
 

 

  
Pagina 1 

 

  

 CONTACTGEGEVENS ONDERNEMERSFONDS DELFT 

www.ondernemersfondsdelft.nl 

Bestuur 

info@ondernemersfondsdelft.nl 

p/a Tanthofdreef 21 | 2623 EW Delft 

Postbus 321 | 2600 AH Delft 

Fondsmanager 

Marja Keizer 

marja.keizer@ondernemersfondsdelft.nl 

06  51070384 

 

VERSLAG RAAD VAN ADVIES ONDERNEMERSFONDS DELFT 

17 juni 2015, vergaderlocatie DSM.  

 

Aan- en afwezigen: zie onderaan in dit verslag. 

 

Programma 

17:00 Ontvangst in het Alexander Fleming House (bedrijfsrestaurant) 

17:15 Opening en presentatie van DSM door Bram Reijke (locatie De Kern) 

17:30 Stand van zaken 

17:50 Pauze met soep en broodjes 

18:10 Presentaties, vergadering en discussie 

19:40 Afronding vergadering 

19:50 Rondleiding terrein DSM 

20:30 Drankje en napraten  

 

1. Opening   

De voorzitter van het Ondernemersfonds Delft, René Dings, heet de aanwezigen welkom. Op 

voorhand een hartelijk dankjewel aan Bram Reijke omdat we vandaag te gast zijn bij DSM. 

Doel van deze middag is samen vooruit kijken, elkaar bijpraten en leren van elkaar.  

   

2. Presentatie over DSM van Bram Reijke 

Ook Bram Reijke heet ons welkom bij DSM. Zie bijlage voor presentatie van DSM 

 

3. Stand van zaken 

René Dings doet een rondje langs de gebieden en vraagt wat er zoal leeft.  

 

Matthijs Stoffer van Voordijkshoorn zegt dat dit gebied geen groot budget heeft. Er is een 

offerte aangevraagd voor boomverlichting; het budget is niet hoog genoeg voor 

uitspattingen. 

 

Namens Buitenhof zijn Jeroen de Bruin en Michel Tobé aanwezig. Er zijn recent betonballen 

geplaatst voor de ingang van Full Speed om de situatie verkeersveiliger te maken. Er is een 

nieuwsbrief verspreid en er staat een plexiglazen standaard met leuke ansichtkaarten bij 

iedere ondernemer op de toonbank. Klanten en bewoners kunnen hiermee ideeën voor 

projecten aanleveren.  

 

Hetty van der Lecq is projectgroepsecretaris van Gebied 11 en legt uit dat dit gebied in luxe 

omstandigheid verkeert. Er is veel geld te besteden en zij doen hun uiterste best om 

projecten goed te laten verlopen. Recentelijk heeft het International Festival of Technology 

plaatsgevonden; een week met allerlei wetensschappelijk inhoudelijke festiviteiten. Het 

Krattenbrug record is gevestigd en Your Events heeft de opdracht gekregen de projectgroep 
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te helpen met het meer bekendmaken van de projectgroep en het Ondernemersfonds in dit 

gebied.  

Zij deelt tevens mij dat de projectgroep heeft besloten € 40.000,00 voor stadsbrede 

projecten ter beschikking te stellen. Dit mooie gebaar wordt enthousiast ontvangen. 

 

Tanthof is vertegenwoordigd door Jacqueline Steeneveld en zij is penningmeester van de 

TOV, zoals de ondernemersvereniging heet. De TOV heeft net de eerst algemene 

ledenvergadering achter de rug. Een lage opkomst en zij vragen zich af hoe ze de leden er 

meer bij kunnen betrekken. Er is wel wat te besteden en er waren presentaties over 

zonnepanelen en glasvezel. Verder zijn er ideeën om de ingangen van het Tanthof een 

fleuriger aanzien te geven. René Dings merkt nog op dat er donderdag 18 juni wederom een 

ondernemersvoetbaltoernooi met BBQ is georganiseerd bij Vitesse Delft.  

 

In de Binnenstad zetelt de BOB. Ed Hoogendijk en Arjan Steendam delen mee dat alle 

straten/gebieden of ondernemersverenigingen zitting hebben in de BOB en dat ze de 

organisatie goed op de rit hebben. Sfeerverlichting is een groot project in dit gebied. 

