijfslogo (jpg)  bijvoegt; 
2) € 5,-- over te maken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0006594186 t.n.v. TOV te Delft; 

bij uw betaling de naam van uw bedrijf te vermelden en of u eigenaar en/of huurder bent van 
het pand. 

 

DOELSTELLING  EN CRITERIA ONDERNEMERSFONDS: 
De doelstelling en criteria zijn terug te vinden op onze website  
www.tov-delft.nl, onder het kopje “project aanvragen”. Hier vindt u ook de 
procedure en inzendtermijnen voor het indien van een projectaanvraag. 
 

LINKS / CONTACT: 
Website Tanthof Ondernemersvereniging Delft: www.tov-delft.nl  
E-mailadres Tanthof Ondernemersvereniging Delft: info@tov-delft.nl  
Chainels www.chainels.com/Tanthof  
Website Ondernemersfonds:  www.ondernemersfondsdelft.nl  
Webpagina Tanthof Ondernemersvereniging Delft:  www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21 
 

COLOFON 
Bestuur: 
Hans Deurloo, voorzitter 
Frank Hopstaken, secretaris 
Jacqueline Steeneveld, penningmees-
ter 
Hans Koonincks, algemeen bestuurslid 
Anja Tetteroo, algemeen bestuurslid 

 
 

Ontwerp: Marijke de Vreede 
Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 
info@tov-delft.nl 

Drukwerk en verzending is uitbesteed aan Alevo Drukkerij (www.alevo.nl)  
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