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NIEUWSBRIEF 

Nr. 7 – zomer 2021 

 

 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt de 7e 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.  

Ondertussen duurt de coronacrisis voort en ontkomen we er nog steeds niet aan om in deze tijden ons met de 

gevolgen ervan bezig te houden. In onze nieuwsbrief willen we het er echter niet over hebben, maar juist laten 

zien wat er de afgelopen maanden in positieve zin waard was om in deze nieuwsbrief aandacht aan te 

besteden. 

Op het moment dat deze nieuwsbrief gemaakt wordt zijn er veel versoepelingen op komst en dat betekent dat 

we voor onze leden en relaties onze – inmiddels traditionele – barbecuebijeenkomst kunnen organiseren op 

dinsdag 13 juli 2021. Daar zijn we blij mee en we hopen u dan weer te kunnen ontmoeten. De uitnodigingen 

zijn inmiddels verzonden. 

Bestuur Ondernemersvereniging Buitenhof 

 

NB: Ontvangt u van ons nog geen nieuwsberichten en informatie? Dan beschikken wij nog niet over uw 

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

ovbuitenhof@outlook.com.  

 

 

LOPENDE EN AFGERONDE PROJECTEN 

Kippenhok Praktijkschool Grotius 

De leerlingen van de praktijkschool houden 

gedurende het schooljaar de plantenbakken in de 

wijk bij. Twee keer per jaar worden de plantjes 

gewisseld. Ook schoonmaakwerkzaamheden 

rondom de bakken nemen ze voor hun rekening. 

Als tegenprestatie heeft de school een kippenhok 

mogen aanschaffen. 

 

Wijk CleanUp 

Zondagmorgen 21 maart hebben 82 deelnemers meegedaan aan de Wijk CleanUp van Stichting Clean Up All.  
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Tussen het vele groen en de bloeiende gele narcissen op de veldjes in de wijk, lag veel zwerfafval. Naast blikjes 

zijn er ook brillen, gieters, plastic delen van bumpers en ander blik en plastic afval gevonden. De Delftse Fier-

Fietskoeriers haalden tussendoor volle afvalzakken op en deponeerden deze bij het eindpunt op de Vrijheids-

laan. Het opgehaalde zwerfafval werd daar gescheiden door organisatoren  Mira en Angelique die er ook nog 

op toe zagen dat iedere deelnemer een recyclebaar muntje kreeg om in te wisselen voor een versnapering bij 

ijssalon Luciano. Deze versnapering werd betaald door de ondernemersvereniging Buitenhof. 

Al met al een leuke succesvolle cleanup met als resultaat 715 kg zwerfafval, 1125 lege blikjes en veel voldane 

vrijwilligers. 

 

 

NIEUWE PROJECTEN 

Bomen in de Buitenhof 

Vorig najaar hebben de leden van de ondernemersvereniging een project 

goedgekeurd om verspreid door de wijk niet alledaagse bomen te planten. 

Daarbij kan men denken aan bomen die bloeien en (eetbare) vruchten 

geven, bloeien en insectenvriendelijk zijn, mooie herfstkleuren of een 

afwijkende bladkleur hebben. Op 

deze twee voorbeeldfoto’s is 

dezelfde boom te zien: “Parrotia 

persica”, 1x in bloei en 1x in 

herfstkleur. Het idee is om de 

ondernemers en organisaties die 

gevestigd zijn in Buitenhof mee 

te laten denken om ergens een 

of meerdere bomen te plaatsen. 

Met de ingediende voorstellen 

kan de ondernemersvereniging bij de Gemeente Delft navragen of 

de aangevraagde locaties acceptabel zijn. Als de gemeente akkoord 

gaat, dan worden de bomen geplant.  

Omdat het najaar een goede tijd is om bomen te planten doen we 

nu een oproep aan de ondernemers en organisaties om met ideeën 

te komen.  

Weet u een goede plek voor een boom en wat voor soort boom zou u daar graag zien? Mail uw voorstel dan 

(liefst nog voor de zomervakantie) naar ovbuitenhof@outlook.com  

BuitenhofBruistBuurtkrant 

Het idee was er al enige tijd, maar nu gaat het dan toch gebeuren: er komt een wijkkrant voor alle bewoners 

van Buitenhof, die ook verspreid zal worden in de omliggende wijken Voorhof en Tanthof. Naast de wijkkrant 

die meerdere keren per jaar zal uitkomen, wordt de website buitenhofbruist.nl ook nieuw leven ingeblazen. 

Vanuit de Stichting Rode Feniks is het initiatief genomen voor een 3-jarige pilot met de bedoeling al het moois 

in Buitenhof zichtbaar te maken, Buitenhof te versterken en te verbinden. Voor dit plan zoekt Rode Feniks ook 
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nog partners: fondsen, bedrijven, organisaties en bewoners waarmee ze samen de betrokkenheid in de wijk 

willen versterken. 

