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NIEUWSBRIEF 

Nr. 8 – zomer 2022 

 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt de 8e 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.  

Maar het belangrijkste nieuws is dat de Ondernemersvereniging Buitenhof en Tanthof Ondernemersvereniging 

Delft het voornemen hebben om samen te gaan in een nieuwe ondernemersvereniging.  

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.  

 

SAMENVOEGING ONDERNEMERSVERENIGING BUITENHOF en TANTHOF ONDER-

NEMERSVERENIGING 
Onlangs hebben de besturen van beide ondernemersverenigingen hun leden laten weten dat ze het voor-

nemen hebben om samen verder te gaan als één nieuwe ondernemersvereniging. Redenen hiervoor zijn 

doublures in projecten, het samenvoegen van de trekkingsrechten uit het ondernemersfonds waardoor meer 

of grotere projecten mogelijk zijn, maar ook praktische redenen, zoals de invulling van het bestuur en het 

bundelen van krachten op diverse gebieden. Inmiddels is er contact met de notaris en zullen er na de zomer 

ledenvergaderingen worden georganiseerd om goedkeuring aan de leden te vragen voor deze samenvoeging.  

Het doorgaan als één ondernemersvereniging voor Buitenhof en Tanthof is alleen mogelijk als de leden van 

beide ondernemersverenigingen in meerderheid akkoord zijn. 

 

NIEUWE, LOPENDE EN AFGERONDE PROJECTEN 

Bomen in de Buitenhof 

In het najaar van 2020 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. Het idee was om de 

ondernemers en organisaties die gevestigd zijn in Buitenhof mee te laten 

denken om ergens een of meerdere bomen te plaatsen. Met de in-

gediende voorstellen kon de ondernemersvereniging bij de Gemeente 

Delft navragen of de aangevraagde locaties acceptabel zijn. De stads-

ecoloog heeft vorige zomer laten weten dit een mooi initiatief te 
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vinden. Vanuit de provincie ligt een opgave om bomen aan te planten. Als we locaties hebben, wil de stads-

ecoloog graag kijken of er mogelijkheden zijn voor financiering vanuit andere kanalen. Bij Full Speed zijn vorig 

jaar enkele boompjes geplant die dit voorjaar in bloei zijn gekomen. 

Het project is – vanwege te weinig animo – niet verlengd, maar mochten er alsnog ideeën van andere onder-

nemers of organisaties binnenkomen dan kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

 

BuitenhofBruistBuurtkrant 

Ook dit jaar heeft de redactie van deze buurtkrant weer een bij-

drage ontvangen uit het ondernemersfonds. Als voorwaarde is 

gesteld dat 1x per jaar (in het najaar) een pagina wordt gevuld 

door de ondernemersvereniging met aandacht voor projecten in 

de wijk die mede mogelijk zijn gemaakt met geld uit het onder-

nemersfonds.  

De buurtkrant is een groot succes. Inmiddels is men bezig met 

alweer de 6
e
 editie! De krant wordt niet alleen in Buitenhof 

verspreid, maar ook deels in de omliggende wijken Tanthof en 

Voorhof. Wilt u iets kwijt in de buurtkrant of wilt u adverteren?  

Dan kunt u een mail sturen naar info@buitenhofbruist.nl.  

Alle edities zijn terug te vinden op de website 

https://buitenhofbruist.nl/lokale-media  

 

Kerstbomen in Buitenhof 

In december 2021 zijn op 

initiatief van de onder-

nemersvereniging 

Buitenhof  op vijf locaties 

in de wijk (het ziekenhuis, 

het zwembad – zie foto, winkelcentrum Vrijheidslaan, winkelcentrum 

Griegstraat en nabij het fitnesscentrum) verlichte kerstbomen van 7 

meter hoog geplaatst. De kerstbomen waren te bewonderen vanaf 10 

december tot na de kerst. Vanwege de vele positieve reacties heeft het 

bestuur van de ondernemersvereniging besloten ook dit jaar weer 

kerstbomen te plaatsen.  

 

Lichtjesweekend 2021 

werd “Warme Wensen 

voor Warme Mensen” 

Stichting Rode Feniks had 

oorspronkelijk op 17, 18 en 19 

december een uitgebreid 

Lichtjesweekend georgani-

seerd. Helaas gooide de 

coronapandemie opnieuw roet in het eten. Maar het bestuur van de 

stichting is zeer inventief en er werd snel een oplossing gevonden in 

de vorm van een kleinschalig project "Warme Wensen voor Warme 

Mensen" op 23 en 24 december. De wijkbewoners werden uitge-

nodigd een kerstwens te brengen voor de wijk. Ze kregen een zak 

oliebollen van Luciano, een foto bij de 7 meter hoge verlichte 

kerstboom, en konden genieten van warme chocomelk met slagroom 

en een muzikaal intermezzo van de Delftse Harmonie Kapel. 

mailto:info@buitenhofbruist.nl
https://buitenhofbruist.nl/lokale-media
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Unboxing Buitenhof 

Vanuit de ondernemersvereniging is het idee ontstaan een pilot te doen met een ‘unboxing Buitenhof’ : een  

pakket voor nieuwe bewoners in de Buitenhof. Bijvoorbeeld een mooi vormgegeven brievenbuspakket 

waarin het aanbod van alle ondernemers in de Buitenhof die dat willen, is gebundeld. Op die manier worden 

nieuwe bewoners gestimuleerd om lokaal te kopen. Vooralsnog wordt gedacht aan de nieuwbouwprojecten  

Bethelpark, OneSpace en Delfia. Op dit moment wordt gewerkt aan twee ontwerpen voor een brievenbus-

pakket. 

