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NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 4 – voorjaar 2018 

 

 

 
DOELSTELLING  EN CRITERIA ONDERNEMERSFONDS: 
Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een 
project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. De 
gelden in dit fonds zijn alleen beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang onder-
steunen. Het fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak.  
Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. Als het be-
stuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na 
afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend. 
TOV-DELFT: 
TOV-Delft behartigt de belangen van de ondernemers en instellingen in Tanthof die onroerende 
zaak belasting betalen. Van deze belasting komt 8,22% in het Ondernemersfonds Delft terecht.  
Criteria waaraan een project moet voldoen wil het aanmerking komen voor een financiële  
bijdrage: 
 De vereniging dient representatief te zijn voor het betrokken gebied. 
 De activiteit dient een collectief doel (voor ondernemers) in de wijk. 
 De keuze voor het project of de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.  
 De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op 

zijn. 
 De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de wijk. 
 Er is nog voldoende budget beschikbaar. 
 Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek project en voor reguliere     

exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering. 
 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van TOV-Delft waarin wij o.a. vertellen welke projecten er sinds de 
vorige nieuwsbrief zijn opgestart en/of afgerond.  
Ook berichten wij u over het actieprogramma waar we aan werken. U heeft onlangs zowel per 
post als per e-mail het verzoek ontvangen aan een enquête mee te doen. De respons hierop was 
circa 30%. Dat is hoog en toont uw betrokkenheid, waarvoor onze dank. Doelstelling van de en-
quête was namelijk het peilen van het draagvlak voor de uitvoering van verschillende acties om 
o.a. de aantrekkelijkheid van de (bedrijfs)omgeving te verhogen en de samenwerking in het gebied 
te stimuleren. De acties die op het meeste draagvlak van de bedrijven, instellingen en verenigin-
gen uit Tanthof kunnen rekenen, zullen als spin-off van het actieprogramma worden uitgevoerd.  
Op 24 mei a.s. wordt het actieprogramma gepresenteerd bij onze Algemene Ledenvergadering. De 
vooraankondiging ontvangt u medio april per e-mail. Bent u nog geen lid van onze ondernemers-
vereniging, maar wilt u wel bij de presentatie zijn, dan kunt u lid worden. Verderop in de nieuws-
brief vindt u meer informatie over het lidmaatschap. 
Hans Deurloo, voorzitter 



 
2 

 

 

NB: Heeft u geen vooraankondiging ontvangen, dan beschikken wij nog niet over uw e-mailadres. 
U kunt uw e-mailadres en de naam van uw bedrijf of organisatie naar ons secretariaat sturen:  
info@tov-delft.nl   

 
PROJECTEN 
Lopende en afgeronde projecten 2017/2018 
LED-verlichting 
Dit project is inmiddels afgerond. Enkele leden van TOV-Delft heb-
ben van de subsidie gebruik gemaakt, zoals Camperservice Delft en 
de Kynologenclub Delft. 

Hanging baskets 
2x per jaar worden in Tanthof de hanging baskets gevuld met plan-
ten en bloemen van het seizoen, gefinancierd door TOV-Delft van-
uit het Ondernemersfonds. 
In 2018 is er door de Stichting Stadsbreed geld beschikbaar gesteld 
om in de hele stad – dus ook in Tanthof – hanging baskets op te hangen gedurende het zomersei-
zoen (april-oktober). 

Schoolschaatsen 
Vanwege het succes in 2016 heeft TOV-Delft – in samenwerking met iQ 
Events – nog een keer de 6 basisscholen in Tanthof (De Ark, De Bron, De 
Bonte Pael, De Regenboog, Simon Carmiggelt en De Eglantier Tanthof ) in 
de gelegenheid gesteld met een aantal leerlingen naar de schaatsbaan te 
gaan. Van elke basisschool mochten 100 leerlingen tussen 11 en 22 de-
cember 2017 een keer gratis schoolschaatsen. De entree werd betaald, ze 
kregen een consumptie, en leerlingen die geen eigen schaatsen hadden, 
konden op kosten van TOV-Delft schaatsen huren. Indirect droegen TOV-

Delft en het Ondernemersfonds Delft hiermee ook financieel bij aan het succes van de schaats-
baan en Winters Delft. 
 

