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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 

2 november 2016, vergaderlocatie NEN 

 

 

Aan- en afwezigen: zie onderaan in dit verslag. 

 

Agenda 

1. Opening 

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

3. Gastspreker Farzad Ghaus (Stad&Co) 

4. Vragen en discussie 

5. Afronding vergadering 

 

 

1.Opening 

René Dings opent de bijeenkomst om 17.30 uur met dank aan Edwin van der Zijden voor de 

gastvrijheid bij NEN en heet iedereen welkom. Met uitzondering van de gebieden Buitenhof 

en Wippolder zijn alle gebieden vertegenwoordigd. Om circa 18.15 uur zal een korte pauze 

worden ingelast. Het thema is communicatie: hoe bereik je de leden? De presentatie 

daarover zal worden gehouden door Farzad Ghaus van Stad&Co 

 

 

2.Stand van zaken 

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

Hans Deurloo en Jacqueline Steeneveld (Tanthof): het gebied is in een afrondende fase 

inzake bewegwijzering. Verder is Tanthof bezig met verduurzamen door subsidie te verlenen 

bij aanschaf van LED verlichting en zonnepanelen. De nieuwsbrief is verstuurd en de 

vereniging heeft nu 35 leden. Velen waren aanwezig bij de ALV bij Casa del Sol. 

 

Nynke Hoitinga (Delftse Hout): dit gebied heeft de entrees naar het Delftse Hout opgefleurd 

met tienduizenden bloembollen. Het stukje grond rondom de social sofa is opgeknapt door 

verharding aan te brengen zodat de bank niet meer wegzakt. Het plan 2015-2017 wordt 

uitgevoerd door onder andere een trimpad in het Delftse Hout te maken. Gilbert Bal van 

Rootsbeleidsadvies zal mogelijk worden ingeschakeld om te onderzoeken waar dit gebied 

verder behoefte aan heeft. 

David Lansen en Mike Conijn (Binnenstad): zij zijn bezig om te kijken hoe ze moeten 

communiceren en samenwerken met de achterban. De Binnenstad heeft een nieuwsbrief 

gemaakt om de ondernemers op de hoogte te stellen van het BOB en hun werkzaamheden. 
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Het is nog wennen maar er is een positieve sfeer volgens voorzitter van het BOB, David 

Lansen. 

Robin verschoor, Marcel Schungel en Nannette Verschoor (Vrijenban): er zijn wat 

strubbelingen binnen het bestuur geweest. De secretaris is afgetreden (wegens te drukke 

werkzaamheden) maar blijft wel bestuurslid. Er is, net als in andere gebieden, een betaald 

secretariaat (Danielle Vogelsang) opgestart. Het gebied is voorzien van hanging baskets en er 

is een zomerbarbecue gehouden. Vrijenban gaat voor saamhorigheid en er is een werkgroep 

die aan de slag gaat met de vraag: waar richten we ons op de komende jaren, wat worden 

de speerpunten in ons gebied. Marcel deelt mee dat Vrijenban 5000 kaartjes voor de 

schaatsbaan heeft gekocht omdat ze vinden dat de schaatsbaan bij Delft hoort. De 

ondernemers gaan de kaartjes aan hun klanten cadeau geven. 

Dennis Hoek en Gemma Hares (Voorhof): het gebied wordt nog steeds, voor 16 uur in de 

week, door iemand van St. Stunt, onderhouden door afval op te ruimen. Er is een wezenlijk 

verschil merkbaar. Er hangen sinds afgelopen voorjaar hanging baskets en deze worden in 

november verruild voor sfeerverlichting. Het Voorhof heeft een halte voor de Delft City 

Shuttle, het is een proef voor een half jaar. Ze zijn bezig met een nieuwsbrief, branding en 

Roots beleidsadvies is ingeschakeld voor advies waar het gebied behoefte aan heeft. Dennis 

Hoek woont de vergadering voor de eerste keer bij en hij gaat Gemma vervangen bij 

Stichting Voorhof. Beide zijn werkzaam voor van der Vorm Vastgoed. 

Hans Ligtenberg en Hetty van der Lecq (Gebied 11): er is veel gaande op dit moment in 

Gebied 11. Het oprichten van de stichting is nu bijna een feit. Hans heeft de opdracht om 15 

tot 20 bedrijven te bezoeken om in gesprek te gaan over Gebied 11 en het 

Ondernemersfonds. Bellen leverde geen afspraken op. Toen is er een flyer gemaakt met de 

tekst: u bent dief van uw eigen portemonnee. Hij heeft nu de ene na de andere afspraak. De 

werkgroep wil meer ondernemers op deze manier betrekken bij het gebied. Er zijn 

studenten aan het werk om te onderzoeken wat sedum op de platte daken voor invloed 

heeft. Ook doen ze onderzoek naar wandelroutes en hardlooproutes in het gebied. 

Jaap Langhout (Schieoevers): BKS heeft nu 136 leden en heel actief zijn is belangrijk. 

Zichtbaar zijn als vereniging. De ondernemers gebruiken Chainels steeds meer. Ook wordt er 

informatie via de mobiele telefoon gegeven. Ze zijn bezig met de omgeving en er is een 

samenwerking met Gebied 11: kunst en techniek route. Open dag bij de Kabelfabriek is heel 

goed bezocht. De openbare ruimte wordt ingrijpend gesnoeid (Kruithuisweg) en er zijn extra 

veegrondes door Zegwaard vanwege het vele blad. Er zijn afspraken met de provincie 

gemaakt om zonnepanelen op de N470 te plaatsen om de onderdoorgang onder de N470, 

Kruithuisweg/Schieweg, te verlichten.  

