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 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt de 7e editie van onze nieuwsbrief, dit keer al een klein beetje in kerstsfeer.  
Sinds onze vorige nieuwsbrief die in december 2019 verstuurd is, is de wereld veranderd en ons (on-
dernemers)leven overhoop gegooid door het coronavirus. Zonder enige uitzondering is iedereen wel 
op een of andere manier hierdoor getroffen. Het zijn 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 de 
stand van zaken uit ons actieplan, actualiteiten die betrekking hebben op ons gebied en informatie die 
voor u als ondernemers interessant kan zijn.  
Dit is ook de laatste nieuwsbrief met een voorwoord van mij. Per 1 januari a.s. zullen mijn medebe-
stuurster en penningmeester Jacqueline Steeneveld en ik, geen deel meer uitmaken van het bestuur 
van TOV-Delft. Na 6½ jaar wordt het tijd om het stokje over te dragen. Een nieuwe voorzitter is nog 
niet bekend, een nieuwe penningmeester wel: Marco Haring, lid van de ondernemersvereniging na-
mens de Kynologenclub Delft. En Geertje den Uijl (Florali Creations) komt het bestuur ook versterken. 
In de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreidere kennismaking met hun beiden volgen. 
Namens het bestuur van TOV-Delft wens ik u voor de komende tijd veel sterkte en een goede gezond-
heid toe, en daarnaast veel leesplezier van deze nieuwsbrief. 
Hans Deurloo, voorzitter 

 

 ACTIEPLAN 
Intensivering groenbeleving  

Ook deze zomer heeft u weer kunnen genie-
ten van de mooie zomerbeplanting van de 
plantenbakken en de hanging baskets aan 
de lantarenpalen in ons Tanthof. 
Inmiddels heeft hovenier Koen Huisman de 
plantenbakken voorzien van winterheide  en 
het bedrijf Flower & Shower heeft de han-
ging baskets voorzien van Hedra, Wintervio-
len en Rode Kerstster ornamenten. 

 
 
De 6 plantenbakken in winkelcentrum de 
Dashof worden met succes onderhouden 
door bloemist Florali Creations. 
Wij hopen dat de pas aangeplante planten 
goed zullen aarden en deze ons mooie 
Tanthof het hele komende seizoen zullen 
sieren. 
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Opfleuren winkelcentra 

 Social sofa’s 
Tanthof Ondernemersvereniging (TOV-Delft) is druk bezig om de Dashof op te fleuren. Sinds begin ok-
tober staan er bijzondere bankjes bij winkelcentrum de Dashof (mede gefinancierd door het Onder-
nemersfonds).  

Onder de basisscholen in Tanthof werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de bankjes, ook wel 
Social Sofa’s genoemd. De winnende ontwerpen zijn van leerlingen van de Waterhof en van de Bonte 
Pael. Deze ontwerpen zijn vervolgens zo goed mogelijk in het groot nagemaakt. Er werd op school zelfs 
een les aan gewijd. De leerlingen van de Bonte Pael bedachten toen dat het een ‘kletsbank’ moest 
worden. Daarom staat er ‘hallo’ op in verschillende talen en ‘Even kletsen?'. De leerlingen van de Wa-
terhof bedachten de muziekbank om het winkelcentrum op te fleuren, want muziek vrolijkt mensen 
vaak op. De muziekbank blijft in de Dashof, maar de kletsbank verhuist in de toekomst waarschijnlijk 
naar de ondernemers aan de Bikolaan.  

De bankjes werden onthuld door de leerlingen zelf, samen 
met het bestuur van TOV-Delft. Volgens de eigenaresse van 
bloemenwinkel Florali Creations zijn de bankjes meteen 
goed gebruikt dat weekend en werden ze zeer positief ont-
vangen bij het winkelend publiek! Bij Jumbo Buitenhof staat 
een soortgelijk bankje, waar ouderen vaak even gaan zitten 
om te kletsen. Dat willen we met deze social sofa’s ook cre-
eren. 

 Muurschilderingen 
Om winkelcentrum Dashof nog meer op te fleuren hebben kunstenaars drie muren voorzien van gigan-
tische muurschilderingen. Op zaterdag 6 juni startte het project. Graffiti artiest Dopie is ongeveer een 
week bezig geweest om de drie ‘toegangsmuren’ naar de Dashof te voorzien van realistische, gekleur-
de muurschilderingen. Er is gekozen voor een dierenthema, naar de omliggende straatnamen. Op de 
muren prijken nu een vos, een ijsvogel en natúúrlijk een das. De ontwerpen zijn in overleg met de loka-
le ondernemers en bewoners gedaan om een kleurrijke en vrolijke entree aan de Dashof te creëren. 
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Nadat de dieren op de muur prijkten, kwam de ene na 
de andere positieve reactie van omwonenden. “De hele 
week bleven mensen even stil staan en kijken hoe de 
schilderingen werden aangebracht”, aldus de kunste-
naar. 
 