Projecten als Rode Loper op de Nieuwe Langedijk en hanging baskets zijn gerealiseerd. Zo 

ook Delft Serveert en de Blue Market. De BOB is bezig met de Donkere Dagen van Delft voor 

december. Voorheen was er cofinanciering met de Gemeente Delft mogelijk maar door de 

slechte financiële situatie waarin Delft zich bevindt moeten vrijwel alle projecten nu door de 

BOB alleen betaald worden.  

 

Nils Eekhout en Jaap Langhout zijn namens Schieoevers aanwezig. Het is een groot terrein 

maar er is ook veel te besteden. Er worden nu camera’s geplaatst om het terrein veiliger te 

maken en om inbraken te voorkomen. De gemeente draagt nog maar voor een heel klein 

deel bij aan het netjes houden van dit gebied. Van B- naar D-status dus heeft Schieoevers 

zelf een hoveniersbedrijf ingehuurd om het terrein toch een nettere uitstraling te geven. Het 

terrein een A-status geven is de langetermijnvisie. Herman Wensveen deelt mee dat het 

woord substitutie nog niet is gevallen maar dat hij zich terdege realiseert dat er meer van de 

ondernemers gevraagd wordt.  

De jaarlijkse BBQ is op 25 juni en er zijn weer veel aanmeldingen. Er zijn 125 actieve leden 

van de 180. 

 

Corné van Kapel, John de Ruiter en Paul Eilbracht zijn aanwezig voor Hof van Delft 

Westerkwartier. Er is nu twee keer een algemene ledenvergadering georganiseerd d.m.v. 

het verspreiden van een nieuwsbrief. Het budget is beperkt want er zijn veel kleinschalige 

bedrijfjes. Ze proberen het niveau van de wijk te verhogen met hanging baskets en 

sfeerverlichting.  

 

Volgens Edo Garretsen en Nynke Hoitinga is Delftse Hout het enige gebied zonder 

feestverlichting (nee hoor, er zijn er meer!) maar wel het mooiste! Er zijn wat 

bestuursperikelen want Ronald Tetteroo heeft zijn functie beschikbaar gesteld en er is dus 

ruimte voor een nieuw bestuurslid. Edo zegt dat binnen het bestuur ook over stadsbreed is 

gesproken en dat daar nog wat bedenkingen bij zijn. René Dings maakt duidelijk dat de 

ondernemers ook binnen stadsbreed zelf beslissen hoe de groep wordt vorm gegeven en 

waar het geld aan uitgegeven wordt.  
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Van Voorhof is Kees Romijn aanwezig. Er is veel geld besteed voor feestverlichting in 

Voorhof. Met de Stichting Stunt is een paar jaar geleden een samenwerking aangegaan om 

zwerfafval in de wijk op te ruimen.  

 

Jori Noordhoek, afgevaardigde van Wippolder zegt dat ze een minimaal budget hebben 

maar dat er ook maar minimale inzet is van de ondernemers in de wijk. De kerstmarkt is nu 

twee jaar op rij gehouden en is succesvol.  

 

Gastheer Bram Reijke van DSM legt uit dat ze graag de fiets- en voetgangersingang West een 

upgrade en mooie uitstraling willen geven die past bij het Agnetapark. Het ontwerp daarvan 

is een wedstrijd voor TU-studenten.  

 

4 Presentaties en discussie 

 

De voorzitter kondigt John van Diggele uit Buitenhof aan. Zijn presentatie gaat over het 

project It’s my life It’s my choice. Uniek omdat de SC- Delfland uit 1500 scholen in Europa is 

uitgekozen om mee te doen aan dit gesubsidieerde uitwisselingsproject voor kinderen rond 

15 jaar. Uniek ook vanwege het feit dat het hier gaat om een VMBO school. De 

uitwisselingen zijn met kinderen uit Zweden, Turkije, Spaans Baskenland en Tahiti. Om deze 

buitenlandse kinderen ook hier in Nederland een leuke week te laten beleven heeft 

Buitenhof dit project gesponsord. Ook werd door ondernemers spontaan voor een paspoort 

gezorgd voor een van de kinderen. Dat dit project John na aan het hart ligt, is te horen in zijn 

presentatie. De voorzitter vraagt aan Buitenhof of er discussie over dit project geweest is. 