Procedure voor het indienen van projectaanvragen 
Heeft u een mooi idee voor een project en voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds? 
Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – 
voorleggen aan het bestuur.  
Het aanvraagformulier vindt u op onze website (www.tov-delft.nl/).  
Inzendtermijn: z.s.m. maar uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bestuurs-
vergadering van TOV. 
Antwoordtermijn: uiterlijk 4 weken na de vergadering waarin de aanvraag 
wordt behandeld. 

 
ACTIEPROGRAMMA TANTHOF 
De afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies in opdracht van TOV-Delft een actieprogramma 
voor Tanthof opgesteld. Doelstelling van het programma is de aantrekkelijkheid van de (bedrijfs-) 
omgeving te verhogen en de samenwerking in het gebied te stimuleren. Het actieprogramma is tot 
stand gebracht met grote betrokkenheid van de bedrijven en verenigingen uit het gebied. Inter-
views hebben geresulteerd in 25 mogelijke acties die vervolgens met een enquête op draagvlak bij 

mailto:info@tov-delft.nl
http://www.tov-delft.nl/
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de bedrijven en verenigingen uit het gebied zijn getoetst. Het resultaat is een actieprogramma 
waarin een duidelijke prioriteitstelling in acties is aangebracht. Basis voor deze prioriteitstelling 
vormt de enquête waarmee het draagvlak voor de uitvoering van acties onder de bedrijven en 
verenigingen uit het gebied is gepeild.  
In de ALV van 24 mei a.s. zal het bestuur van TOV-Delft aangeven hoe 
zij omgaat met de resultaten van de enquête en op welke wijze het 
actieprogramma in de komende periode zal worden uitgevoerd.  
(Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies) 

 
LEDENZAKEN 
2x per jaar worden de leden uitgenodigd om bijeen te komen, in het voorjaar voor de Algemene 
Ledenvergadering met aansluitend een drankje en hapje, en in januari voor de nieuwjaarsborrel. 
Het bestuur vindt het leuk om dit bij de leden op locatie te organiseren. Vindt u het leuk als de 
leden ook een keer bij u een kijkje komen nemen? Laat dat dan aan het bestuur of secretariaat we-
ten en wie weet, is de volgende bijeenkomst bij u…. 

Terugblik Nieuwjaarsborrel 2018 
Op 30 januari jl. organiseerde TOV-Delft haar jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel. Dit keer was dat bij Camperservice 
Delft in de hal die normaal gesproken volstaat met 
campers. Er waren 26 mensen aanwezig. De hapjes en 
drankjes werden verzorgd door Zuppanini en na afloop 
kreeg iedereen yoghurt van Zuivelboerderij Van Win-
den en een doosje bonbons van Bakkerij Tijsterman 
mee.  
Volgend jaar wordt de nieuwjaarsborrel gehouden bij de Kynologenclub Delft die dan zijn 100-jarig 
bestaan viert. 

Lidmaatschap 
TOV-Delft telt op dit moment 51 leden, waarvan er 4 buitengewoon lid zijn. 
Nog geen lid maar wel geïnteresseerd? Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.  
U wordt lid door: 
1) een e-mail te sturen naar info@tov-delft.nl waarin u meldt dat u lid wil worden, uw bedrijfs-

naam en contactgegevens doorgeeft en uw bedrijfslogo (jpg)  bijvoegt; 
2) € 5,-- over te maken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0006594186 t.n.v. TOV te Delft; 
3) bij uw betaling de naam van uw bedrijf te vermelden en of u eigenaar en/of huurder bent van 

het pand. 

