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Drie vliegen in één klap
Door de verhuur van ruimte boven
zijn winkel heeft de eigenaar van Vlamingstraat 36 drie vliegen in één klap
geslagen.

Het gerenoveerde pand Vlamingstraat 36 met
slechts één deur.

De voorpui is in de vrijwel oorspronkelijke staat hersteld, bij lekkages of andere schade aan de ruimtes boven de
winkels wordt dit veel eerder ontdekt
en last but not least: de investering betaalt zich uiteindelijk terug in de vorm
van huur.

Architectenbureau MBW heeft het
grootste probleem bij het verhuren van
woonruimte boven een winkel weten te
ondervangen door een schuifwand. Als
de winkelier deze ’s avonds sluit, kan de
bewoner door de winkeldeur naar binnen, zonder dat hij de winkel binnen
kan komen. Dit betekent overigens nog
een extra bescherming tegen inbraak.
Vier vliegen in één klap dus eigenlijk.
Meer info: www.mbwnet.nl

De schuifwand.

Omdat je houdt van de stad
D

De glasbak wordt geleegd.

Afval Grote Markt
nu ondergronds
Niet alleen de tram op de Grote
Markt gaat ondergronds, het geldt
ook voor het afval, waar de aanpalende ondernemingen mee omhoog
zitten: dit is een primeur voor Nederland.
De ondergrondse opslag is de vrucht
van het vele praten en nadenken van
de betrokkenen, voor wie de gestaag
groeiende berg bedrijfsafval, in de
vorm van overvolle in de weg staande containers al jaren een doorn in
het oog is.
Maarten Hinloopen, eigenaar van ondermeer de Zwarte Ruiter en De Boterwaag behoorde dan ook tot uitverkorenen die op donderdag 12 februari
samen met de betrokken wethouders
Bruins en Stolte de eerste (lege) ﬂes
champagne in de betreﬀende container mochten werpen.
De ondergrondse opslag is alleen
toegankelijk voor ondernemers die
een contract hebben afgesloten met
AVR - Bedrijfsafval. Zij hebben een
pasje gekregen om de containers te
kunnen ontgrendelen. Deze worden
meerdere keren per week geleegd en
kunnen zelfs een sms-je versturen als
ze tussentijds al vol mochten raken.

e eerste bijeenkomst in
het restaurant van De
Bonneterie herinner ik me nog
goed: het enthousiasme van de
initiatiefnemers, waaronder
gastheer Ad Dekkers, de scepsis
en de nieuwsgierigheid onder
de uitgenodigde bestuurders
van binnenstadsverenigingen.
Waaronder ik.
Niet lang daarvoor was ik in de
rol van adviseur betrokken geraakt
bij een kleine groep idealistische
ondernemers: winkeliers die de
vereniging rond de Brouwersgracht
weer nieuw leven wilden in
blazen. Met succes want die
vereniging, Tussen de Grachten,
leidt inmiddels een zeer actief
bestaan, in nauwe samenwerking
met de Boekhorststraat en de Jan
Hendrikstraat/Torenstraat.

O

ok met de BOF gingen de
zaken snel en voorspoedig:
als mensen van het eerste uur
(Ad heb ik al genoemd, de namen
van Emmy Simons en Bernard
Felix wil ik toevoegen) wisten
goed hoe ze de BOF moesten
neerzetten voor de verenigingen
en voor de gemeentelijke
overheid. “De BOF, daar kun je
niet omheen”, dat wilden we.
Naamsbekendheid dus en
erkenning als gesprekspartner.
Goede zaken waren het
vastleggen van de statuten en,
veel belangrijker, de aansluiting
van het overgrote deel van de
binnenstadsverenigingen. Zodat ook
een praktische basis verkregen werd.

E

n waarom doe je dit allemaal?
Omdat je houdt van de stad.
Een bewuste keuze was het zo’n
twaalf jaar geleden om te gaan
wonen in de binnenstad. Van de
bedenkingen van vrienden (Durf
je dat aan, je kinderen zijn nog zo
jong...) trokken we ons niets aan.

Marcel Bergema (r) kreeg op
14 januari de voorzitterhamer
van Bonneterie-bedrijfsleider
Ad Dekkers. Zijn tegenzet was
het op 3 februari uitreiken
van de eerste ‘Bofferd’ (zie
hieronder). De glazen bokaal zal
een jaarlijkse onderscheiding
worden voor iemand die zich
intensief heeft ingezet voor
de Haagse binnenstad. Aan
deze voorwaarde heeft Ad
Dekkers – al meer dan tien jaar
actief voor de binnenstad –
ruimschoots voldaan. Bart Kart
– voorzitter van Buurtschap
Noordeinde – volgt Bergema
op als penningmeester. Marcel
Bergema zal dit voorzitterschap
overigens slechts tijdelijk
vervullen.
De buurt waar we terecht
kwamen, rond de Brouwersgracht
is leuk: dorpse vriendelijkheid
en dat midden in de stad.
En de Haagse binnenstad
is een aantrekkelijke, zeer
gevarieerde, soms ergerniswekkende maar altijd boeiende
bouwput / ontmoetingsplek
/ winkelverzameling /

vrijetijdsbesteding waar
ik nooit meer los van kom,
los van wil komen.
Binnen de groep bestuurders en
ondernemers die ik ken is dit een
algemeen geldende opvatting. De
vraag is alleen nog hoe we dat aan
de buitenwereld moeten verkopen...
Marcel Bergema
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Philippe le Clercq versterkt de BOF

Hotelsector zet zich
in voor binnenstad
Wegens zijn betrokkenheid bij de
binnenstad is Philippe Ie Clercq
(53) toegetreden tot de BOF. Al een
tijd zet hij zich in om met medeondernemers een belangenvereniging
voor hot Hofkwartier op te richten.

bracht in het buitenland. Vanwege de
opvoeding en de school van hun twee
zonen keerde hij na een verblijf van
vijftien jaren in de VS, Parijs en Berlijn terug in Den Haag, waar hij zijn
wortels heeft.

