Visie 2015 - 2017
Onze vereniging bestaat tweeënhalf jaar en we hebben in die tijd een aantal projecten mogelijk gemaakt
waar we als vereniging trots op mogen zijn. Denk hierbij aan de Social Sofa, de huifkar voor de
Bieslanddagen en de renovatie van het Laantje KleinDelfgauw. Stuk voor stuk maken ze dit prachtige
gebied De Delftse Hout nog een beetje mooier!
Als Ondernemersvereniging Delftse Hout hebben we onszelf, zoals in onze statuten opgenomen is, tot doel
gesteld om middels de gelden uit het Ondernemersfonds:



De gemeenschappelijke belangen te behartigen van de ondernemers, instellingen en verenigingen in
het Delftse Hout.
De samenwerking tussen de ondernemers, instellingen, verenigingen en bewoners van het Delftse hout
te stimuleren.

Dit zijn brede begrippen die niet heel specifiek aangeven waar we als vereniging voor staan. Deze
begrippen willen we middels deze visie verduidelijken om zo de komende jaren een goede invulling te
kunnen geven aan onze doelstelling. Daarom stelt het bestuur van de Ondernemersvereniging Delftse Hout
haar leden voor om ons de komende jaren passief (uitvoer door anderen) maar ook actief (uitvoer door
bestuur of werkgroep) te richten op de volgende drie speerpunten:

1
2
3

Toegankelijkheid van het gebied vergroten
Profilering en ontwikkeling diversiteit van het gebied
Samenwerking stimuleren

Toelichting per actiepunt:

1

Toegankelijkheid Delftse Hout verbeteren.

De Delftse Hout moet op verschillende fronten toegankelijker worden gemaakt. Dit kan bereikt worden
door:


Het verbeteren van de informatieverstrekking over dit prachtige veelzijdige gebied,
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een informatieve website. Hierop moet informatie te
vinden zijn over de (recreatieve) mogelijkheden van het gebied, het aanbod van verenigingen,
de prachtige natuur, het HORECA aanbod et cetera.



De entrees van het gebied verbeteren om bezoekers aan dit gebied welkom te heten en een
goede positieve eerste indruk te maken. We denken hierbij aan duidelijke en volledige
(thematische?) bewegwijzering, goede parkeergelegenheid, aantrekkelijke verbinding met de
binnenstad (assen) en verzorgde herkenbare entrees die het gebied inleiden.



Veiligheid vergroten. (verlicht, zichtbaar, toezicht, ‘schoon, heel en veilig’)



Verbeteren van de zichtbaarheid van de diverse vereniging in het gebied door
toegankelijkheid, openheid en communicatie.



Toegankelijkheid voor een ouder wordende doelgroep waarborgen (in delen van) het gebied.
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Profilering en ontwikkeling van de diversiteit van het gebied.

De Delftse Hout is een zeer veelzijdig gebied met veel verschillende functies. We willen de functies die dit
gebied heeft versterken, meer profileren en verder doorontwikkelen. We herkennen de volgende vier
hoofdfuncties:
Natuurgebied (ecologie, stilte, duurzaamheid, informatief en educatief)
Verenigingsleven (sport, sportvelden, sportieve activiteiten, volkstuinen etc)
Stadspark (Delftse Hout als achtertuin, cultureel, kunstzinnig)
Avontuurlijk gebied (spelen, beleven, kids, avontuurlijk etc.)






We willen de diversiteit van het gebied profileren en verder doorontwikkelen door:


Het ondersteunen van activiteiten of aanvragen die deze verschillende pijlers of functies
benadrukken en versterken.



Het kenbaar maken van deze peilers voor bezoekers van het gebied zowel in het gebied als in
de communicatie over het gebied en bij binnenkomst van het gebied en mogelijk de
deelgebieden.



Aandacht te besteden aan de (ontstaans-)geschiedenis van dit gebied en de
informatievoorziening hierover.



Verbeteren van het imago van het gebied mede door informatievoorziening en het stimuleren
van activiteiten die dit imago ondersteunen.



Opnieuw ontwikkelen van de Delftse Hout kaart eventueel aangevuld met een digitale versie
of een App.



Kwaliteitsverbeteringen voorstellen of stimuleren die in het publieke domein de functies van
het gebied verduidelijken of verbeteren zonder hierbij gemeentelijke taken over te nemen.

Vernieuwing en innovatie moeten in onze ogen hierbij een belangrijke rol spelen.

3

Samenwerking stimuleren.

Nauw aansluitend op de doelstelling van de vereniging willen we de samenwerking stimuleren tussen de
belanghebbenden binnen het gebied zelf, en tussen het gebied Delftse Hout en de aangrenzende
gebieden. Daarnaast willen we zorgen voor een goede samenwerking met de Gemeente Delft. We doen dit
door:


Het ondersteunen en stimuleren van activiteiten in het gebied waar meerdere partijen in
participeren.



Onze ALV telkens op een andere locatie te organiseren en indien mogelijk een activiteit te
organiseren voorafgaand aan of na afloop van de vergadering. Op deze manier leren we elkaar
beter kennen en wordt samenwerking makkelijker.
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Het organiseren van bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst voor alle leden en potentiële leden.
Ook dit met het doel elkaar beter te leren kennen, te weten wie je buurman is en wat je voor
elkaar kunt betekenen.



Aanvragen die vanuit een duidelijk samenwerkingsverband vanuit het gebied ontstaan te
stimuleren.



Het stimuleren van aanvragen die vanuit ons gebied zelf komen en terughoudend zijn bij
aanvragen van buiten het gebied. Hierbij steunen we wel het idee van een gebiedsoverstijgend
fondsdeel voor stadsbrede projecten mits over de besteding hiervan inspraak is vanuit de
diverse gebieden. Dit voorkomt versnipperde aanvragen en ambiguïteit bij de toekenning van
aanvragen.



Het ondersteunen van het Platform Delftse Hout en de jaarlijkse schouw van het gebied om zo
ook korte lijnen en goede communicatie met de Gemeente Delft te onderhouden.

Deze visie is een eerste aanzet voor de komende jaren die ons helpt richting te geven aan het soort
projecten dat we middels het geld uit het ondernemersfonds (ons geld!) willen realiseren.
Als bestuur zullen we, met de bovenstaande punten in ogenschouw, zelf ook projecten trachten aan te
dragen. Dit om niet afhankelijk te zijn van projecten die door leden of belanghebbenden worden
aangedragen. Waar nodig doen we dit door een projectgroep
te vormen van leden en bestuursleden om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben.
Uiteraard zullen alle plannen niet zonder meer worden uitgevoerd. Ze zullen in meer of mindere mate
worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.
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