 
ONDERNEMERSFONDS 
Stichting Stadsbreed 
In de Stichting Stadsbreed zitten afgevaardigden van 
alle werkgebieden van Delft. Namens Tanthof is dat 
Jacqueline Steeneveld. De stichting denkt na over projecten die het niveau van de gebieden over-
stijgen en effect hebben voor de hele stad. Een voorbeeld zijn de hanging baskets die eerder in 
deze nieuwsbrief al zijn genoemd en waarvoor de stichting geld beschikbaar heeft gesteld om alle 
gebieden van Delft mee op te fleuren. Ook de gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage 
toegezegd.  

mailto:info@tov-delft.nl
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Van een heel andere orde was het politieke ondernemersdebat op 19 maart jl. dat georganiseerd 
was door MKB-Delft en VNO-NCW Delft en waar de Stichting Stadsbreed ook financieel aan bijge-
dragen heeft. 

Delft Verbindt 
Een ander voorbeeld zijn de 3 grote ondernemers-
bijeenkomsten van Delft Verbindt, waar Stichting 
Stadsbreed aan meebetaalt. Bent u in januari ook 
bij Boerenkool & Bubbels geweest en heeft u daar 
illusionist George Parker gezien?  
De andere 2 jaarlijks terugkerende bijeenkomsten 
van Delft Verbindt zijn de zomerbarbecue (dit jaar 
op maandag 25 juni) en de Kracht van Delft in no-
vember.  
Meer informatie over Delft Verbindt kunt u vinden 
op de website https://www.delftverbindt.nl waar u 
zich ook kunt aanmelden voor deze bijeenkomsten. 

Hartelijke groet, 
Marja Keizer, fondsmanager 
 
OVERIG NIEUWS  

Wist u dit over de economische ontwikkeling van Tanthof? 
Ter voorbereiding op de interviews voor het actieprogramma heeft Roots Beleidsadvies een quick 
scan gemaakt van de economische ontwikkeling van Tanthof en het beleid dat ten aanzien van het 
gebied wordt gevoerd. Hieruit bleek dat de economie van Tanthof de afgelopen vijf jaar weliswaar 
(sterk) is gegroeid, maar dat het de vraag is of deze groei de komende jaren doorzet. 
Transformatie van belangrijke werklocaties in Tanthof zal waarschijnlijk de woonfunctie van 
Tanthof versterken.  
Uit de analyse van Roots kwam naar voren dat de bedrijven en instellingen in Tanthof zo’n 6% van 
de werkgelegenheid in Delft verzorgen. In totaal gaat het om ruim 3.300 banen, terwijl dit er in 
2013 nog geen 2.900 waren. De afgelopen vijf jaar is de economie van Tanthof dus sterk gegroeid. 
 

https://www.delftverbindt.nl/
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Een groot deel van deze groei vond plaats buiten de ‘traditionele’ werklocaties. Zo telt Tanthof 
een toenemend aantal ZZP’ers (ca. 600) dat vanuit huis werkt. De belangrijkste werklocaties in 
Tanthof zijn echter nog altijd de bedrijventerreinen Tanthof-West en Tanthof-Oost en de 
winkelcentra Bikolaan en Dashof. De belangrijkste hiervan – bedrijventerrein Tanthof-Oost – 
herbergt ruim 1.000 banen. 
Met bedrijventerrein Tanthof-Oost is echter ook het gebied genoemd dat aan de vooravond staat 
van een transformatie. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Schieoevers-Noord wordt hier 
een transformatie naar gemengd stedelijk gebied beoogd. Een andere belangrijke gebieds-
ontwikkeling in de wijk betreft de ‘Tanthof scholenschuif’. In deze ontwikkeling is het de ambitie 
om het aantal schoollocaties in Tanthof terug te brengen van zes naar drie. Vrijkomende ruimte zal 
worden benut om meer woningen aan de wijk toe te voegen. 

