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“In overleg met het 
gemeentebestuur is besloten om 

de warenmarkten in Delft 
voorlopig door te laten gaan”

Dit is de reguliere nieuwsbrief. Houd voor 
actuele Corona ontwikkelingen Chainels 
in de gaten.



Paul Nijhuis: De markt voor samenwerking
In een prachtig kantoor met een entree 
aan de achterkant van het stadhuis, treffen 
we marktmanager Paul Nijhuis. Ooit op 
basis van puur toeval de verzelfstandiging 
van markten ingerold. Nu dagelijks bezig 
met het organiseren, ondersteunen en 
promoten van onze warenmarkten. Want 
die tientallen kraampjes, alle koopwaren 
en het bekende geluid van de marktkooplui 
lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat zeker 
niet.

samenkomen en samenwerken
Loop op een dinsdag, donderdag of zaterdag 
over een Delftse markt en je ziet ze allemaal 
voorbij komen: bewoners, bezoekers, 
ondernemers en markthoophandelaren. Het 
illustreert heel mooi waarom de markt al 
eeuwenlang een plek van ontmoeting is. Een 
plek waar men elkaar ook op zakelijk vlak goed 
moet weten te vinden. Een belangrijke spil in dat 
proces is marktmanager Paul Nijhuis. Hij houdt 
zich onder andere bezig met de organisatie, 
overeenkomsten, randvoorwaarden, promotie, 
onderlinge afspraken en samenwerking van de 
warenmarkten in Delft. 

“Iedereen weet wat zijn of haar plaats is. Er zijn 
duidelijke regels. Binnen die regels is het een 
democratisch geheel waarin iedereen ruimte 
heeft om mee te denken” 

Delftenaren meer betrekken
Kijk naar de cijfers en je concludeert dat de 
Delftse markten het goed doen. De gegevens 
over de bezoekersaantallen, verkregen van 
bijvoorbeeld Delft Marketing, schetsen over 
het algemeen een positief beeld. Toch zijn er 
altijd nog verbeterpunten. “We willen meer 
Delftenaren naar de Markt krijgen. Daar gaan 
we onze marketingactiviteiten op richten: Delft 
en de nabije regio.” Toeristen en bezoekers 
zijn het dus al, maar wellicht is het tijd voor de 
Delftenaren zelf om nog trotser te worden op het 
eeuwenoude kloppende hart van de stad?

“De contacten met de ambulante handelaren is 
leuk en waardevol. Samen zorgen we ervoor dat 
iedereen een goede boterham kan verdienen”

Coronavirus
In goed overleg met het gemeentebestuur is 
besloten om de warenmarkten in Delft voorlopig 
door te laten gaan. Mede omdat er steeds meer 
bevestiging komt dat besmettingsgevaar juist in 
open lucht kleiner is dan in afgesloten ruimtes. 
Met de juiste maatregelen en afspraken kunnen 
de markten zo hun functie als belangrijke 
schakel in de voedselvoorziening blijven 
vervullen. 

oproep
De markten, het centrum en de stad an sich 
kunnen nog meer uitgenut worden. Samen kan 
er op termijn nog meer omzet gegenereerd 
worden. Daarom zoekt Paul Nijhuis uitdrukkelijk 
contact met lokale ondernemers, organisaties 
en partijen. “Van ideeën moeten we naar 
daadwerkelijke actie. Kom met een gedragen 
plan en dan kunnen we aan de slag!” Zeker in 
een hectische periode als deze, is het belangrijk 
om samen kansen te creëren. de markten 
zo hun functie als belangrijke schakel in de 
voedselvoorziening blijven vervullen. 