Michel zegt dat iedereen direct voor was en dat dit project ten goede komt aan de 

leefbaarheid in de wijk en aan de kinderen in dit gebied. Jeroen de Bruin voegt daar nog aan 

toe dat de school in de wijk staat, de leerlingen ook uit de wijk komen en dat voor de 

georganiseerde lunches en diners de boodschappen bij Buitenhof-ondernemers worden 

gedaan. Op deze manier komt ook een buitenlands project ten goede aan de ondernemers 

in de wijk. Er is applaus voor de presentatie van dit mooie project.  

 

Edo Garretsen krijgt vervolgens het woord om over het Delftse Hout en haar projecten te 

vertellen. Delftse Hout werkt nu nog vraaggestuurd, maar wil meer proactief aan de slag. 

Bijzonder is hier dat het bestuur een discretionaire bevoegdheid heeft van € 5.000,00. Een 

discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een 

bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar 

eigen inzicht een besluit te nemen.  

Rob Trompper merkt op dat de afstand tussen bestuur en projecten hier groot is terwijl dat 

in andere gebieden juist andersom is. Edo zegt dat het bestuur die kant op wil met een te 

ontwikkelen visie. De grote betalers (o.a. Ikea) zijn goed betrokken alleen verenigingen 

haken niet aan in dit gebied. De voorzitter bedankt Edo voor zijn presentatie met applaus tot 

gevolg. 

 

Als derde krijgt Jaap Langhout namens Schieoevers het woord. Zijn presentatie gaat over 

het groenbeheer in het gebied Schieoevers. Het is een proces dat lang geduurd heeft; 

immers alle bestuurders zijn vrijwilligers. In 2011 is er een slag gemaakt en zag het gebied er 

redelijk netjes uit maar hoe verder te onderhouden was de vraag. Inmiddels is het gebied 

door de gemeente vanwege drastische bezuinigingen ingedeeld op niveau C, dat is niet wat 

Schieoevers wil. Het was enkele jaren terug A en B is wat Schieoevers minimaal wil. 

Schieoevers heeft na diverse gesprekken met de gemeente het heft in eigen hand genomen. 
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De gesprekken hebben geleid tot een bijdrage van €19.000,00 van de gemeente waar 

eigenlijk € 164.000,00 nodig was voor niveau A.  Ze hebben offertes aangevraagd en 

Engelsman Hoveniers had het beste plan van aanpak en de beste kwaliteit-prijsverhouding. 

De gemeente draagt nu voor 1/3 deel (€ 19.000,00) bij aan het groenonderhoud en 

Schieoevers draagt het overige deel bij uit het Ondernemersfonds zodat het onderhoud 

enigszins op niveau blijft. De overeenkomst met de gemeente wordt per jaar bekeken. Rob 

Trompper merkt op dat we elkaar juist nu moeten helpen. Ook Jaap wordt bedankt voor zijn 

presentatie gevolgd door applaus. 

 

René Dings neemt vervolgens het woord en zegt weer inkijkjes in de gebieden te hebben 

gekregen. Stadsbreed, een algemene pot en gebiedoverschrijdend, het zijn termen die deze 

avond allemaal al ter sprake zijn gekomen. Gebieden willen eigen geld zelf besteden maar er 

zijn diverse projecten die bij veel gebieden op tafel komen. OnStage, Museumnacht, 

Boerenkool & Bubbels zijn voorbeelden die je gezamenlijk zou kunnen oppakken. Het komt 

nu regelmatig voor dat een organisatie een algemene aanvraag wil doen, maar we de 

aanvrager langs de verschillende gebieden moeten sturen. Dat is niet handig. Hoe gaan we 

dit organiseren? Nu is het zo dat geld wat niet tijdig wordt besteed naar een pot ‘algemene 

middelen’ gaat. Echter zit daar nog geen geld in omdat tot op heden elk gebied zijn/ haar 

trekkingsrecht volledig heeft gebruikt. Een eerste aanzet is nu gegeven door Gebied 11. Zij 

hebben € 40.000,00 voor deze stadsbrede pot ter beschikking gesteld. Het voorstel is om na 

de zomer alle voorzitters bij elkaar te laten komen voor een bijeenkomst, waarin besproken 

wordt hoe vorm te geven aan deze projectgroep. Hij vraagt wat de ondernemers hiervan 

vinden. 