 
 
 
 
 

Bewegwijzering   
Het bestuur van TOV-Delft heeft besloten om het 5-jarig contract met City Outdoor Signs onder de-
zelfde voorwaarden voor nog eens 5 jaar te verlengen met ingang van oktober 2021. De bedrijven die 
nu met een 5-jarig abonnement deelnemen, zullen van City Outdoor Signs een informatiebericht ont-
vangen.  
Staat uw bedrijf niet vermeld op een van de panelen hieronder, maar wilt u ook deelnemen? Als uw 
bedrijf lid is van de ondernemersvereniging krijgt u korting op het abonnement.  
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 ONDERNEMERSFONDS EN ONDERNEMERSFONDS STADSBREED 
Het Ondernemersfonds heeft in de afgelopen maan-
den zoveel mogelijk getracht ondernemers te verbin-
den en waar mogelijk te ondersteunen. Een heftige tijd 
voor ondernemend Delft waarbij de 1.100 uitgerolde 
Blauwe Lopers (in samenwerking met de SCMD, ge-
meente Delft en de Rabobank) hebben bijgedragen 
aan een positieve uitstraling in de stad. 

Ondernemersfonds Stadsbreed 
De komende 3 jaar wordt jaarlijks € 25.000 gereser-

veerd voor het onder-
steunen van de onder-
nemers bij ontwikkelingsplannen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld 
aan het mobiliteitsplan 2040 en de gevolgen voor uw bedrijf. Dit is een 
cofinanciering samen met o.a. Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) ook 
€ 25.000 bijdraagt. 

Van april tot oktober waren in heel de stad weer volop bloeiende hanging 
baskets te zien. Dit jaar waren ze voor het eerst met biodiversiteit gevuld 
(met een bijdrage uit het subsidiefonds van de gemeente) en ze zagen er 
prachtig uit.  

Van Chainels wordt volop gebruik gemaakt. Velen hebben dit mooie in-
formatieplatform voor ondernemers al ontdekt en doen hun voordeel 
met informatie van onder andere de gemeente. Ga voor informatie naar 
onze website www.ondernemersfondsdelft.nl en sluit aan! 

Delft Verbindt  

 

De netwerkbijeenkomsten van Delft Verbindt konden dit jaar vanwege corona niet op de gebruikelijke 
manier doorgaan. De Kracht van Delft Verbindt op 5 oktober jl. is dit keer daarom online gehouden bij 
Lijm & Cultuur. Meer dan 200 deelnemers namen deel aan dit event en kregen vooraf een borrelbox 
thuis bezorgd. Inspirerende interviews, Victor Mids en meepraten over de toekomst van Delft in een 
van de boardrooms maakten het netwerkevent, ondanks dat het online moest vanwege de corona-
maatregelen, tot een succes. 

Ik wens een ieder fijne feestdagen, voorspoed zowel 
zakelijk als privé, en bovenal een gezond 2021! 
Marja Keizer 
Fondsmanager Ondernemersfonds Delft 
 
 
 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
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 LEDENZAKEN 
2x per jaar worden de leden uitgenodigd om bijeen 
te komen, in het voorjaar voor de Algemene Leden-
vergadering 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 orga-
niseren. Vindt u het leuk als de leden ook een keer bij 
u een kijkje komen nemen? Laat dat dan aan het 
bestuur of secretariaat weten en wie weet, is de vol-
gende bijeenkomst bij u…. 

 Algemene Ledenvergadering 
Helaas kon dit jaar vanwege het corona-virus de Algemene Ledenvergadering zowel in mei als oktober 
niet doorgaan. Agendapunten en onderwerpen die voor de leden van belang zijn, worden nu zoveel 
mogelijk via e-mail en Chainels gedeeld. 

 Nieuwjaarsborrel  
Op 30 januari 2020 werd traditiegetrouw de nieuwjaarsborrel van TOV-Delft georganiseerd. Dit keer 
waren we voor de 2e keer te gast bij Camper Service. De borrel - met een heerlijk buffet van Zuppanini 
– werd gecombineerd met een hoogst interessante rondleiding bij Hoogduijn Papierrestauratoren. 
Wat een bijzonder en uniek bedrijf! Neem eens een kijkje op de website: www.atelierhoogduin.nl  

 Of de nieuwjaarsborrel komend jaar kan doorgaan is nu nog niet zeker. 

 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 bedrijfsnaam 
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: 
Heeft u een mooi idee voor een project in onze wijk en voldoet het aan de doel-
stelling en criteria van het Ondernemersfonds? Een plan of initiatief kunt u – met 
gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur.   
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 inzendter-
mijnen voor het indien van een projectaanvraag. 

 
 
 

http://www.atelierhoogduin.nl/
mailto:info@tov-delft.nl
http://www.tov-delft.nl/
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 OVERIG NIEUWS  
Wist u dit over de economische ontwikkeling van Tanthof? 
In de nieuwsbrief van 2019 gingen we in op drie in het oog springende ontwikkelingen in Tanthof: de 
Scholenschuif, de ontwikkeling van de in de wijk liggende buurtwinkelcentra Bikolaan en Dashof en de 
ontwikkeling van de Strip op bedrijventerrein Tanthof-Oost. Hoe staat het daar nu mee? En zijn er 
nieuwe ontwikkelingen in de wijk? Gilbert Bal, adviseur bij Roots Beleidsadvies, praat ons bij.  