 

Wijk CleanUp 

Voor het tweede jaar heeft Ondernemersvereniging Buitenhof de Wijk 

CleanUp gesponsord met een kleine bijdrage uit het ondernemersfonds. Dit 

jaar is het geld gebruikt voor kinderhesjes. Naast het logo van de Stichting 

CleanUp is ook het logo van het ondernemersfonds op alle hesjes te zien. 

 

ACTIEPROGRAMMA ONDERNEMERSVERENIGING 

BUITENHOF 
Het actieprogramma is een opmaat voor de uitvoering van concrete 

projecten 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. Inmiddels heeft de 

overheid plannen om de uitwerking van de Omgevingswet aan te scherpen waardoor gemeenten extra 

bevoegdheid krijgen om o.a. ondernemers te verplichten om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast zijn 

bedrijven al enige tijd verplicht energie te besparen en is het voor kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 

verplicht minimaal energielabel C te hebben. 

Ondernemersvereniging Buitenhof heeft ervoor gekozen duurzaamheid als speerpunt op te nemen in het 

actieprogramma. In juni 2020  heeft de ondernemersvereniging de regeling Energie-efficiency die door 

Tanthof Ondernemersvereniging wordt gehanteerd, overgenomen en € 20.000 gereserveerd voor onder-

nemers, organisaties en instellingen in Buitenhof die hiervan gebruik willen maken. Inmiddels hebben o.a. Full 

Speed en DA Drogisterij gebruikgemaakt van de regeling. 

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 2022. Eventueel kan de regeling daarna nog verlengd worden.  

- 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. Het onderhoudscontract van de feestverlichting is overgegaan van MK Illumination naar 

Altitude Services. 

- Extra investeren in groenbeheer en –onderhoud / Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de 

werklocaties in de wijk 

De bloembakken die verspreid in de wijk staan, zijn dit voorjaar met zomerbloeiers gevuld door Florali 

Creations. Het onderhoud (water geven, onkruid en zwerfafval verwijderen) werd voorheen gedaan door 

leerlingen van het Grotius College. Helaas is dat gestopt. Twee bewoners in de wijk hebben een bloembak 

geadopteerd en zorgen voor ‘hun’ plantjes. Maar er zijn nog veel meer bloembakken die onderhouden 

moeten worden. Bij deze een oproep aan iedereen die een bak in de nabije omgeving van zijn/haar bedrijf of 

vereniging heeft staan, om de plantjes van water te voorzien en het onkruid/zwerfafval weg te halen. Uw hulp 

wordt zeer gewaardeerd! Het bestuur denkt erover na om in de toekomst alle bakken te vervangen door 

bakken van een meer bestendig materiaal zoals bijv. cortenstaal. 

https://www.chainels.com/111527494764622687/files
https://www.floralicreations.com/
https://www.floralicreations.com/
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- Camerabewaking op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen 

Op diverse locaties zijn door Pro-Rec enkele jaren geleden camera’s opgehangen. De camera’s hangen bij 

Anytime Fitness, Zwembad Kerkpolder, DVV Delft, Karlas Fietsen, China Garden, Full Speed, PrintPlezier, 

Partycentrum Onder Ons en IJssalon Luciano. Het project is afgerond, maar wel wordt elk jaar een bedrag 

gereserveerd voor herstelwerkzaamheden en/of vervanging van camera’s. 

 
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 projectaanvraag-

formulier 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.  

Traditiegetrouw worden elk voorjaar door de hele stad hanging baskets opgehangen. Ook in Buitenhof zijn de 

baskets terug te vinden.  

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 van de gemeente, zoals het mobiliteitsplan, en wijk- en buurtwinkelcentra. 

Coronapot van het Ondernemersfonds Delft 

Voor het tweede jaar zijn overal in de stad 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.  

De Flower Towers 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. Tijdens 2 jaar corona is hier goed van gebruikgemaakt, bijv. Delft voor de Helft 

(zie ook onder ‘overig nieuws’) en een bezorgactie in december door o.a. FierFietsKoerier, maar ook reclame-

campagnes voor herstel van de bezoekerseconomie. 

De Coronapot stopt per 1-7-2022. 

