Station Delft Zuid
wordt Station
Delft Campus
Op dit moment fungeert het station Delft Zuid als
‘bijstation’ van Delft Centraal. Daar gaat verandering in
komen. Een kwart van de reizigers die nu gebruik maken van Delft Centraal moeten verleid worden, middels
betere verbindingen, om straks gebruik te maken
van Delft Campus zoals het vernieuwde station gaat
heten. Volop nieuwe ontwikkelingen die nog enige tijd
in beslag zullen nemen. Als Gebiedsfonds volgen wij
deze ontwikkelingen op de voet.
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Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van Gebiedsfonds Delft Technology Park en sluit aan bij ons
platform op Chainels. Projectmanager Hans Ligtenberg: “Medewerkers missen vaak het contact met de
stad, omdat iedereen naar huis gaat aan het einde van
een werkdag. Met Chainels, een soort intranet voor
ondernemers, helpen we de onderlinge communicatie
op gang. Ook het contact met andere ondernemers
in Delft en de uitwisseling van activiteiten in de stad
wordt gestimuleerd.” www.chainels.com
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Gebiedsfonds Delft Technology Park
zoekt ondernemers
Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief
in het gebied rond de TU, Delftechpark en Technopolis. Het fonds faciliteert en financiert mede initiatieven van bedrijven gevestigd in het gebied. Het doel:
partner zijn in het creëren van een hightechomgeving
waar ondernemers, onderwijs en overheid zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het gebied van Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is uniek en bekend als de grootste hightechcampus van Nederland. Wist u dat in het gebied meer
dan 200 bedrijven actief zijn? Het fonds is op zoek naar
ondernemers en bedrijven die binnen het Gebiedsfonds
willen samenwerken.
Financieel ondersteunen
Projectmanager Hans Ligtenberg: “Als Gebiedsfonds
hebben we een faciliterende en verbindende rol voor
heel ondernemend Delft. Ons doel is ervoor te zorgen
dat er een actief ondernemersklimaat ontstaat. Een
klimaat waar onderwijs, ondernemers en overheid
optimaal samenwerken. Als stichting willen wij ervoor
zorgen dat iedereen elkaar kent, vindt, ontmoet en
versterkt. De focus ligt op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad Delft. En hiervoor
is budget beschikbaar. Wat veel ondernemers namelijk
niet weten is dat het Gebiedsfonds hen kan faciliteren
en financieel ondersteunen om ideeën en plannen uit
te voeren.”
Ideeën ten uitvoer brengen
Het Gebiedsfonds initieert, ondersteunt en ontwikkelt
initiatieven die bijdragen aan de samenwerking tussen
bedrijven, instellingen en overheid. Voorzitter Jos de
Mooij: “We hebben vijf keywords geformuleerd waar we
als Gebiedsfonds belang aan hechten: mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, duurzaamheid en innovatie. Als
een idee aansluit bij deze keywords en ten goede komt
aan de andere ondernemers in het gebied, bekijken we
hoe we het idee gezamenlijk kunnen uitvoeren.”

Creating the future
Hans Ligtenberg: “Ons toekomstplaatje hebben we helder.
Rijd je over vijf jaar vanaf de A13 het Delft Technology Park op,
dan voel je direct dat je in een hightechomgeving bent waar
onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken. Een omgeving waar ‘creating the future’ centraal staat. Want alleen
de toekomst geeft ons bestaansrecht.”

Uw idee gefinancierd?
Het Gebiedsfonds faciliteert en financiert initiatieven die
ten goede komen aan een actief ondernemersklimaat.
Mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, duurzaamheid en
innovatie staan hierbij centraal. Heeft u een idee dat voor
alle ondernemers in het gebied meerwaarde biedt? Het
Gebiedsfonds biedt u (financiële) ondersteuning! Neem
contact met ons op via secretariaat@sgdtp.nl

Onze buren: Schieoevers
Wat bij de Delftse kennisinstellingen wordt bedacht, wordt op Schieoevers gemaakt! Elkaar
beter leren kennen en sterker worden door een steeds betere samenwerking is een van de
ambities van de ondernemers in zowel Delft Technology Park als Schieoevers.
Sterk ondernemersklimaat
Hoe krijg je als ondernemer het juiste bedrijf op de juiste
plaats in Delft? Dat is het vraagstuk waarover Schieoevers op
dit moment een visie formuleert. De gemeente is gevraagd
om de visie mee te nemen in de afwegingen over de woningbouwambitie van Delft.

Maakindustrie behouden
Het formuleren van een krachtige, heldere visie en
werkwijze zorgt voor een goede afstemming tussen de
gemeente en ondernemersgebieden. En hier hebben
we alleen maar profijt van. Op deze manier zorgen we
ervoor dat we de maakindustrie in Schieoevers in stand
kunnen houden. Eindhoven geeft ons het goede voorbeeld. Door een soortgelijke werkwijze is de economie
daar in een enorme stroomversnelling geraakt. Er zijn
veel arbeidsplaatsen gecreëerd, zowel voor hoger als
praktisch opgeleiden. En dat willen we in Delft toch ook?!
Chainels
Inmiddels hebben alle ondernemersgebieden, die zijn
verenigd in het Ondernemersfonds Delft, (financiële)
steun gegeven aan deze ambitie. Nieuws over deze
prachtige ambitie communiceren we via Chainels.