Interview: Sandra Kooiman met Jorge van Vliet (DNWS)
Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) 
was bezig om een Kennisbijeenkomst in 
Delft te organiseren, met als onderwerp  
‘Er is nog markt voor de markt’, gericht 
op het belang van de warenmarkt voor 
de binnenstad. De SCMD heeft een 
verbindende rol gespeeld tussen DNWS 
en stichting Marktpromotie Delft. Maar, 
wie is DNWS? Ik stelde Jorge van Vliet, 
accountmanager bij DNWS, een tweetal 
vragen.

wie is De Dnws?
‘De DNWS is een onafhankelijk kennis- en 
netwerk centrum. We hebben kennis en 
ervaring omdat we actief zijn in winkelgebieden 
en samenwerkingen hebben met partners 
(scholen, banken, onderzoeksinstituten, 
gemeenten, enz). Ons doel is winkelgebieden 
helpen, te beginnen bij de ‘basis op orde’, 
oftewel een samenwerkingsverband (de 
zogenaamde Gouden Driehoek: gemeente, 
vastgoedeigenaren en ondernemers) opzetten, 
net als een gezamenlijk gedragen visie en 
actieplan. Dit om de volgende stap te maken om 
toekomstbestendig te worden en het beste uit 
het winkelgebied te halen. 

Speerpunten zijn dan identiteit en uitstraling, 
het centraal zetten van de klant, relevante 
content delen, digitalisering en techniek en 
natuurlijk lokaal samenwerken. Ook in Delft zijn 
er nog uitdagingen.’  

GouDen Driehoek en rol van onDernemers?
‘In het verleden was het voldoende om een 
nette zaak te hebben, goed personeel en 5 
dagen aanwezig te zijn. In de huidige rol wordt 
dit uitgebreid, want er zijn koopzondagen, hij 
of zij moet innoveren, investeren in personeel, 
de website en webshop bijhouden, enz. Maar 
daarnaast ook het winkelgebied observeren. Wie 
zijn de collega ondernemers? Hoe succesvol is 
hun onderneming? Is er veel leegstand in het 
winkelgebied? Hoe ga ik met data om? Wie is 
onze klant? De rol is veranderd van ondernemer 
zijn naar ‘mini gebiedsregisseur’. Het is niet 
meer van nu om alleen verwachtingen te hebben 
van vastgoedeigenaren en de gemeente, maar 
je hebt zelf ook verantwoordelijkheden. Een 
toekomstbestendig winkelgebied begint met 
stakeholders die zich realiseren dat ze het 
samen moeten doen’

UPDATE: KENNISBIJEENKOMST VAN 16 APRIL 
GAAT NIET DOOR!



Coronavirus benadrukt het belang van 
regionale promotie... Je hoeft geen 
raketgeleerde te zijn om te snappen dat 
Delftse bedrijven omzet mis gaan lopen 
als gevolg van het Coronavirus. 
Internationaal wordt het vliegtuig 
gemeden. En in Nederland worden 
Brabanders gevraagd om bij verkoudheid 
binnen te blijven. Het Nederlands Bureau 
voor Toerisme NBTC laat vandaag (11 
maart) via Hart van Nederland weten 
dat het te vroeg is om conclusies te 
trekken. Toch zullen Delftse ondernemers 
van zowel de buitenlandse als de 
binnenlandse toerist geld mis lopen. 

bob en sCmD Geven Gas
Wat BOB betreft onderstreept dit het belang 
van inzetten op regionale promotie, oftewel 
actie 1 uit het Actieprogramma voor de Delftse 
Binnenstad. Immers, in deze redenering: 
als iemand het vliegtuig niet in stapt buiten 
Nederland? Laten we er dan voor zorgen dat 
iemand uit het Westland op de fiets stapt naar 
onze stad!

Op welke vijf acties zet BOB ook alweer in?

1: Regionale Promotie

2: Gastvrijheid

3: Communicatie van SCMD & BOB naar 

ondernemers

4: Evenementen 

5: Aantrekkelijke stad

Dit is wat je moet weten...
De partij bij uitstek die BOB helpt om de doelen 
van papier af te halen is SCMD. Wat moet je 
weten?

• Alle vijf acties van BOB zijn gelandt in het 
SCMD Jaarplan;
• Zo is Centrummanager Sandra reeds aan de 
slag met regionale promotie;

• Wat betreft Gastvrijheid heeft SCMD 
samen met Platform Toerisme Delft de 
gastvrijheidstraining in Theater de Veste 
gerealiseerd (was je er bij en heb je de film 
gezien?) 
• Actie 3: deze nieuwsbrief is blijk van de 
communicatie namens SCMD en BOB;
• Én ook evenementen en ‘aantrekkelijke stad’ 
zijn onderwerpen waar SCMD actief in is. 

