
Jan 2021                    www.scmdelft.nl

DELFT BINNENSTAD
NIEUWSBRIEF

Een ‘call to act’ van de centrummanager
Nieuwe chocoladehemel in Jacob Gerritstraat
Creatief ondernemen met Rogier Camijn
BOB en SCMD zijn trots op de binnenstad
Hier moet je zijn #inDelft

Remy Rombouts van Coco & Sebas
Over zijn nieuwe chocolaterie in de binnenstad



Hoe we ons door deze tijd heen slaan?
Een nieuw jaarplan voor 2021. Een jaar met 
onzekerheden, twijfels en vraagtekens. Hoe 
maak je dat wat positiever met een stukje 
omdenken? Laten we dit jaar vooral ook als 
een transitiejaar zien en focussen op termen 
als meebewegen, innoveren en doorzetten. 
Een opsomming die ook van toepassing 
is op het nieuwe jaarplan. En ook voor de 
SCMD als organisatie zou dit jaar het één 
en ander kunnen veranderen. Hoe dan ook 
zetten we ons met borst vooruit in voor de 
binnenstad. We gaan verder en dit is hoe.

De SCMD acht het voor het belang van de 
binnenstad noodzakelijk om stappen te 
maken met de stichting. Stappen richting 
een nog effectievere samenwerking met 
andere stakeholders in de binnenstad. De 
veelgehoorde kreet ‘een bundel stokken kun 
je niet breken’ gaat namelijk ook op voor onze 
binnenstad. Dus op naar nog kortere lijnen; 
op dit moment wordt er hard gewerkt aan een 
plan samen met adviesbureau The Alignment 
House. In het voorjaar van 2020 werd er gestart 
met een ‘Quick Scan’, daarna volgde het 
vervolgonderzoek en momenteel komen we tot 
een gefundeerd plan, gesteund door alle andere 
betrokken partijen. Meer nieuws volgt snel.

Terug naar het jaarplan ‘Call to act’. Klinkt 
mooi hè? Maar wat voor actie kunnen we nu 
eigenlijk ondernemen? Voorlopig staat alleen 
nog opschaling op de agenda, geen afschaling, 
laat staan herstel. En wanneer begint het herstel 
dan? Steden in Nederland, waaronder Delft, 
denken aan het opstellen van scenario’s. Om 
niet 5 minuten voor afschaling nog plannen 
te maken en vergunningen aan te vragen. Om 
goed voorbereid te zijn. Hoe gaan we daar in het 
jaarplan mee om? We zetten vooral in op het nog 
sterker funderen van onze basis: mobiliteit, data, 
schoon, veilig en gastvrij. Ook denken we mee 
over de structuur en invulling van de binnenstad. 
En we zitten aan  de verschillende tafels in het 
kader van corona en herstel. 

Zo zijn we als SCMD niet alleen een luisterend 
oor, maar zijn we volwaardig gesprekspartner in 
al die overleggen.

Die ‘call to act’ is dus wat mij betreft (vrij 
vertaald in correct Delfts) een urgente oproep. 
Een oproep om nog meer actief samen te werken 
met stakeholders. Om nog meer waardevolle 
ideeën te ontwikkelen. Om de handen uit de 
mouwen te steken. We staan voor een uitdaging, 
maar die samenwerking en een sterke gedeelde 
visie, vormen de solide basis om ons ook door 
deze tijd heen te loodsen.

Hartelijke groet, 

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft 

https://www.scmdelft.nl/upload/files/210115_jaarplan%202021_incl%20begroting.pdf


Remy Rombouts kiest bewust voor Delft als nieuwe locatie
In het voormalig hoekpand van Rituals 
beland je sinds kort in een nieuwe 
Delftse chocoladehemel. Remy Rombouts 
van Chocolaterie Coco & Sebas knipt er op 
27 november 2020 het lint door. Ondanks de 
opening midden in coronatijd, kent het 
groeiende chocolademerk met meerdere 
winkels in Amsterdam en Den Bosch, ook 
in Delft een zoete start. Nu de winkeldeuren 
tijdelijk gesloten zijn, blikt de mede-eigenaar 
en chef patissier terug op zijn kennismaking 
met Delft. ‘Ik merk dat de Delftse onderne-
mers de koppies niet laten hangen.’

