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ʻOndernemers in
binnenstad geen
organisatiebureau!ʼ
Ondernemers in de binnenstad zijn niet gekend in
het gemeenteplan om hen
de evenementen aldaar te
laten organiseren. Uit een
vertrouwelijke nota van de
gemeente is gebleken, dat
die dit niet meer als haar
taak ziet.
De ondernemers, aangesloten
bij de BOF, begrijpen niet hoe
de gemeente dit kan doen,
omdat het hen eenvoudigweg
de tijd ontbreekt om zich aan
grote evenementen te wijden.
Zij zal de gemeente benaderen
voor uitleg.

ʻChinees nieuwjaar
in hele centrum
‘Drakenoptochten hoeven
niet beperkt te blijven tot
de Wagenstraat’. Aldus de
de BOF, die een warm
voorstander is van het
uitbreiden van de het traditionele Chinese nieuwjaar op 24 januari – een
publiekstrekker
bij
uitstek – naar de hele
binnenstad. Verenigingen
die zich willen aansluiten
kunnen zich melden bij
Stichting China Town,
tel.: 427 85 61

H

et jaar 2003 zit er
bijna op. Het was
een jaar waarin de
complete organisatie rondom
het binnenstadplan ‘De
Binnenstad Buitengewoon’
meer volwassen is geworden.
Mensen en organisaties raken
op elkaar ingespeeld en leren
elkaars mogelijkheden en
onmogelijkheden kennen.
Voor degenen die er niet
altijd van dichtbij bij
betrokken zijn lijkt het
misschien alsof er weinig
gebeurt. Maar niets is minder
waar.

I

n het eerste jaar zijn vele
projecten van start
gegaan, daarover valt dan
veel te melden. In dit jaar
zijn er veel van die projecten
verder uitgewerkt maar dat
is minder zichtbaar.
De BOF heeft zich tot doel
gesteld de achterban
daarover te informeren.
Helaas heeft Liesbeth Sloots
haar werkzaamheden
hiervoor moeten staken in
verband met haar verhuizing
naar Friesland. Daarom heeft
u tijdelijk minder informatie
van ons ontvangen. Gelukkig
zijn wij er in geslaagd om
dhr. Eduard Bekker aan ons
te binden zodat wij onze

Volwassen
informatiedoelstelling kunnen
waar maken en verder
uitbouwen. Eduard stelt zich
in dit BOF Bulletin verder
aan u voor.

W

at highlights van de
afgelopen periode.
Het project ‘De Schone
Stad’ is succesvol van start
gegaan met de pilot, maar
zij zijn ook druk bezig
om de betere regulering
van afvalverwerking
en distributie voor de
toekomst te waarborgen met
verdergaande afspraken.
Veilig Ondernemen. Het
Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) is in de Grote
Marktstraat bijna toe aan
hun eerste ‘ster’, de BOF gaat
nu zorgdragen voor het
verder organiseren hiervan,
in de rest van de binnenstad.
Als startgebied is er gekozen
voor de Paleispromenade.

D

e aanpak van de
veelplegers m.b.t.
winkeldiefstal is succesvol in
de grootwinkelbedrijven, dit
gaat opgenomen worden in
de KVO aanpak.
Verder in dit bulletin kunt u
lezen waar het bestuur zich
voor ingezet heeft en
waarmee zij zich de komende

tijd gaat bezig houden.

A

l met al zijn wij
enthousiast over de
resultaten! Binnenkort komt
de Binnenstadsmonitor uit
waarin deze resultaten in
cijfers uitgedrukt staan. Wij
hopen u daar snel over te
kunnen informeren.
Samenwerking heeft geleid
tot structurele aanpak in de
binnenstad. Velen van u
hebben zich in meer of
mindere mate hiervoor
ingezet, waarvoor hartelijk
dank.
Toch wil ik nog graag
benadrukken dat wij hopen
deze inzet van ondernemers
uit te kunnen breiden met
meer betrokken ondernemers
om de continuïteit van de rol
en invloed van ondernemers
in de binnenstad veilig te
stellen.