Nee: in binnenstad Delft zullen we geen remedie 
vinden tegen Corona. Maar laat dit voor BOB een 
extra belangrijke stimulans zijn om vol gas het 
Actieprogramma uit te voeren met SCMD. 

En BOB is blij dat SCMD daar de samenwerking 
vindt met Platform Toerisme Delft!

David Lansen (voorzitter BOB)

Zegje van David Lansen

https://www.linkedin.com/posts/platform-toerisme-delft_gastvrijheid-delft-toerisme-activity-6641064778221527040-m3DM?
https://www.linkedin.com/posts/platform-toerisme-delft_gastvrijheid-delft-toerisme-activity-6641064778221527040-m3DM?


Coronavirus in Delft

Ondernemen, markt, horeca en samenwerken in de mix
Gino van Hanswijk. Geboren in Hilversum, 
opgegroeid in Zoetermeer en nu 
ondernemer in Delft. Hij gooit energie 
en enthousiasme in een mixer en zet 
de lekkerste cocktails op tafel in zijn 
zaak Luna. Ondernemen zit hem in de 
genen: zijn familie zit in de meubels 
(HACO) en zelf richt hij tijdens zijn studie 
aan de Hotelschool The Hague al een 
uitzendbureau op. 

zoetermeer
Een tijd geleden was daar het gesprek over het 
bekende onderwerp ‘de gezamenlijke toekomst’. 
Gino woont op dat moment in Zoetermeer, zijn 
vriendin in Delft. “Dan ga je het dan toch hebben 
over waar je wilt samenwonen. Ik wilde in eerste 
instantie in Zoetermeer blijven.” Gelukkig voor 
iedereen zijn de argumenten van vrouwelijke 
kant ook in dit gesprek sterker en trekt het 
ondernemende stel naar Delft. Iets waar Gino nu 
ook erg blij mee is. “Ondanks dat mijn sociale ‘ding’ 
in Zoetermeer ligt, kan ik nu al zeggen dat Delft 
mooier, leuker en gezelliger is.”  

horizon
Iedere ondernemer steekt graag de handen uit de 
mouwen. Wat pakt Gino graag aan?“De oubollige 
inrichting wil ik een keer veranderen en ik zou een 
groter terras willen.” De grootte van het terras grijpt 
terug op een gemeentelijke bepaling uit de jaren 
90. Daarin staat vastgelegd dat de kerk vanuit 
een bepaalde hoek goed zichtbaar moet zijn. “De 
ene kant van de markt heeft 10 meter terras en de 
andere kant 5 meter. Misschien kunnen we eens 
kijken of daar wat aan te doen valt?”

proost
Als nieuwe ondernemer in Delft heeft Gino zijn draai 
gevonden en diverse overleggen bijgewoond. “Ik 
ben natuurlijk nieuw, maar voor mijn gevoel kunnen 
we nog meer samenwerken...” Dus gooi positieve 
energie, ondernemerschap en Delfts samenwerken 
in de mixer en je shaked er zo een heerlijke cocktail 
van. 

Het corona-virus zorgt momenteel voor onrust en meerdere uitdagingen in Nederland en zo ook in 
Delft. Uiteraard hopen we dat het virus snel onder controle is en het niet te veel schade veroorzaakt, 
voor zowel ons en onze familie als voor jullie ondernemingen. Maar we vernemen vooralsnog helaas 
dat vooral in de horeca en de hotels flinke onzekerheid heerst. 

De focus van het SCMD bestuur en van mij, als Centrummanager, ligt op het verbeteren van het 
economisch klimaat van de binnenstad. Maar, in bijzondere tijden, is het misschien nog belangrijker 
om niet alleen vooruit te kijken en aan het jaarplan te werken, maar even pas op te plaats te 
maken en mee te denken. Als we samenwerken aan een nog mooiere binnenstad, dan zou die 
samenwerking ook nu tot zijn recht moeten komen. Als we kunnen meedenken, doen we dat graag.

Namens de SCMD, Sandra Kooiman
s.kooiman@scmdelft.nl | 06-13835039