Anders dan verwacht. Sober, zonder te veel 
toeters en bellen. Terwijl de opening normaliter 
garant zou staan voor een feest met veel familie 
en vrienden. ‘We wilden hip-and-happening 
openen maar natuurlijk ook rekening houden 
met de bestaande regelgeving. Daardoor 
voelde deze opening voor ons anders maar 
maakt het ons onverminderd trots.’ Een grote 
ballonnenboog, rijkelijk ingerichte winkel en 
applaus van aanwezigen: het klinkende startsein 
voor Coco & Sebas in Delft. In de weken erna 
worden in het schitterende hoekpand aan de 
Jacob Gerritstraat, ondanks de beperkende 
maatregelen, mooie omzetten gedraaid. Een 
warme kennismaking met de Delftenaren dus. 
Totdat ook Remy z’n deuren tijdelijk moet 
sluiten. ‘We wisten dat we een risico namen, 
maar het gehele team had zoiets van: let’s do 
it. Gelukkig raken we niet snel in de stress en 
nemen we de situatie zoals hij is’, aldus een 
optimistische Rombouts. 

OPVALLENDE GROEI IN 3,5 JAAR
Voor iets lekkers, voor iets liefs, voor iets 
bijzonders. Met die opsomming prijs je de 
lekkere en mooie chocoladeproducten van Coco 
& Sebas op correcte wijze aan (weet de schrijver 
van dit artikel intussen uit eigen ervaring). De 
zelfontwikkelde chocoladekusjes gaan zelfs het 
hele land door en landsgrenzen over. ‘We zijn 
in 3,5 jaar enorm gegroeid, ook omdat we echt 
een puur verhaal over chocolade vertellen. We 
maken klassieke chocolade weer hip en voegen 
daar leuke gifting aan toe.’ 

Naast de fysieke winkel is er, onmisbaar 
vandaag de dag, ook een webshop. De foto’s 
in de webshop en op de social media kanalen 
doen watertanden en lijken hun doel te treffen bij 
de Delftenaren.‘We zien in de online bestelling 
dat er meer en meer bestellingen uit deze regio 
komen.’

BEWUSTE KEUZE VOOR DELFT
De chocolaterie van Coco & Sebas heeft haar 
wortels op de Brabantse grond van Oirschot. 
Daar staat de moderne productielocatie. De 
plek waar ‘the magic happens’. Met de eerste 
fysieke winkels in Den Bosch en Amsterdam, 
wordt er volgens Rombouts bewust voor een 
nieuwe winkel in Delft gekozen: “Delft heeft de 
ideale mix van bezoekers en een warm en eigen 
karakter. Dat past goed bij ons merk.” En ook het 
authentieke hoekpand aan de Jacob Gerritstraat, 
in 1968 de eerste winkelpromenade van Delft, is 
natuurlijk helemaal raak. ‘Delftser dan de Jacob 
Gerritstraat kan het bijna niet, toch?’ 

BINNENSTAD VOELT STEADY
Alhoewel de toekomst op dit moment moeilijk 
te voorspellen valt, is Remy positief gestemd. 
Dat komt mede door de positieve energie die hij 
oppikt in het Delftse ondernemerslandschap. 
‘Er is een bepaalde manier van doorzetten. 
Het voelt redelijk steady en het feit dat er al 
jarenlang veel dezelfde winkels gevestigd zijn 
in het centrum, karakteriseert de stad.’ Dus ook 
nu doorbijten, opkrabbelen, borst vooruit en 
samen aan de slag. Zo lijkt het devies van Remy 
Rombouts: “Het wordt loodzwaar, maar wat we 
kunnen doen is positiviteit uitstralen en blijven 
communiceren met elkaar en onze bezoekers. 
Samen!” Met Remy kennismaken, ideeën 
verzinnen, oplossingen bedenken en initiatieven 
starten? Loop de overheerlijke geur in de Jacob 
Gerritstraat maar tegemoet.

‘Delft heeft de ideale mix van 
bezoekers en een warm en eigen 
karakter. Dat past goed bij ons merk.’



Rogier Camijn prijst Delftse inventiviteit
Nederland blijft ten minste tot 9 februari in 
lockdown. Afwachten, stilstaan of juist nu 
van de gebaande paden afwijken en nieuwe 
vruchtbare grond verkennen? Rogier Camijn 
van Hotel Delft Centre kiest, natuurlijk 
noodgedwongen, voor het laatste: “Iedereen 
binnen ons team krijgt de kans om ideeën te 
opperen, omdat alle verschillende tonen de 
muziek maken binnen ons bedrijf.” Met die 
mindset wordt onlangs ook de grootste suite 
omgebouwd tot professionele en muzikale 
escape room. 