"Voor de ontwikkeling van de wijk is de eerder aangekondigde scholenschuif natuurlijk heel relevant", 
aldus Gilbert Bal. "Besluitvorming hierover heeft door de Coronapandemie wat vertraging opgelopen, 
maar inmiddels zijn er wel diverse onderzoeken naar de haalbaarheid van de concentratie van scholen 
uitgevoerd. In november is de gemeenteraad hierover door het College van B&W geïnformeerd." Bal: 
"Belangrijkste uitkomst is dat de één van de twee beoogde locaties, namelijk de locatie aan het Viet-
nampad, niet meer in beeld is. Voor de andere locatie - de locatie op en rond de Kinderboerderij – 
wordt nu vervolgonderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2021 zal duidelijk worden of concentratie 
van de scholen op deze locatie ruimtelijk en financieel haalbaar is."  

 

Locatie kinderboerderij 

De collegebrief geeft aan dat bij de besluitvorming over de haalbaarheid ook andere rapporten worden 
betrokken, zoals het onderzoek naar de buurt- en wijkwinkelcentra in Delft. Bal: "Ook de uitkomsten 
van dit onderzoek zijn begin november gepresenteerd. De Bikolaan en Dashof hebben daarin dezelfde 
status gekregen, namelijk 'versterking nodig, eventueel verplaatsing'. Wat dit precies voor de toekomst 
van de centra betekent, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de resultaten van het onderzoek zullen 
worden benut bij het opstellen van nieuwe detailhandelsbeleid. Hiervoor zal in 2021 een nota worden 
opgesteld." 
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Is er dan al iets meer bekend over de Strip op bedrijventerrein Tanthof-Oost? Bal: "Nee, helaas nog 
niet. Op dit moment wordt voor de omgeving van het station Delft Campus een gebiedsvisie opgesteld. 
Daarin vormt de Strip een belangrijk onderdeel. Waarschijnlijk zal de visie in de zomer van 2021 be-
schikbaar komen en dus ook meer duidelijkheid geven. Tegelijkertijd is duidelijk dat de gebiedsvisie 
een nadere uitwerking is van het ontwikkelplan voor Schieoevers-Noord. Daarin is aangegeven dat op 
de Strip ruimte kan worden geboden aan zo'n 700 woningen en 300 banen."  

En zijn er afgelopen jaar nog meer plannen voor Tanthof ontwikkeld? Bal: "Dat nog niet zo zeer. Maar 
de begroting zoals die recent door de gemeenteraad is vastgesteld, geeft wel aan dat er binnenkort 
plannen zullen worden ontwikkeld voor een bedrijfsverzamelgebouw in Tanthof-West. Daarnaast zul-
len op de Tanthofdreef voorbereidingen worden getroffen voor de ontwikkeling van zo'n 5 tot 10 
kleinschalige MKB-bedrijfsunits. Kortom, op ruimtelijk-economisch gebied worden er in Tanthof volop 
plannen ontwikkeld." 
 (Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies) 

 

Chainels 
Steeds meer informatie, nieuws en evenementen die voor ondernemers en organi-
saties interessant en/of van belang zijn, worden via dit medium gedeeld. In Tanthof 
zijn inmiddels bijna 100 bedrijven en bijna 130 gebruikers actief. We adviseren 
iedereen om zijn/haar account te activeren en zelf ook actief te zijn. 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). Heeft u uw account nog niet geactiveerd? U kunt een 
verzoek indienen om lid te worden van het platform via info@tov-delft.nl  

 

 BELANGRIJKE DATA IN 2021 

Nieuwjaarsborrel TOV-Delft  
- Donderdag 28 januari (onder voorbehoud) 

Bestuursvergaderingen 2021 
- Donderdag 14 januari   (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 31 december) 
- Donderdag 25 maart  (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 11 maart) 
- Donderdag 3 juni   (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 20 mei) 
- Donderdag 16 september   (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 2 september) 
- Donderdag 18 november (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 4 november) 

Algemene Ledenvergadering 2021 
- Donderdag 10 juni 
  

https://www.chainels.com/tanthof
mailto:info@tov-delft.nl
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 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 

 

Bestuur TOV-Delft wenst u mooie feestdagen en een succesvol, maar bovenal gezond 2021 
 

 

COLOFON 
Bestuur: 
Hans Deurloo, voorzitter 
Frank Hopstaken, secretaris 
Jacqueline Steeneveld, penningmeester 
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)  

http://www.tov-delft.nl/
mailto:info@tov-delft.nl
http://www.chainels.com/Tanthof
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21
mailto:info@tov-delft.nl
http://www.alevo.nl/

