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VERSLAG RAAD VAN ADVIES - ONDERNEMERSFONDS DELFT 

18 MEI 2016, vergaderlocatie WOONBRON 

 

 

Aan- en afwezigen: zie onderaan in dit verslag. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Stand van zaken in de gebieden en bij het fonds 

3. Gastspreekster Marja van Leeuwen (fondsenwerving) 

4. Gastspreker Martijn Kirsten (Delft City shuttle) 

5. Vragen en discussie 

6. Afronding vergadering 

 

 

1.Opening 

René Dings opent de bijeenkomst om 17.30 uur met dank aan Peter van Hemmen voor de 

gastvrijheid bij Woonbron en heet iedereen welkom. Met uitzondering van gebied 

Voordijkshoorn, Hof van Delft Westerkwartier en Buitenhof zijn alle gebieden 

vertegenwoordigd. Om circa 18.15 uur zal een korte pauze worden ingelast. 

 

Peter van Hemmen is bestuurslid van het Ondernemersfonds Delft en werkt bij Woonbron. 

Hij geeft een korte introductie over Woonbron. Woonbron is een woningcoöperatie en bij 

wet geregeld huisvesten zij mensen met lage inkomens. Van de 45.000 woningen in Delft zijn 

er 9.000 van Woonbron. Woonbron zit behalve in Delft ook in Rotterdam en Spijkenisse. 

Iedere zondagmiddag is er kinderacademie bij Woonbron Delft. We worden van harte 

uitgenodigd om de laatste keer van dit seizoen mee te maken op zondagmiddag 12 juni. Op 

de kinderacademie maken kinderen kennis met zoveel mogelijk beroepen. 

 

2.Stand van zaken 

De vertegenwoordigers van de gebieden geven de stand van zaken binnen hun gebied. 

Edo Garretsen (Delftse Hout): Hans Hoefnagel zou meekomen naar de RvA maar heeft zich 

moeten afmelden vanwege ziekte. 70% uit het gebied is lid van de vereniging, Hanos is 

onlangs ook lid geworden. Het Delftse Hout mist nog een bestuurslid maar hopelijk kan deze 

vacature snel worden ingevuld. De ALV is op 2 juni bij de Papaver. Het is volgens Edo een 

beetje knokken tegen vervallen gelden. De gemeente heeft aan BuitenLeeft een vergunning 

verleend voor bouw van een accommodatie. Hier is in 2014 geld aan toegekend (voor een 

onderkomen) maar dat kon tot op heden niet gerealiseerd worden. De entrees van het 

Delftse Hout staan vol in bloei door duizenden bollen die in oktober de grond in zijn gegaan. 
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Verder is Delftse Hout blij met de stappen die genomen zijn om een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Bram Reijke (DSM): enige ondernemer in dit gebied. Is bezig om de aanpassing van de 

fietsers- en voetgangersingang in de sfeer van het Agnethapark te brengen. Hiervoor is een 

prijsvraag uitgeschreven bij TU Bouwkunde. Hier kwam een leuk ontwerp uit, vergunningen 

zijn verleend en het plan wordt nu uitgevoerd.  

Robin Verschoor (Vrijenban): heeft circa 30 leden, heel ondernemend. Vrijenban is onder 

andere bezig met een opfleuractie van het gebied en een advertentiecampagne voor de 

ondernemers. 

Jacqueline Steeneveld (Tanthof): Jacqueline werkt bij Ruitenburg die onlangs verhuisd zijn 

naar gebied 7 (Delftse Hout). Echter is het pand in het Tanthof eigendom van Ruitenburg dus 

blijft zij penningmeester van het TOV. Het Tanthof heeft een geslaagde nieuwjaarsborrel 

achter de rug bij Casa del Sol. De ALV wordt op dezelfde manier ingestoken met de hoop dat 

er ook nu weer veel leden aanwezig zullen zijn. Het Tanthof is bezig met het regelen van 

hanging baskets en bewegwijzering. 

 

Gemma Hares en John Driehuys (Voorhof): veel winkeliers in dit gebied. Druk met hanging 

baskets, Stichting Stunt met het schoonhouden van het gebied en sfeerverlichting. Het 

Voorhof heeft moeite met het vinden van nieuwe initiatieven, iets verder te leren kijken en 

meer elan in de stichting te brengen. 