Plantenbakken terras winkelcentrum Vrijheidslaan 

In winkelcentrum Vrijheidslaan is onlangs bij de ijssalon en koffiebar van Luciano een mooi terras aangelegd. 

Om het aanzicht nog aantrekkelijker te maken en het gezelliger te maken om even te gaan zitten, is een 

financiële bijdrage gevraagd om een aantal plantenbakken te plaatsen.  

Omdat dit past binnen het 

thema van het actieplan 

“Investeren in  aantrek-

kelijkheid en herkenbaar-

heid entrees werklocaties 

in het gebied”, heeft het 

Ondernemersfonds dit 

goedgekeurd en zo staan 

er nu op het terras enkele 

langwerpige bakken met 

mooie siergrassen. 

 

 

 

ACTIEPROGRAMMA ONDERNEMERSVERENIGING BUITENHOF 
Enkele jaren geleden heeft Ondernemersvereniging Buitenhof aan Roots Beleidsadvies gevraagd een actie-

programma voor de wijk op te stellen. Het programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete pro-

jecten om de economische ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en dient als kapstok voor de besteding 

van middelen uit het Ondernemersfonds Delft. Uit dit actieprogramma heeft de ondernemersvereniging een 

aantal thema’s gekozen waar nu en de komende jaren aandacht wordt besteed (enkele daarvan zijn inmiddels 

afgerond): 

- Regeling energie-efficiency 2020-2021 

Duurzaam, energieneutraal, klimaatveranderingen… We krijgen er allemaal 

mee te maken. 

Hoewel dit niet terugkwam in de enquête onder de ondernemers, die de 

basis vormde voor ons actieplan, heeft het bestuur van de ondernemers-

vereniging Buitenhof ervoor gekozen duurzaamheid toch als speerpunt op te 

nemen. In juni 2020  heeft de ondernemersvereniging de regeling Energie-

efficiency die door Tanthof Ondernemersvereniging wordt gehanteerd, 

overgenomen en € 20.000 gereserveerd voor ondernemers, organisaties en 

instellingen in Buitenhof die hiervan gebruik willen maken.  

De regeling is terug te vinden op Chainels en zal in eerste instantie gelden 

zolang er geld beschikbaar is maar uiterlijk t/m 31 december 2021. Eventueel 

kan de regeling daarna nog verlengd worden. Inmiddels hebben Full Speed 

en DA Drogisterij al gebruik gemaakt van de regeling. 

 

Duurzame LED-verlichting bij DA Drogisterij 

 

 

- Investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid entrees werklocaties 

Behalve de bloembakken overal in de wijk, kan iedereen in het winterseizoen – van oktober tot maart – ook elk 

jaar weer opnieuw genieten van de feestverlichting die bij verschillende ondernemers aan de gevel en/of in de 

bomen hangt. 

https://www.chainels.com/111527494764622687/files
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- Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud / Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de 

werklocaties in de wijk 

Zoals aan het begin van deze nieuwsbrief al te lezen is, verzorgen leerlingen van de praktijkschool Grotius 

gedurende het schooljaar de plantjes in de bijna 100 bloembakken die in de wijk zijn terug te vinden. Twee 

keer per jaar worden de plantjes gewisseld. In het najaar komen er plantjes in die de winter trotseren en in het 

voorjaar vrolijke zomerbloeiers. Alleen tijdens de schoolvakanties worden de plantjes niet verzorgd. Daarom 

doet de ondernemersvereniging elk jaar een oproep aan ondernemers en organisaties die een of meerdere 

bloembakken in de omgeving hebben staan, om deze in de zomer (juli/augustus) regelmatig water te geven. 

Met name als het langdurig droog en erg warm weer is, hebben de plantjes daar veel behoefte aan. Het gaat 

daarbij alleen om de bloembakken. De hanging baskets en de twee Flower Towers die er dit jaar voor het eerst 

staan en betaald zijn door Stichting Stadsbreed van het Ondernemersfonds Delft, worden verzorgd door de 

leverancier. 

 
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 Onder-

nemersfonds? U kunt dan een projectaanvraag indienen. Op onze web-

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

aanvraagformulier downloaden, invullen en met een gespecificeerde 

begroting naar ons toesturen. In onze eerstvolgende ledenvergadering zal 

uw aanvraag dan in behandeling worden genomen. 

 

 

ONDERNEMERSFONDS DELFT 

Stichting Stadsbreed 

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

Willem Dijkshoorn. Door Stadsbreed worden projecten gerealiseerd die betrekking hebben op bijna alle 

gebieden van het Ondernemersfonds.  

De hanging baskets hangen er weer met als afzender “van de onder-

nemers 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 Buitenhof zijn de Flower Towers te vinden 

bij Zwembad Kerkpolder en bij het ziekenhuis.  