Le Clercq heeft zich tot doel gesteld
een positieve bijdrage te leveren aan
een ‘bruisend, schoon, heel en veilig‘ centrum van Den Haag omdat
hij ervan overtuigd is dat dit goed
is voor zowel het zakelijke verkeer
als voor het toerisme, waar hij voor
100% van afhankelijk is. Op korte termijn wil hij trachten met medeondernemers een belangenvereniging voor
het Hofkwartier op te richten.

Historisch verantwoord

Haagse wortels

Na de hogere hotelschool te hebben doorlopen in Oostenrijk heeft hij
vijftien jaar in deze branche doorge-

Betrokkenen
Kerkplein kunnen
meedenken

Toen hij in september 2000 het Paleis Hotel in de Molenstraat overnam,
besloot hij direct om dit stevig te restaureren, om zo tevens het uiterlijk
van Molenstraat in stijl te verbeteren.
Het buiten- en binnenwerk is inmiddels gerenoveerd en geschilderd in
historisch verantwoorde kleuren.
Eind jaren 70 begin jaren ‘80 was le
Clercq al ruim drie jaar adjunct directeur van Hotel des Indes, het hotel
waar van in die tijd Bernard Felix directeur was. Bernard Felix maakt ook
deel uit van de BOF en de hotelbranche is er dus goed vertegenwoordigd.

‘Leeuw’ eet uit de hand

Paneldiscussie
over cultuur in de
binnenstad

KORT
■ Zoals u weet ligt Den Haag al jaren
met zichzelf overhoop, met als zichtbaar gevolg: vele omleidingen, waar
ook de winkeliers – misschien moeten wij wel zeggen: vooral de winkeliers – de dupe van zijn.
Meer info: www.denhaag.nl
(Kijk bij bereikbaarheid).

■ Zou het echt waar zijn? Volgens
planning moet de tramtunnel eindelijk het licht zien op 16 oktober. Wie
suggesties voor passende activiteiten
heeft kan dit laten weten aan de BOF:
Mail naar esimons@denhaag.kvk.nl

Overleg met
Deetman in goede
atmosfeer
Wim Deetman, burgemeester van
Den Haag, heeft op 4 februari het
halfjaarlijkse veiligheidsoverleg met
een afvaardiging van de ondernemers uit de binnenstad gevoerd.
Het gesprek verliep in een ontspannen en open atmosfeer. Beide partijen
benadrukten dat een goede samenwerking in het belang van alle betrokkenen is, om een positieve en goede
situatie – ook voor de toekomst – te
waarborgen.

Over de herinrichting van Kerkplein en omgeving wordt een tweewekelijks overleg gehouden om de
voortgang van de werkzaamheden
te bespreken. In dit overleg kunnen
ondernemers en bewoners met vragen over de voortgang en bereikbaarheid van de herinrichting Kerkplein e.o. terecht.
Deze ochtenden worden gedurende
de herinrichting elke maandag van de
oneven weken op een vasttijdstip gehouden, te weten 9.00 uur. De locatie
is Bureau Binnenstad, Buitenhof 47.
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 23 februari om 9.00 uur.

■ BOF-bestuurslid Peter Streng is
per 1 januari voorzitter van de winkeliersvereniging City Center. Streng
bestiert een tabaks-, souvenirs- en
tijdschriftenwinkelketen, met een ﬁliaal in onder meer de Vlamingstraat.
Onder het City Center vallen Spuistraat, Venestraat, Vlamingstraat, het
eerste gedeelte van de Wagenstraat
en de Gortstraat.

Philippe
le Clercq
voor het
Paleishotel
aan de
Molenstraat.

BOF-bestuurslid Bernard Felix deinst wat benauwd terug bij het
offeren van een krop sla aan een Chinese leeuw. Het aanbieden
van deze groente hoort bij de Chinese nieuwjaarstraditie, maar
een leeuw blijf natuurlijk een leeuw!
Bernard Felix, die op deze wijze op zaterdag 24 januari zijn
Swiss Casino aan het Spui op traditioneel Chinese wijze liet
inwijden door de Chinese gemeenschap kwam er echter zonder
kleerscheuren vanaf. Op aanwijzing van enkele begeleiders ving
hij de resterende sla weer netjes op het zilveren dienblad. Dit
brengt volgens de traditie geluk. Met het Swiss Casino zit het dit
jaar dus wel snor.

Een open paneldiscussie zal op
16 maart de bijzondere Algemene
Ledenvergadering van Buurtschap
Noordeinde besluiten.
In het panel zitten onder meer Wethouder Welzijn en Cultuur Louise
Engering, de nieuwe directeur van
Den Haag marketing en Events Peter
Rijntjes, de Voorzitter van de HCHW
Chris Broos en de Voorzitter van de
Buurtschap Bart Kat, die ook de discussie zal leiden.
Die zal gaan over de betekenis van
cultuur op de binnenstad, de bescherming ervan, de diversiteit en de zin
van investeringen op dit gebied. Tevens zal worden besproken hoe de terugloop van het aantal bezoekers van
het Noordeinde kan worden gekeerd.
Algehele doelstelling is het peilen of
en hoe er kan worden ingehaakt op
2004 Cultuurjaar.
De (besloten) vergadering wordt gehouden in het Bureau Binnenstad,
Buitenhof 47 en begint om 18.00 uur.
De openbare paneldiscussie zal om
20.00 uur van start gaan.

