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Binnenstad schoner en veiliger, parkeerplaatsen behouden

“Mooie successen, maar er moet nog veel gebeuren”
Dit is een ingekorte en enigszins
bewerkte versie van de
nieuwsjaarstoespraak van B.O.F.voorzitter Ad Dekkers op de
nieuwjaarsreceptie van maandag 5
januari. Het was de tweede keer dat
deze werd gehouden voor en met de
verschillende winkeliersverenigingen in de binnenstad.

“N

a bijna twee jaar
mogen wij concluderen dat er door de inzet van
ondernemers in de binnenstad bijzondere resultaten
geboekt zijn:
• De ondernemers van de
Paleispromenade en het
bestuur van het Buurtschap
Noordeinde hebben een project opgestart dat de naam
‘De Schone Stad’ draagt.
De ondernemers hebben hier
het initiatief genomen om
hun winkelgebied een aangenamer karakter te geven.
Niet afwachten, niet wijzen
naar anderen, maar zelf het
probleem van bevoorrading
en afvalinzameling oppakken
met de betrokken partijen,
om zo een schoner en aantrekkelijker winkel- en verblijfsklimaat te creëren. Dit is
een uniek project dat zowel
nationaal als ook inmiddels
internationaal aandacht
trekt.
• In de grootwinkelbedrijven
heeft met succes een pilot
gelopen om de veelplegers
van winkeldiefstal aan te
pakken. Ondernemers, politie, gemeente en justitie hebben samen een project neergezet waarbij iedereen
inspanningen verricht heeft
en waarbij uiterst succesvolle resultaten geboekt zijn.

BOF-Voorzitter Ad Dekkers
opent het nieuwe jaar in de
Groene Zaal van Sociëteit
‘De Witte’.
• Daarnaast heeft de winkeliersvereniging Grote
Marktstraat zich beziggehouden met het tot stand
komen van het Keurmerk
Veilig Ondernemen,
waarvoor zij binnenkort de
eerste ster uitgereikt krijgt.
Hier in de Binnenstad van
Den Haag wordt mede door
ondernemers voortvarend
gewerkt aan het veilig houden van het winkelgebied!
Nu deze projecten zo succesvol verlopen, zal de BOF dit
jaar zorg gaan dragen dat
deze twee projecten uitgerold
worden over de rest van de
Binnenstad.
Enkele successen die wij als
BOF afgelopen jaar bereikt
hebben zijn:
• onze betrokkenheid en
inbreng bij de parkeerbalans die komend voorjaar
uit gaat komen.
• mede door onze inbreng
wordt er gekeken naar een

nadeelcompensatieregeling bij de ontwikkeling van
het Wijnhavenkwartier.
• Wij hebben ons ingezet voor
het voorlopig behouden van
parkeren op het Lange
Voorhout totdat er goede
en aanvaardbare alternatieven zijn.
• Wij hebben ons ingespannen
om de parkeerroute te optimaliseren in plaats van op
te splitsen wat een doodsteek zou zijn voor bezoekers
van buitenaf.
• Onze reactie op het onzalige
plan van de HTM om de
trams bovengronds te laten
blijven rijden door de Grote
Markt Straat kwam gelukkig overeen met die van de
meeste politieke partijen in
de gemeenteraad.
Toch is er nog onvoldoende
duidelijkheid voor onze eigen
achterban wat er gepresteerd
wordt en wat wij als ondernemers daaraan gedaan hebben maar ook nog kunnen
doen. En natuurlijk naar
externen waaronder onze
consumenten, waarom onze
Binnenstad zo Buitengewoon
is..
Deze onduidelijkheid heeft
twee oorzaken:
1 Projecten vergen tijd, wij
communiceren vaak alleen
bij de start van een project,
in goed Nederlands: de
Kick-off. Over het werk dat
juist dan achter de schermen plaatsvindt communiceren wij onvoldoende.

2 Wij zijn te bescheiden, wij
mogen zowel als ondernemers als ook vanuit de
gemeente best wat vaker
uitdragen hoe goed wij het
doen hier in Den Haag.
Onze overleg- en samenwerkingsstructuur in de
Binnenstad is uniek in
Nederland. Dat mogen wij
best laten weten. De resultaten die wij boeken trekken
veel belangstelling; diverse
brancheorganisaties, andere
gemeenten maar ook politieke
partijen – zowel lokaal als
nationaal – zijn het afgelopen
jaar komen kijken hoe wij het
hier doen.
De volgende zaken staan op
onze actielijst voor dit jaar:
• U begrijpt uit het voorgaande
dat wij allereerst de communicatie zullen intensiveren.
• Het onderzoeken hoe te
komen tot meer uniforme
openingstijden voor de winkels in de Binnenstad.
• Meer aandacht voor de economische aantrekkingskracht van de binnenstad.
• Oriëntatie op de rol die
ondernemers kunnen en willen vervullen bij de promotie van onze bijzondere binnenstad.
De bereikte successen zijn
mooi maar er moet nog veel
gebeuren:
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‘Welstand’ torpedeert
hangende plantenbak
Er was tien maanden over
gepraat en vergaderd: over
de hangende plantenbakken, die op initiatief van de
winkeliers in de Hoogstraat en het Noordeinde
zouden verschijnen.
Een prototype van deze ‘hanging baskets’ – zoals deze
bloembakken in gemeentelijk
jargon heten – heeft van 6 tot
12 december bij wijze van proef
de gevel van Hoogstraat 7
gesierd.