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.  

 

 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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De Kracht van 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.  

Hartelijke groet, 

Marja Keizer, fondsmanager Ondernemersfonds Delft 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN BUITENHOF 
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 1x 

per jaar – normaliter in het voorjaar – uitgebracht. 

Wil of kan u niet zo lang wachten? Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige 

organisaties in ons gebied kunnen altijd op Chainels worden geplaatst. 

Chainels 

Ook het digitale ondernemersplatform Chainels wordt door Stadsbreed betaald. Alle gebieden 

maken hier gebruik van. Informatie die interessant is voor ondernemers in de eigen wijk kan 

hierop gedeeld worden, maar ook berichten die voor meerdere gebieden of de hele stad van 

belang zijn, worden via Chainels verspreid.  

In Buitenhof zijn bijna 90 bedrijven en bijna 130 gebruikers aangesloten. 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 (www.chainels.com/Buitenhof). Ook de ondernemersvereniging maakt 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 ovbuitenhof@outlook.com.  

 

 

OVERIG NIEUWS 

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 bouw-

markten, cadeauwinkels, elektronica-

zaken 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.  

https://www.delftverbindt.nl/
http://www.chainels.com/Buitenhof
mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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Er zijn 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 

Datum: Zaterdag 25 september 2021 van 10.00 tot 17.00 uur 

Plaats: Grote Markt Delft 

Kramen: De kramen zijn 4 meter breed en 1.20 meter diep, met bovenzeil. 

Kosten:    Deze editie kost elke kraam maar € 35,- excl. btw, dit is inclusief bovenzeil en publiciteit.  

Door een bijdrage van de Stichting Stadsbreed van het Ondernemersfonds kunnen de kosten deze editie zo 

laag worden gehouden in verband met corona. 

Wanneer u interesse in een kraam heeft, dan kunt u het bijgevoegde inschrijfformulier invullen en toesturen naar 

de gegevens die onderaan het formulier staan. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 4 september! 

 

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.  

Wil of kan u niet zo lang wachten? Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige 

organisaties in ons gebied kunnen altijd op Chainels worden geplaatst. 

 

 

BELANGRIJKE EN INTERESSANTE DATA 

 Netwerkbijeenkomst ondernemersvereniging Buitenhof: 

Dinsdag 13 juli 2021 - zomerbijeenkomst voor alle zakelijke ozb-betalers in Buitenhof  

 Delft voor de Helft 

Zaterdag 25 september 2021 

 De Kracht van Delft Verbindt 

Maandag 4 oktober 2021 

 Ledenvergadering: 

Woensdag 27 oktober 2021 

 

 

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.   

 

Zzp’ers en buitengewoon lidmaatschap 

De ondernemersvereniging heeft in het huishoudelijk reglement opgenomen dat zzp’ers (hieronder wordt 

verstaan: natuurlijke personen van zestien jaar en ouder die zelfstandig ondernemer zijn zonder personeel, die 

als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die het doel en de statuten van de vereniging 

onderschrijven) die gevestigd zijn in de wijk Buitenhof, kunnen worden toegelaten als buitengewoon lid.  

Ook zowel natuurlijke als rechtspersonen die in de directe nabijheid van het gebied Buitenhof een bedrijf 

uitoefenen dan wel een sport of hobby uitoefenen, kunnen een verzoek tot buitengewoon lidmaatschap 

indienen bij het bestuur. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Buitengewone leden hebben 

geen stemrecht. 
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LEDEN 

     

Naam Straat Huisnr Postcode 
(E)igendom 

/ (G)ebruik 

Karlas Fietsen B.V. Bartokpad 4 2625 AB E / G 

China Garden Bartokpad 8 2625 AB E / G 

Stichting Rode Feniks Beethovenlaan 1-A 2625 RG G 

Anytime Fitness Delft Beethovenlaan 230 2625 RW G 

Happy KidsCare Bizetstraat 50 2625 AX G 

FysOptima Delft Brahmslaan 4 2625 BW G 

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

PrintPlezier BV Chopinlaan 377 2625 TN G 

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

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

ATV Levenslust, complex Vijvertuinen Kerkpolderweg 3 2625 EB E / G 

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

Partycentrum Onder Ons Kerkpolderweg 8 2625 EB E / G 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB E / G 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB E / 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 

IJssalon Luciano Vrijheidslaan 8 2625 RD G 

Scholencombinatie Delfland Van Bleyswijckstraat 72 2613 RT B 

     
Totaal 30 leden, waarvan 28 stemgerechtigd 

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

 
B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 
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LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  

 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Chainels 

https://www.chainels.com/buitenhof  

- Webpagina Ondernemers Vereniging Buitenhof: 

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

- E-mailadres ondernemers Vereniging Buitenhof: 

ovbuitenhof@outlook.com  
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