Delft Verbindt 

Op 23 mei jl. kon er weer een Delft Verbindt netwerkbijeenkomst 

worden georganiseerd. Voor het eerst na twee jaar corona 

konden alle Delftse ondernemers bijeen komen en genieten van 

een barbecue op het St. Agathaplein. Ondanks het mindere weer 

gaven velen daar gehoor aan en waren enkele honderden 

mensen aanwezig.  

 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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Zoals het er nu naar uitziet wordt op maandag 17 oktober  

De Kracht van Delft Verbindt georganiseerd. Meer informatie 

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 

Zoals u hierboven al kon lezen wordt ook het digitale ondernemersplatform Chainels door 

Stadsbreed betaald. Alle gebieden maken hier gebruik van. Informatie die interessant is voor 

ondernemers en organisaties 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 (https://delft.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.  

 

BELANGRIJKE EN INTERESSANTE DATA 

 Netwerkbijeenkomst ondernemersvereniging Buitenhof: 

Dinsdag 5 juli 2022 - zomerbijeenkomst voor alle zakelijke ozb-betalers in Buitenhof  

 Delft voor de Helft 

Zaterdag 24 september 2022 

 Delft Verbindt 

Maandag 17 oktober 2022 - De Kracht van Delft Verbindt. 

 Ledenvergadering: 

Woensdag 19 oktober 2022 

 

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. Het 

lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

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.  

 

https://www.delftverbindt.nl/
https://delft.chainels.com/Buitenhof
mailto:ovbuitenhof@outlook.com
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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. Buitengewone leden hebben geen stemrecht. 

 

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 

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 

Coöperatieve Rabobank UA Buitenhofdreef 2 2625 XR G 

PrintPlezier BV Chopinlaan 377 2625 TN G 

Uitvaartcentrum Delft B.V. Juniusstraat 4 2625 XZ E 

Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer UA Juniusstraat 4 2625 XZ G 

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

Amateurtuindersvereniging Levenslust, complex 

Vijvertuinen 

Kerkpolderweg 3 2625 EB G 

Amateurtuindersvereniging Levenslust Kerkpolderweg 3 2625 EB E 

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 

Linda's hairstyling Mozartlaan 430 2625 CS G 

Titus Brandsmaschool Van Rijslaan 6 2625 KX G 

Supermarkt Jumbo Vrijheidslaan 1 2625 RD G 

Ijssalon Luciano Vrijheidslaan 8 2625 RD G 

Broodje Ben Vrijheidslaan 10 2625 RD G 

Stichting Rode Feniks Beethovenlaan 1-A 2625 RG B 

InDetail Communicatie tot in Detail Burgemeestersrand 110 2625 NX  B 

OML Fashion Vulcanusweg 281 2624 AV B 

Totaal 32 leden, waarvan 29 stemgerechtigd.  

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

B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 
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OVERIG NIEUWS 

Delft voor de Helft 

Outletmarkt Delft voor de Helft komt wederom terug! 

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 winter-

artikelen die uit de winkel moeten. 

Detaillisten die moeilijk van hun reeds ingekochte 

(seizoens)voorraad af kunnen komen, kunnen dat bij Delft 

voor de Helft wel! Deze artikelen zullen tegen goede 

kortingen ongetwijfeld gelukkig vallen bij Delftenaren die het door de hoge woonlasten lastiger hebben dan 

gewoonlijk. Het concept heet niet voor niks Delft voor de Helft, dus u kunt hoge kortingen verwachten! 

Aan de andere kant is Delft voor de Helft ook een mooie gelegenheid voor de ondernemers om eens een 

andere vorm van reclame te maken. Op deze manier bent u zichtbaar op de meest centrale plek van Delft en 

komen er wellicht bezoekers voorbij die als nieuwe 

klanten weer terugkomen in de winkel.  

Delft voor de Helft vindt plaats op zaterdag 24 

september 2022 op de Markt in Delft. Tussen 10.00 

en 17.00 uur hebben de bezoekers de mogelijkheid 

om hun favoriete spullen voor een prikje te 

scoren. Kortom: een markt die – zeker in deze 

economisch mindere tijden – zeer op zijn plaats is. 

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in een 

kraam? Neem dan even contact op met Jori 

Noordhoek (info@yourevents.nu). 

Deze editie van de outletmarkt is in samenwerking met het Ondernemersfonds Delft, Stichting Centrum 

Management Delft en het BOB Delft. 

 

  

mailto:info@yourevents.nu?subject=Vraag%20Delft%20voor%20de%20Helft%20nieuwsbrief
mailto:info@yourevents.nu
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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  

 

De coronaproof editie van de zomerbijeenkomst 2020 

COLOFON 

Bestuur: 

Jeroen de Bruin, voorzitter 

Jurgen van Dorp, secretaris  

Jan Zimmerman, penningmeester 

Willem Dijkshoorn, algemeen bestuurslid 

Enrico Brehm, algemeen bestuurslid 

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 

ovbuitenhof@outlook.com 

Printwerk en verzending van deze nieuwsbrief is uitbesteed aan PrintPlezier B.V. 
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