 

Herman Wensveen (gemeente): zegt dat de gemeente blij is met het Ondernemersfonds. Er 

is al 4 miljoen in 5 jaar tijd in de stad gestopt en ze werken graag samen met het 

Ondernemersfonds. Ook de gemeente doet zijn best. 

 

Jos de Mooij en Hetty van der Lecq (Gebied 11): Jos is werkzaam bij TNO en heeft als 

voorzitter het stokje overgenomen van Stephanie van de Rhee (HHS). In het afgelopen half 

jaar heeft Jos ervaren dat er heel veel ondernemers in het gebied zitten, er veel 

trekkingsgeld is en het een probleem is omdat goed te besteden. Lopende projecten zijn het 

International Festival of Technology, Dam Shuttle, de bijdrage aan Wippolder voor een 

Kerstmarkt en Load Management. Ook is er een bijeenkomst bij InHolland georganiseerd 

voor de achterban om zo aan nieuwe ideeën te komen. Jammer is het dat er maar 8 

aanmeldingen waren van de 200 genodigden. Hetty zegt dat er inderdaad heel veel geld is 

maar dat ze met goede moed verder gaan. 

 

Jori Noordhoek (Wippolder): de bloembakken vullen en het organiseren van een kerstmarkt 

zijn alleen te realiseren omdat Gebied 11 een bijdrage heeft geschonken een Wippolder. Als 

bedankje heeft Jori tompouces bij zich met een opschrift waarmee Gebied 11 bedankt wordt 

voor hun bijdrage.  

 

David Lansen en Jarl Broekhuizen (Binnenstad/BOB): David is sinds 1 februari 2016 voorzitter 

van het BOB (Bestuurlijk Overleg Binnenstadsondernemers); hij werkt bij InRetail. Hij zegt 

geneigd te zijn op activeringsactiviteiten in te gaan. Hij merkt dat aanvragen bij afkeuring 

(inclusief uitleg reden) leiden tot onvrede. Dit kan opgelost worden door de communicatie te 

herzien. De brainstormsessie die gehouden wordt gaat leiden tot een 

communicatiebehoefte. Hoe kijken doelgroepen naar het BOB/ Ondernemersfonds. De 
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verwachtingen kunnen niet altijd waargemaakt worden. Jarl is voorzitter van de 

Beestenmarkt dus zit daarom aan bij het BOB.  

Arjan Steendam (binnenstad en bestuurslid Ondernemersfonds) legt uit dat de binnenstad is 

afgedekt door een overkoepelende BOB. Hij is voorzitter van De Klis en zit daarom in het 

BOB.  

Jaap Langhout (Schieoevers): Schieoevers is een groot gebied en heeft een actief bestuur. Elk 

jaar wordt er een activiteitenprogramma met begroting gemaakt. Er zijn een aantal 

speerpunten zoals het vestigingsklimaat voor ondernemers bevorderen en verduurzamen 

van het terrein. Gerealiseerd zijn projecten zoals glasvezel, KVO en camera beveiliging. Aan 

onderhoud van het groen wordt veel geld besteed. Het regelmatig houden van borrels en 

BBQ brengt saamhorigheid. Voor de zomer BBQ op 30 juni wordt iedereen van harte 

uitgenodigd. Schieoevers heeft 132 leden. 

René Dings merkt samenvattend op dat alle gebieden op zoek zijn naar nieuwe ideeën en 

hoopt dat men elkaar weet te vinden om ideeën uit te wisselen.  

David Lansen: inhakend op de gebieden is Stadsbreed ook op zoek naar een kader. Welke 

verwachting is er van de Stadsbrede groep? Dit wordt na de presentaties besproken. 

René Dings: Rob Trompper is per 1 januari 2016 uit het bestuur. Hij was betrokken bij de 

oprichting van het fonds, heeft zich altijd actief ingezet en heeft veel betekend voor het 

fonds. Het bestuur wilde graag een opvolger uit de binnenstad om zo voelsprieten te hebben 

in dit gebied. Arjan Steendam is bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen.  

Er is nog geen definitieve beschikking trekkingsrechten 2015 binnen, maar de voorlopige 

beschikking geeft aan dat het totaal aan trekkingsrechten over 2015 hoger uitvalt dan de 

prognose. Als het bedrag hoger uitvalt dan nu bekend is dan wordt dit over de gebieden 

verdeeld.  

Het bestuur heeft een prijsvraag bedacht om vernieuwende ideeën voor de stad te krijgen. 