De twee genoemde gebiedsontwikkelingen zullen de 
woonfunctie van Tanthof de komende jaren ver-
sterken. Dit hoeft niet per se ten koste te gaan van 
de werkgelegenheid in het gebied. De afgelopen vijf 
jaar is een belangrijk deel van de werkgelegenheids-
groei in Tanthof immers in woonbuurten gerea-
liseerd. Vraag is wel wat de beoogde transformaties 
voor effect gaan hebben op de ontwikkeling van de 
traditionele werklocaties. Dit zal de komende 
maanden waarschijnlijk meer duidelijk worden.  
Daarbij is het ook de vraag welk perspectief de twee 
winkelcentra in Tanthof hebben. In de recent vast-
gestelde ruimtelijk-economische visie is in elk geval 
een onderzoek naar het perspectief van de buurt-
winkelcentra aangekondigd. Uit dit onderzoek moet 
blijken welke winkelcentra in Delft perspectiefrijk 

kunnen worden geacht en welke minder. Ook moet uit dit onderzoek blijken welke winkelpanden 
in aanmerking zouden kunnen komen voor transformatie en/of herontwikkeling.  

Meer informatie over de gebiedsontwikkelingen en de ruimtelijk economische visie vindt u hier:  

 Gebiedsontwikkelingen: https://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-
documenten_3587/item/college-van-bw-stand-van-zaken-gebiedsontwikkeling_67618.html.  

 Ruimtelijk-economische visie Delft 2030: https://ris.delft.nl/internet/ingekomen-
stukken_3169/item/voorstel-aan-de-gemeenteraad-inzake-ruimtelijk-economische-
visie_69358.html. 

(Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies) 
 

Wist u dat… 
per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is? Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  
Het Ondernemersfonds en TOV-Delft onderzoeken of hun huidige privacybeleid nog verder 
moet worden aangescherpt. 
Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie:  de AVG in een notendop. 
Meer informatie over de AVG vindt u onder  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.  

 

https://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/college-van-bw-stand-van-zaken-gebiedsontwikkeling_67618.html
https://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/college-van-bw-stand-van-zaken-gebiedsontwikkeling_67618.html
https://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/item/voorstel-aan-de-gemeenteraad-inzake-ruimtelijk-economische-visie_69358.html
https://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/item/voorstel-aan-de-gemeenteraad-inzake-ruimtelijk-economische-visie_69358.html
https://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/item/voorstel-aan-de-gemeenteraad-inzake-ruimtelijk-economische-visie_69358.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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BELANGRIJKE DATA 
Bestuursvergaderingen 2018 
- Donderdag 28 juni 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 14 juni 2018 
- Donderdag 13 september 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 30 augustus 2018 
- Donderdag 1 november 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 18 oktober 2018 
- Donderdag 13 december 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 29 november 2018 

Algemene Ledenvergadering 2018 
- Donderdag 24 mei 2018 

Delft Verbindt zomerbarbecue 
- Maandag 25 juni 2018 

 
ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN TANTHOF 
Zijn er activiteiten en evenementen in Tanthof die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw infor-
matie dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).  
De nieuwsbrief komt 2x per jaar uit. 

 
LINKS / CONTACT: 
Website Tanthof Ondernemersvereniging Delft: 
http://www.tov-delft.nl/ 

E-mailadres Tanthof Ondernemersvereniging Delft: 
info@tov-delft.nl  

Website Ondernemersfonds:  
http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

Webpagina Tanthof Ondernemersvereniging Delft: 
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21 
 

 
 

COLOFON 
Bestuur: 
Hans Deurloo, voorzitter 
Frank Hopstaken, secretaris 
Jacqueline Steeneveld, penningmeester 
Hans Koonincks, algemeen bestuurslid 
Anja Tetteroo, algemeen bestuurslid 

 
 

Ontwerp: Marijke de Vreede 
Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 
info@tov-delft.nl 

Drukwerk en verzending is uitbesteed aan Alevo Drukkerij (www.alevo.nl)  
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