Het zijn ingewikkelde tijden voor echte 
ondernemers. Niet in het minst voor de hotellerie. 
Maar op de handen zitten is nou niet per se 
de beste eigenschap van ondernemende 
Delftenaren. Onverwachte inventiviteit komt 
overal bovendrijven:”Wat mij echt verrast heeft 
zijn de online belevingen: de wijnproeverij van 
De Kurk, Lichtjesavond 2020, maar ook de 
programmering van Het Rietveld is super”, zegt 
Rogier enthousiast. Ook binnen het familiebedrijf 
van Camijn schakelt men actief tussen alle 
teamleden. De input van betrokken teamleden 
en de goede gesprekken met Gemeente Delft 
maken dat de ideeën-versnelling nu in z’n 5 staat. 
‘Van nieuwe initiatieven krijgt iedereen binnen 
ons hotel ook weer nieuwe energie.’ Zo bedenkt 
men het privé-diner, vinden gasten van Stichting 
Perspektief een tijdelijk thuis in het hotel en is 
daar ook de gloednieuwe escape room.

HELP! I NEED SOMEBODY
De Grand Deluxe hotelsuite is omgebouwd tot 
professionele escape room genaamd ‘Magical 
Mystery Escape’. Jong en oud stapt er in de 
wereld van The Beatles. ‘We zien vooral veel 
families en huishoudens die nu onze coronaproof 
escape room bezoeken. Tot dusver zijn we 
echt hartstikke blij met de bezoekersaantallen.’ 
Samenwerken om ergens uit te komen, het 
staat symbool voor deze tijd. Maar ook voor de 
werkwijze van het hotel. ‘In de toekomst hopen 
we te gaan samenwerken met andere Delftse 

escape rooms om zo een totaalpakket aan te 
bieden,’ laat Rogier weten.

TOEKOMSTMUZIEK
De hotellerie heeft het zwaar. Zeker binnen het 
randstedelijke en in de metropoolregio zijn er grote 
tegenslagen. Zo ook voor Rogier en zijn Hampshire 
Hotel Delft Centre. ‘De komende jaren zullen in 
het teken staan van herstel. Vooropgesteld hopen 
wij dat alle hotels het overleven en dat er een 
gelijk speelveld is voor soorten kamerverhuur: 
zowel shortstay, longstay maar ook verhuur aan 
studenten.’ Wat er ook gebeurt, het fundament 
van positieve energie en ondernemerschap blijft. 
Zo wordt er in mei een levensgroot kunstwerk 
van Micha de Bie als eyecatcher op het hotel 
aangebracht. ‘Met Delftse elementen, maar 
uiteraard ook muziek en gastvrijheid zijn terug te 
zien in de gigantische mural.’ 

DELFTS MEGATHEATER
Volgend jaar is, wanneer de situatie het toelaat, de 
nieuwe historische musical over Willem van Oranje 
in Delft te bezoeken. Een unieke kans om de stad 
Delft te presenteren, vindt ook rasechte Delftenaar 
Rogier: “Er zijn maar weinig steden die zo’n enorm 
spektakelstuk in het vooruitzicht hebben.” De rode 
loper wordt uitgerold tijdens de première in 2022. 
Dat klinkt als een verre stip op de horizon, maar 
biedt in ieder geval een vooruitzicht. Rogier kijkt 
graag vooruit en raad ook andere ondernemers aan 
om, al is het soms lastig, het langetermijndenken 
niet te vergeten. ‘Wacht bijvoorbeeld niet tot de 
musical start, maar pak nu al de handschoenen 
op om er iets mee te doen. Dit geeft ook weer 
nieuwe energie, bijvoorbeeld om samen te werken.’ 
Als het aan Rogier ligt hoeft geen enkele Delftse 
onderneming het alleen te doen. 

‘Van nieuwe initiatieven krijgt 
iedereen binnen ons hotel ook weer 
nieuwe energie.’ 



‘BOB en SCMD, twee partijen met één doel’
Soms is het de tegenwind die de vlieger 
doet stijgen. Zo is de samenwerking tussen 
de Stichting Centrum Management Delft 
(SCMD) en Stichting Bestuurlijk Overleg 
Binnenstad (BOB) nu steviger dan ooit. De 
één werkt met een jaarplan. De ander met 
een actieprogramma. Beiden benutten alle 
energie ten goede van de Delftse binnenstad 
en haar ondernemers. Sandra Kooiman en 
Jarl Broekhuizen blikken vooruit: “We mogen 
trots zijn op het organiserend vermogen van 
onze binnenstad.”