Ook het bereiken van nieuwe ondernemers en organisaties maakt deel van uit van de 

doelstellingen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Stadsbrede groep.  

Er ligt een offerte voor een aansprakelijkheidsverzekering en er wordt nu gekeken naar de 

voorwaarden. De werkgroep Stadsbreed krijgt een entiteit.  

 

3.Gastspreekster Marja van Leeuwen 

Is sinds juli 2015 zelfstandige. Altijd werkzaam geweest bij woningcorporaties en was 

directeur van Vidomes Delft. Ze is, zoals ze zelf zegt, in de fondsen gevallen en heeft verteld 

over de drie fondsen waar zij adviseur van is. Zie bijlage. 

 

4.Gastspreker Martijn Kirsten 

Martijn Kirsten is filosoof en geeft les op de Haagse Hogeschool. Samen met Stichting Doel 

heeft hij Delft City Shuttle opgericht. Aan hem was gevraagd om over cofinanciering van 

Delft City Shuttle te vertellen, omdat het project door meerdere partijen wordt ondersteund 

(waaronder het Ondernemersfonds). Uit zijn presentatie kwam naar voren dat vooral ook 

ondernemers waren benaderd om d.m.v. kaartverkoop het rijden van de Shuttles mogelijk te 

maken. 

 

5.Vragen en Discussie 

René Dings komt terug op de vraag van David Lansen. Wat zou Stadsbreed voor kaders    

moeten stellen? Het voorbeeld van de Taptoe komt ter sprake. Dit evenement heeft wel een 
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stadsbrede uitstraling maar is niet voor alle gebieden. Dit is gebiedsoverstijgend, maar de 

binnenstad heeft er meer aan dan de buitengebieden. Dat is bij veel evenementen in de 

binnenstad. De vraag wordt gesteld of Lichtjesavond ook stadsbreed is. Ook wordt het 

Glazen Huis als voorbeeld gegeven. David Lansen zegt hierop dat we zelf moeten besluiten 

vanuit welk kader we gaan redeneren. Stadsbreed heeft volgens hem een beeldbepalende 

rol. We zouden voor de stadsbrede activiteiten moeten denken vanuit het belang van het 

bedrijfsleven en niet alleen vanuit de gebieden. David oppert dat initiatieven die in één 

gebied worden ontplooid ook best als stadsbreed kunnen worden gezien als het 

ondernemersbelang voor de hele stad ermee is gediend. 

Hoe kijkt de gemeente naar dit onderwerp? Wat leeft er in het beleid van de gemeente? Dat 

1+1=3? Herman Wensveen zegt nogmaals dat de gemeente blij is met het 

Ondernemersfonds en dat het een 'samen' met de gemeente zou moeten zijn! David Lansen 

schrijft een notitie betreffende bovenstaande voor Stadsbreed met vragen aan de besturen 

van alle gebieden. 

 

6.Rondvraag en afronding vergadering 

René Dings informeert of de RvA misschien naar 1 x per jaar zou kunnen met de komst van 

Stadsbreed, maar de leden geven toch de voorkeur aan 2 bijeenkomsten per jaar. Dit omdat 

de RvA informatiever is en de Stadsbrede vergaderingen vooral over projecten gaan en dit 

veelal operationele vergaderingen zijn. 

Hij bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng en nodigt uit om na te praten met een 

drankje. 

 

Aanwezig, vertegenwoordiging van de werkgebieden:     

DSM Bram Reijke 

Binnenstad   David Lansen, Jarl Broekhuizen 

Vrijenban    Robin Verschoor 

Delftse Hout   Edo Garretsen 

Voorhof   John Driehuys, Gemma Hares 

Schieoevers   Jaap Langhout 

Gebied 11   Jos de Mooij, Hetty van der Lecq 

Wippolder   Jori Noordhoek 

Tanthof   Jacqueline Steeneveld 

 

 

Aanwezig namens het Ondernemersfonds Delft:  

René Dings (voorzitter), Peter van Hemmen (bestuurslid), Arjan Steendam (bestuurslid), 

Marja Keizer (fondsmanager) 

 

Gasten: 

Herman Wensveen (adviseur economie gemeente Delft), Marja van Leeuwen (adviseur van 3 

Delftse Fondsen), Martijn Kirsten (Delft City Shuttle) 

 

Afwezig:  

gebieden: Voordijkshoorn, Hof van Delft Westerkwartier en Buitenhof 

fondsbestuur: Rob van Pelt, Matthijs Stoffer 