H

eeft u interesse en wil
u meewerken aan de
verdere ontwikkeling van de
Binnenstad meld u dan via
het bestuur van uw
ondernemersvereniging of
neem contact op met mij via
070- 3305300 (Maison de
Bonneterie).
Ad Dekkers
Voorzitter

ʻWinkeliers
Hofkwartier
verenigenʼ

Aftellen voor Souterrain

Het winkelgebied rond de
zijkant van het Paleis
Noordeinde heeft een
naam hoog te houden. Het
zou echter nog beter kunnen.
Philippe Le Clercq – eigenaar
van het Paleishotel aan de
Molenstraat – gaat zich inzetten
om de winkeliersvereniging van
het Hofkwartier nieuw leven in
te blazen. Ook de winkelnerenden aan de Prinsestraat wil hij
erbij betrekken.

Keurmerk Veilig
Ondernemen
in Paleispromenade
Het streven naar een
veiligheidskeurmerk vindt
naast de Grote Marktstraat
nu ook plaats in de
Paleispromenade.
Buiten de projectleider Ronald
den Hertog zet de gemeente
ook extra steun in; het project
dat zich bezig houdt met alles
op gebied van veiligheid – van
brandveiligheid tot winkeldiefstal – komt goed op gang.
De BOF wil dit project graag in
de hele binnenstad ‘uitrollen’.

Afval gaat
ondergronds

De afvalcontainers onder
de Grote Markt zijn
geplaatst. December wordt
gebruikt voor het proefdraaien, in januari zal de
ondergrondse afvalinzameling operationeel zijn.

De Haagsche Courant heeft in het kader van de goede contacten een aanbod gedaan voor
advertenties. Deze ʻadvertorialʼ wordt gekoppeld aan een serie artikelen over de tramtunnel
en parkeergarage (zoveel weken nog tot de opening). De ondernemers wordt geadviseerd
hieraan deel te nemen. Voor de ondernemers in het centrum zal het Souterrain een vast
agendapunt vormen. Er was enige scepsis over de onderkop ʻ1250 meter sneller door de
stadʼ. De ondernemers zien de trampassagiers liever in dan door de stad per tram.

Nieuwjaarsreceptie
in ʻDe Witteʼ
De nieuwjaarsreceptie van
de BOF begin dit jaar in ’t
Goude Hooft was een eclatant succes. De opkomst
was groot, alle verenigingen hoefden dit niet zelf te
regelen en er waren veel
wethouders aanwezig. Het
was een echte binnenstadondernemersreceptie! Dit
succes zal worden herhaald op maandag 5 januari 2004 bij Sociëteit de
Witte op het Plein van
18.00 tot 20.00 uur.
Gevraagd wordt een donatie
naar draagkracht van de
winkeliersvereniging.
Binnenkort ontvangt u hiervoor
een aanmeldingsformulier.
Bijkomend voordeel van 5 januari 2004 is dat we alle nieuwjaarsrecepties voor zullen zijn.
Het dagelijks bestuur van de
BOF hoopt op een positief antwoord van u.

Kluwen

M

ijn eerste
kennismaking met
de Haagse
binnenstad als winkelgebied
was een wandeling door de
Spuistraat. Dat was voor een
kind van vier jaar geen
onverdeeld genoegen. Ik
moest meelopen in een
drukke kluwen mensen en
als dreumes werd je zo
omver gelopen. Door alle
opdoemende ruggen voor me
kon ik helemaal niets zien.

n hier wordt gewoond,
laten we dat niet
vergeten. Bewoners zijn de
ogen en oren van het
centrum en leveren hun
bijdrage aan de sociale
veiligheid.

I

N

nmiddels begrijp ik die
drukte wel. We verzuipen
in de Randstad in de winkels,
maar in de binnenstad
gebeurt het. Daar wordt
geflaneerd, gegeten en
gedronken. Hier speelt zich
het leven af. Het lijkt soms
nog de enige plek in Den
Haag, waar de mensen nog
bewust voor langere tijd hun
auto verlaten.

E

u zit ik hier weer in een
kluwen: een kluwen van
afkortingen en jargon van
organisaties en projecten, die
zich met de binnenstad
bezighouden. Dat is even
wennen. Maar ik hoop die
kluwen al doende enigszins te
kunnen ontwarren. Ook voor
u als lezer!
Eduard Bekker
Redacteur BOF-Bulletin