Twee frontmensen. Voorvechters van een 
bruisende binnenstad. Vriendelijke gezichten van 
twee stichtingen die steeds beter samenwerken. 
Sandra Kooiman (Centrummanager binnenstad 
Delft) en Jarl Broekhuizen (interim-voorzitter 
van BOB) kennen elkaars krachten. ‘We hebben 
ook dit jaar een paar reuzenstappen gezet in 
onze samenwerking. Oke, we zijn er nog niet, 
maar in deze coronatijd weten we onszelf wel 
steeds efficiënter te organiseren en de krachten 
te bundelen’, concludeert Jarl. En dat in een 
tijd waarin woorden als ‘de koppen bij elkaar 
steken’ en ‘korte lijnen’ bijna als scheldwoorden 
klinken. Toch is Sandra optimistisch: “We kijken 
met elkaar naar wat er wel kan en wat er wél 
mogelijk is. De urgentie heeft de samenwerking 
flink verstevigd.” 

HERSTEL EN ONDERHOUD
Het BOB werkt met een actieprogramma, de 
SCMD met een jaarplan. “Dit kent natuurlijk 
een zekere overlap”, zegt Jarl vol energie “en 
er zijn logischerwijs raakvlakken en vooral 
veel dezelfde doelen.” Een van die doelen 
is natuurlijk het uiteindelijke herstel van de 
Delftse (bezoekers)economie. Maar daar nu een 
herstelplan voor maken is een moeilijke opgave. 
Of onmogelijk nu winkeldeuren op slot zitten 
en de luiken dicht blijven? ‘We zitten er nog 
middenin, dus nu aan herstel werken is lastig. 
Maar herstel betekent ook ‘het behouden van’ en 
‘je voorbereiden op’. Denk bijvoorbeeld aan een 
project als gastvrijheid’, aldus centrummanager 
Kooiman. De SCMD sluit zich bijvoorbeeld aan 
bij een initiatief van Platform Toerisme Delft: 
Gastvrij Delft. Daar is de PIMP Theatershow 
- een inspirerende avond over gastvrijheid, 
service en gasten - onderdeel van. En vanuit het 
herstelplan organiseert SCMD de Blauwe Lopers 

en verzorgt Milo Berlijn in december 2020 nóg 
een project. 

TROTS EN OPENHARTIGHEID
Jarl en Sandra spreken veel Delftse 
ondernemers. De tendens van de verhalen die 
Sandra ter ore komen verschilt. ‘De winkels zijn 
dicht, in het voorjaar 2020 is er 70% tot 80% 
minder traffic in de binnenstad. Dus ja, bijna alle 
ondernemers hebben het zwaar. Toch laat niet 
iedereen het achterste van de tong zien.’ Ook 
voor die ondernemers wil SCMD de toegankelijke 
partij zijn waar ondernemers terecht kunnen met 
vertrouwelijke vragen of ideeën. Jarl vult aan: 
“Mensen zijn trots op hun bedrijf en daarbij is 
ook het ene bedrijf het andere niet. Successen 
laten zien is makkelijker dan de keerzijde.” 
Afzwaaiend voorzitter Jarl - Herman Weyers 
is zijn opvolger - benadrukt graag het belang 
van de vruchtbare samenwerking met SCMD. 
Zo komen initiatieven als de Rode Loper en 
Cultuurtafel Delft tot leven. Maar ook de gewenst 
monitoring bezoekersstromen komt dichterbij. 
Een vooronderzoek, mede gefinancierd door 
Provincie Zuid Holland is gestart en brengt ons 
hopelijk snel nieuwe informatie: bijvoorbeeld wie 
onze bezoekers zijn en hoe ze door onze stad 
bewegen.

LICHTPUNT EN VOORUITBLIK
De één ziet een levenswerk afbrokkelen, de 
ander houdt het nog net vol en weer anderen 
zien juist nu nieuwe kansen. Ook Sandra 
ziet hier en daar gelukkig wat lichtpuntjes: 
“De leegstand is opvallend genoeg lager dan 
voor corona. Er vertrekken helaas vertrouwde 
gezichten, maar we krijgen er ook nieuwe 
ondernemers bij met aanbod dat past bij Delft.” 
Jarl is naast zijn functie bij BOB ook eigenaar 
van Sevenhills New York Bistro & Lounge en 
kijkt als horecaondernemer, al is het vaak zwaar, 
toch graag met een positieve bril. “Ik denk dat 
meer mensen staan te popelen om de lokale 
horeca te bezoeken en dat wanneer het kan 
ook massaal zullen doen. Het zou mij ook niet 
verbazen als echt lokaal shoppen weer een 
verademing wordt en het online shoppen weer 
wat afneemt.” Sprankje hoop? Feit is dat het 
Delftse ondernemersklimaat nu in ieder geval 
hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente lijkt 
te staan. Zo zijn er goede gesprekken gaande 
over de Rode Loper en gaat de schop in Q2 de 
grond in. Laten we dat vooralsnog als positief 
effect van deze crisis beschouwen.
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