Bram Reijke (DSM): afgelopen jaar is de fiets doorgang gerenoveerd, ontworpen door 

studenten van de TU. Ze zijn nu bezig met een spandoek voor het Anton Fleming House en 

ze willen sparen voor een volgend project. 

Els de la Parra (Hof van Delft Westerkwartier): in dit gebied is de feestverlichting uitgebreid 

naar de Buitenwatersloot. Er is camerabewaking en de hanging baskets hangen het hele jaar 

door met in de winter klimop en kerstrozen. Ze werken wijkgericht en Lichtjes op de sloot 

sluit steeds meer aan op Lichtjesavond in de binnenstad. Er zijn 25 leden maar ook zij vragen 

zich af hoe meer elan in de vereniging te krijgen. 
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Matthijs Stoffer (Voordijkshoorn): een klein gebied en er zijn maar 7 actieve leden. Er is 

geprobeerd meer leden aan te trekken maar dat kost heel veel moeite. Ze werken samen 

met Buurtverbinders. 

Omdat Jori Noordhoek (Wippolder) ziek is neemt Marja Keizer het woord om iets over 

Wippolder te vertellen. Er zijn vergaande plannen om Wippolder samen te voegen met 

Vrijenban. Het initiatief komt van Vrijenban en daar moet dit in de ALV besproken worden.  

Ook verteld Marja Keizer(Stadsbreed) over Gebied 15 Stadsbreed. Tijdens de laatste 

vergadering op 12 oktober jl. waren er presentaties van leerlingen en werden hun projecten 

beoordeeld die ingezonden waren betreffende de prijsvraag ‘Delft laat je zien’.  Omdat het 

niveauverschil groot was is er besloten om meerdere prijzen uit te reiken zodat iedereen 

met een prijs naar huis ging. Het Roboheart van leerlingen van het CLD heeft gewonnen en 

er zal onderzocht worden of dit project ook gerealiseerd kan worden.  

Robin Verschoor heeft een vraag over de feestverlichting. Volgens hem wordt Vrijenban 

gedwongen om een 5 jarig contract aan te gaan inzake onderhoud. Hij vraagt of het niet 

handiger is om alle gebieden onder te  brengen binnen een contract. René Dings zegt daarop 

dat er Stadsbrede afspraken zijn gemaakt met MK Illumination en dat ieder gebied dezelfde 

kortingen ontvangt. Marja Keizer vraagt om het contract naar haar te sturen zodat Arjan 

Steendam deze kan vergelijken met die van de binnenstad. 

René Dings merkt samenvattend op dat we weer op de hoogte zijn van wat er zich in de 

gebieden afspeelt en dat men elkaar steeds meer weet te vinden. 

Na de pauze krijgt Farzad Ghaus het woord en hij heeft de opdracht gekregen een 

presentatie te houden over communicatie met de achterban binnen de gebieden. 

(presentatie bijgevoegd) 

 

We moeten de ondernemers bij de hand nemen en opvoeden. Hoe krijgen we ondernemers 

die niet op Chainels of een ander medium zitten toch actief? Volgens Farzad moeten we 

vergeten dat dat lukt. Het lukt wel om de groep actievelingen steeds groter te maken. Maak 

het vooral leuk, deel de successen en maak projecten zichtbaar. Er wordt gevraagd of 

Chainels wellicht iets voor Stadsbreed is. Het is vooral voor de gebieden om met hun 

achterban te communiceren. Er wordt ook gevraagd vanaf wanneer het zin heeft om 

Chainels te gebruiken. Farzad Ghaus zegt dat de inhoud belangrijker is dan het aantal 

berichten. Het is een middel en geen doel. De kracht is herhaling! 

 

René Dings bedankt Farzad Ghaus voor zijn presentatie. Het is belangrijkom successen te 

delen. Graag tijdig foto’s en tekst insturen van een afgerond project zodat dit op de site van 

het Ondernemersfonds geplaatst kan worden. Hij deelt mee dat de Kracht van Delft op 21 

november is. De laatste bestuursvergadering van dit jaar, om aanvragen in te dienen bij het 

fondsbestuur, is op 23 november. Graag voor 17 november de aanvragen indienen.  

 

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

drankje. 
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Aanwezig, vertegenwoordiging van de werkgebieden:     

Voordijkshoorn Matthijs Stoffer (tevens bestuurslid Ondernemersfonds) 

DSM Bram Reijke 

Hof v Delft Westerkwartier Els de la Parra, John de Ruiter 

Binnenstad   David Lansen, Mike Conijn 

Vrijenban    Robin Verschoor, Marcel Schungel, Nannette Verschoor 

Delftse Hout   Nynke Hoitinga 

Voorhof   Gemma Hares, Dennis Hoek 

Schieoevers   Jaap Langhout 

Gebied 11   Hans Ligtenberg, Hetty van der Lecq 

Tanthof   Jacqueline Steeneveld, Hans Deurloo 

 

 

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), Farzad Ghaus (Stad&Co) 

 

Afwezig:  

gebieden: Buitenhof en Wippolder (afmelding van Jori Noordhoek wegens ziekte) 

fondsbestuur: Rob van Pelt 