Arjan Steendam vindt dat we met zijn allen een vuist moeten maken en staat er positief 

tegenover. Niet alleen sociale projecten maar ook projecten om de economie te versterken 

is zijn mening. Ed Hoogendijk merkt op dat bijvoorbeeld de spoorzone in gebied 3 (Hof van 

Delft Westerkwartier) een probleem is voor meerdere gebieden. Edo Garretsen vindt het 

goed om dit te doen maar de ondernemers moeten zelf stemrecht houden. Ook vindt hij dat 

gebieden die weinig te besteden hebben geholpen zouden kunnen worden. Arjan Steendam 

zou een 4-tal toetsingen van projecten per jaar willen. Matthijs Stoffer vraagt zich af wat 

stadsbreed is. Stadsbreed is voor meerdere gebieden en bij voorkeur voor alle gebieden. 

Hetty van der Lecq vindt dat de leden in deze nieuwe groep mandaat moeten hebben van 

de achterban en ook moeten doorpakken. Rob van Pelt stelt dat ook deze groep alle 

verantwoordelijkheid zelf heeft net zoals binnen het eigen gebied nu ook het geval is. Kees 

Romijn zegt dat het voor een groot deel van Delft meerwaarde zou moeten hebben. De 

voorzitter zegt vervolgens dat als het gremium vindt dat er aan een project geld besteed 

moet worden het bestuur daar goedkeuring aan zal geven.  

Rob Trompper vraagt of de RvA nog door moet gaan in de huidige vorm. Vooralsnog wel 

aldus de voorzitter, want die heeft een andere invulling. 

Afgesproken wordt dat de fondsmanager een bijeenkomst zal beleggen na de zomer, zodat 

alle gebieden de komende maanden de tijd hebben om met zijn/haar achterban te 

overleggen wie er met mandaat afgevaardigde wordt van een gebied.  

 

Hetty van der Lecq wil graag dat vergaderingen ruim van te voren worden vastgelegd, aan 

het begin van het jaar.  

 

 

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wat ze de volgende RvA op de agenda willen zien. 

Unaniem wordt aangegeven dat presentaties uit andere gebieden als leerzaam en 
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interessant worden gezien. Vervolgens bedankt hij voor ieders aanwezigheid en bijdrage. 

Ook bedankt hij nogmaals hartelijk Bram Reijke en Astrid van Kleef van DSM voor hun 

gastvrijheid en uitstekende verzorging, waarna er voor geïnteresseerden nog een 

rondleiding volgt op het terrein van DSM. 

 

 

Aanwezig, vertegenwoordiging van alle werkgebieden:     

DSM Bram Reijke, Astrid van Kleef 

HvD Westerkwartier Corné van Kapel, John de Ruiter, Paul Eilbracht 

Binnenstad   Arjan Steendam, Ed Hoogendijk  

Delftse Hout   Edo Garretsen, Nynke Hoitinga 

Buitenhof   Jeroen de Bruin, Michel Tobé, John van Diggele 

Wippolder   Jori Noordhoek 

Voorhof   Kees Romijn 

Schieoevers   Nils Eekhout, Jaap Langhout 

Gebied 11   Hetty van der Lecq 

Tanthof   Jacqueline Steeneveld 

Voordijkshoorn  Matthijs Stoffer 

 

Aanwezig namens gemeente Delft: Herman Wensveen 

 

Aanwezig namens het Ondernemersfonds Delft: Bestuur: René Dings (voorzitter), Rob van 

Pelt (penningmeester), Rob Trompper, Matthijs Stoffer; Fondsmanager: Marja Keizer 

 

Afwezig: Peter van Hemmen (Bestuurslid Ondernemersfonds Delft)  


