
Algemene ledenvergadering  
op maandag 16 juni  

Het bestuur gaat graag met zo veel 
mogelijk ondernemers in het gebied in 
gesprek over de nadere verkenning van 
de vele mogelijkheden die het budget van 
het Ondernemersfonds biedt in Pijnacker-
Nootdorp West. 
 
Dat gaat gebeuren tijdens de eerste 
Algemene Ledenvergadering Buitengebied 
Pijnacker-Nootdorp West op maandag 16 

juni in de bedrijfskantine van LG Flowers, 
de gerberakwekerij van de familie Lansber-
gen aan de Meloenstraat 9 in Delfgauw. De 
Meloenstraat is een zijtak van de Schim-
melpenninck van de Oyeweg. De vergade-
ring begint om 20.00 uur met een inloop 
vanaf 19.30 uur. 
U bent als ondernemer in het Buitengebied 
Pijnacker-Nootdorp West van harte welkom 
bij deze vergadering. Laat deze kans niet 
voorbij gaan en praat mee over de opzet 
van de vereniging en de besteding van de 
beschikbare 120.000 euro. 

Aanmelden kan via onderstaande 
aanmeldstrook. Vul die svp in en stuur 
hem op naar: 

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
Postbus 38 
2640 AC Pijnacker 

Aanmelden kan ook digitaal via 
www.ofpn.nl of via een email naar: 
buitengebiedwest@ofpn.nl. 

Ook uw vragen/opmerkingen kunt nu naar 
dit adres e-mailen. 

Het gebied promoten bij de omringende wijken en steden is een mogelijkheid. 

Het bestuur gaat graag in overleg met 
ondernemers in het gebied. 

Aanmeldstrook

Hierbij meld ik mij aan voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2014.

Naam:  ................................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................

Plaats:  ...............................................................................................................................

Telefoon:  ............................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................

✁

Recent is de Vereniging Buitengebied 
Pijnacker-Nootdorp West opgericht. 
Daarin verenigen zich de onder-
nemers aan de westzijde van de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp (met 
uitzondering van Tuinbouwgebied 
Noordpolder en Bedrijvenpark Ruij-
ven) om gebruik te maken van de 
mogelijkheden van het Ondernemers-
fonds Pijnacker-Nootdorp. 

Door een opslag van 50 euro 
per 100.000 euro OZB-waarde 
wordt een budget gecreëerd 

waarmee investeringen kunnen wor-
den bekostigd in zaken die ten goede 
komen aan het gezamenlijk belang 
van de ondernemers in het gebied. 

Het kan van alles zijn: een gezamen-
lijke Open Dag, diverse promotie-
activiteiten, betere bewegwijzering, 
betere beveiliging door surveillance 
en/of camerabewaking, eventuele 
samenwerkingsprojecten, enzovoort. 
Er is sinds januari 2012 een besteed-
baar budget opgebouwd van 120.000 
euro voor het gebied. 

Ondernemersfonds biedt mogelijkheden 



Intussen hebben de ondernemers van het 
eerste uur al de nodige ideeën opgedaan 
over mogelijkheden die het Ondernemers-
fondsbudget biedt. Het bestuur heeft daar 
ideeën over en wil daar graag nader over 
in gesprek met de ondernemers in het 
gebied. Ondernemers in het gebied kunnen 
gratis lid worden, maar dienen zich wel 
even aan te melden via het mailadres op 
de laatste pagina. 

Voorlopig bestuur 
In het onlangs geformeerde voorlopig 
bestuur zijn de diverse delen van het grote 
gebied allemaal vertegenwoordigd. 
Beoogd voorzitter is Lidy Moesman, in het 
dagelijks leven nauw betrokken bij het  
Hippisch Centrum Nootdorp aan de Ou-
deweg. Beoogd secretaris is Arie van der 
Sman, eigenaar van de muziekwinkel True 
Tone Music in Delfgauw/Emerald. Mike 
Lansbergen van LG Flowers – een grote 
gerberakwekerij – aan de Meloenstraat is in 
beeld als penningmeester. 
Verder maken deel uit van het bestuur 
natuurboer Jan Duijndam van Hoeve De 
Biesland, biologisch kweker Rob van Paas-
sen uit Oude Leede en komkommerkweker 
Martin de Hoog van de Overgauwseweg. 
Arthur Venselaar, voorzitter van de On-
dernemers Vereniging Pijnacker-Nootdorp 
verleent in de opstartfase de nodige onder-
steuning. 

Winkelcentrum Emerald behoort tot het 
gebied. 

Het voorlopig bestuur en andere initiatiefnemers.
Ook het tuinbouwgebied Dwarskade is 
onderdeel van het gebied.

Zelf beslissen over de uitgaven 
Het Ondernemersfonds is niet één grote 
pot. De gelden worden geoormerkt. Dat 
betekent dat ieder gebied mag besteden 
wat er via zakelijk onroerend goed in dat 
gebied aan extra OZB binnenkomt. 
Het is wel de bedoeling dat de onderne-
mers zich per gebied organiseren via een 
vereniging waarvan alle ondernemers/huur-
ders en pandeigenaren lid kunnen zijn. 
De vereniging bepaalt vervolgens onderling 
waaraan de gelden vanuit het Onderne-
mersfonds worden besteed. 

De ondernemers bepalen zelf waar het geld 
aan wordt uitgegeven. 

Meer bekendheid 
Het Ondernemersfonds bestaat nu 2,5 jaar 
en wordt na drie jaar geëvalueerd. Het 
krijgt overal in de gemeente steeds meer 
inhoud en bekendheid. 

Op bedrijvenparken en in winkelgebieden 
is het misschien wat eenvoudiger om 
plannen te maken voor besteding van de 
gelden en daar zijn de beheersverenigingen 
wat sneller van de grond gekomen. Maar 
ook in Buitengebied Pijnacker-Nootdorp 
West zijn volop mogelijkheden. 

Buitengebied Pijnacker-West
Buitengebied Pijnacker-West is een late 
instromer. Geografisch een enorm gebied 
dat zich uitstrekt van Oude Leede tot de 
Dwarskade in Nootdorp en van de A13 tot 
de Overgauwseweg. Met uitzondering van 
Bedrijvenpark Ruijven en het Tuinbouwge-
bied Noordpolder. 

Een mooie mix van bedrijven valt binnen 
het gebied: veehouders, kwekers, mane-
ges, recreatie-bedrijven, natuurboeren, 
zzp-ers, zorginstanties, maar bijvoorbeeld 
ook de winkeliers van Delfgauw. 
De ondernemers die vanuit verschillende 
gebiedsdelen en beroepsgroepen de kar 
trekken, hebben nu een aantal keren met 
elkaar vergaderd en worden steeds enthou-
siaster. 

Elkaar leren kennen en met elkaar van 
gedachten wisselen maakt allerlei moois 
los. De interessante mix van ondernemers 
en beroepsgroepen werkt inspirerend. Al 
snel blijkt dan dat je best iets voor elkaar 
kunt betekenen en dat je samenhang kunt 
creëren.