Negatief advies
De welstandscommissie, een
gemeentelijke, maar onafhankelijk oordelende organisatie, heeft
echter een negatief advies over
dit sierelement uitgebracht,
omdat de decoratie onder meer
‘oneigenlijke elementen toevoegt’ en een ‘ernstige aantasting is vanuit historisch/-monumentaal perspectief’.
De betrokkenen begrijpen
absoluut niet hoe zij dit hadden
kunnen voorkomen, want er
was uitgebreid vergaderd met
alle
betrokken
partijen.

Successen
pVervolg van voorpagina

• De inspanningen die
gepleegd zijn, zijn wel door
veel partijen, maar vaak
door een beperkt aantal personen gedaan. Dit maakt de
basis voor continuering
wankel.
• Het gevaar dreigt dat sommige projecten, ondanks de
uitstekende samenwerking
met de gemeente, toch vast
lopen in traag werkende
molens aan overheidszijde.
• Van ondernemerszijde is het
draagvlak op dit moment te
smal, dit moet versterkt
worden.

Het prototype van de
‘hanging
basket’,
zoals het
aan de
gevel van
Hoogstraat
7 heeft
gehangen.
Wethouder Binnenstad Bruno
Bruins, die de initiatieven van
winkeliers altijd een warm hart
toedraagt, tilt echter niet zo
zwaar aan dit oordeel en denkt
dat de bloembakken desalniettemin toch deze zomer de
Hoogstraat en omgeving zullen
opfleuren: “uiteindelijk betreft
het slechts een advies. Ik denk
dat we er wel uit zullen komen”,
aldus Bruins.
Dan zullen de ambtelijke
molens echer nog fors moeten
malen: voor elk ‘mandje’, is
namelijk een aparte bouwvergunning nodig. Dat brengt dus
een hoop ambtenarenwerk, veel
papier, veel tijd en dus veel kosten met zich mee. Verbazend.

Hofvijver weer ‘beschaatsbaar’
De techniek maakt
het gelukkig weer
mogelijk, dat het in
hartje Den Haag
weer oud-Hollands
toe kan gaan: op
een ponton in de
Hofvijver kunnen
jong en oud tot minstens 1 februari
weer naar hartelust
de klamme ijzers onderbinden. Ook vorig jaar was het al
mogelijk op deze plek. Een nieuwe traditie lijkt zich te
hebben gevestigd.
Foto: ELS

Raad bezorgt Hilhorst nachtmerrie

‘Wijnhavenondernemer’
schadeloos gesteld?
Met het oog op de welhaast
eeuwig durende bouwactiviteiten in het Wijnhavengebied, die de ondernemers rechtstreeks op een
faillissement dreigen af te
sturen, heeft de gemeenteraad wethouder Hilhorst
van Stedelijke Ontwikkeling begin december gedwongen naar de mogelijkheid voor een schaderegeling te zoeken.

D

Binnenstadwethouder
Bruno Bruins (l)
op de receptie
(die dag zijn
zevende!) in
gesprek met
KvK- directeur
Gert Zandsteeg
en Bart Kat, lid
van het dagelijks bestuur
van de BOF (r)
• Het economisch perspectief
is nog onzeker; er liggen
nog veel projecten die opgepakt moeten worden, daarom is de inzet en steun van
iedereen keihard nodig.
Aan de gemeente de taak om

Voor de wethouder moet dit
welhaast een boze droom zijn:
de actie van de gemeenteraad
zou een precedent kunnen
scheppen voor andere projecten, waarbij de betrokken
ondernemers eveneens gedupeerd zouden kunnen worden.
Of al gedupeerd zijn: de dramatisch uitgelopen werkzaamheden voor de tramtunnel hebben
menig binnenstadondernemer
al de das omgedaan.

e grootste uitdaging
voor de BOF ligt in het
verhogen van de organisatiegraad en professionalisering
van ondernemersverenigingen en het vaststellen welke
rol de BOF hierbij zal gaan
spelen.

N

verschillende afdelingen en
diensten beter te coördineren,
aan de ondernemers om een
sterkere achterban tot stand
te brengen en meer menskracht bij verschillende projecten te leveren.

amens het bestuur van
de BOF hoop ik dat u
ons zult blijven steunen met
uw raad, mening en inzet om
onze Binnenstad duidelijker
op de kaart te zetten.
In dat kader wens ik u allen
een Buitengewoon ondernemend 2004.

Ad Dekkers - Voorzitter