Hightechverlichting
Schoemakerviaduct
Het Delft Technology Park is de belangrijkste
High Tech Campus van Nederland. En daar
hoort uiteraard een bepaalde uitstraling bij.
Wanneer u via de A13 of de N470 het Delft
Technology Park binnenrijdt, komt u terecht
op de Schoemakerstraat met het sombere
viaduct. Als Gebiedsfonds willen wij in het
viaduct een moderne hightechverlichting
aanbrengen. Op deze manier willen wij, in
overleg met de provincie Zuid Holland en de
gemeente Delft, de entree van de campus
een hightechuitstraling geven. Wij houden u
hiervan op de hoogte.

Living Lab Delft Zuid
Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park
heeft onlangs het prachtige projectvoorstel
‘Living Lab Delft Zuid’ gehonoreerd. Het project
wordt gecoördineerd door We-all-wheel en
e-WeGo.
The last mile
Vooralsnog trekt station Delft Zuid maar weinig
reizigers. Het station is verouderd en het biedt
geen voorziening voor de laatste 2,5 kilometer
naar het gebied TU Campus/Delftechpark/
Technopolis. Het project ‘Living Lab Delft Zuid’
brengt hier verandering in. De ambitie van het
project is om bedrijven en medewerkers kennis
te laten maken met Iwheels en deze in te zetten
als onderdeel van hun MVO-plan. Iwheels zijn
kleine persoonlijke elektrische vervoermiddelen. Het grote voordeel is dat ze weinig ruimte
innemen op de weg en geen parkeerruimte
nodig hebben.

Het Gebiedsfonds Delft Technology Park is mede–financier van een grote diversiteit aan projecten. Het
uitgangspunt hierbij is dat het initiatief ten goede
moet komen aan andere ondernemers in het gebied
en moet aansluiten bij de keywords: mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, duurzaamheid en innovatie.
Prachtige projecten die met financiële steun van
Gebiedsfonds Delft Technology Park tot stand zijn
gekomen zijn het International Festival of Technology, TEDxDelft, Winters Delft en TOP Delft.
IFOT, International Festival of
Technology
Begin juni vond op de campus van de TU Delft het International Festival of Technology plaats. Het thema:
‘Prove it. Proef ‘t’. Drie dagen lang konden bezoekers
zich verwonderen over de nieuwste technologische
innovaties op het gebied van kwantumtechnologie,
robotica en circulaire economie. Het festival maakt
technologie toegankelijk voor iedereen en inspireert
liefhebbers van technologie, muziek en kunst in Delft,
de regio en zelfs wereldwijd.
Het festival draagt bij aan de positionering van Delft
als centrum voor technologie, innovatie en creativiteit.
Naast het bijwonen van lezingen en workshops maakten bezoekers kennis met de kwantumtechnologie in
de Quantum Escape Room en konden ze deelnemen
aan verschillende virtual reality experiences. Een
festival voor jong en oud.
TEDxDelft
TEDxDelft, nóg een mooi voorbeeld van een zeer
geslaagd evenement dat plaatsvond op het Delft
Technology Park. Het evenement was in mum van tijd
uitverkocht en eind maart genoten zo’n 1.000 gasten
van de zesde editie van TEDxDelft in de Aula van de
TU Delft. TEDxDelft met als thema ‘As a matter of faith’
bood ondernemers, studenten en opinieleiders de
ideale plek om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te
raken. Het inhoudelijke en inspirerende programma
werd gecombineerd met een randprogrammering
waarin lokale organisaties zich konden presenteren.
TEDxDelft werd medegefinancierd door het Gebiedsfonds Delft Technology Park.

lopende projecten
Voorbeelden van lopende projecten die
het Gebiedsfonds medefinanciert, zijn het
aanbrengen van hightechverlichting in het
viaduct op de Schoemakerstraat en het
project ‘Living Lab Delft Zuid’.

Projecten om
trots op te zijn!

Beter en sneller bereikbaar
Door het inzetten van Iwheels wordt het gebied
beter en sneller bereikbaar en het zorgt voor
meer fun en CO2-reductie. Daarnaast is ‘Living
Lab’ onderdeel van Bereikbaar Haaglanden en
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hierdoor kunnen zowel
data worden verzameld en geanalyseerd als
opschaling van het project worden gefaciliteerd.
we-all-wheel.com | bereikbaarhaaglanden.nl

Winters Delft
Als Gebiedsfonds vinden wij sport en spel belangrijke
elementen in de stad Delft. De winter van 2017 was
een echte winter, met veel sneeuw. De activiteiten van
Winters Delft werden financieel mede mogelijk gemaakt door het Gebiedsfonds Delft Technology Park.
TOP Delft
TOP Delft is een vrijwilligersorganisatie die het gesprek
tussen burgers en de gemeente wil stimuleren en
organiseren. Het Gebiedsfonds vindt de dialoog tussen stad en burgers van belang en steunt daarom de
activiteiten van TOP Delft.

