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Argumenten BOF in de wind geslagen: raad akkoord met forse verhoging

Onrust en ontsteltenis over
parkeertarieven binnenstad
Met ontsteltenis en ongeloof hebben de Stichting Binnenstad Den Haag, de Binnenstad Ondernemers Federatie, de
Kamer van Koophandel Haaglanden, de Raad Nederlandse
Detailhandel kring Den Haag, en de VVE Haagse Binnenstad gereageerd op het raadsbesluit van donderdag 15 april
om het parkeertarief in de binnenstad tot 2,40 euro op te
schroeven.

AFTELLEN TRAMTUNNEL BEGONNEN

Piet de Borst, de befaamde aan de weg timmerende
binnenstadsondernemer, demonstreert vrijdagmiddag 16 april aan
verkeerswethouder Bruins hoe hij met de afstandsbediening de
lichtkrant boven zijn lampenwinkel aan de Grote Markt in werking
kan stellen. En ja hoor, na deze handeling is daar het aantal dagen
te zien tot de tramtunnel op 16 oktober door verkeersminister Peijs
wordt geopend. “Als die datum niet wordt gehaald, komt hier elke
dag de hoogte van de boete te staan, die de bouwer krijgt”, grapt
De Borst als hij na de inhuldiging het woord neemt. Maar als alles
(eindelijk) mee zit, zullen na 16 oktober de Grote Marktstraat en
omgeving van de bouwperikelen verlost zijn, en ook de bovenleiding,
die u op de foto bovenin nog voor de lichtkrant langs ziet lopen.

25 mei – Deelnemersvergadering BOF
Thema: verhogen van de organisatiegraad
18.30 uur – Bureau Binnenstad, Buitenhof 47
Met: wethouder Bruno Bruins
Verder aanwezig: alle ondernemers in de binnenstad, u dus ook!

••••••• Komt allen! •••••••

Blijkbaar heeft de raad haar oren
teveel laten hangen naar het betoog van de PvdA-er Henk Kool,
die het winkelen in de binnenstad volgens berichtgeving in de
Haagsche Courant als een rijkeluisuitje beschouwt: “De mensen
die hun four-wheel op het Voorhout parkeren om een antiek kastje te kopen hebben geen last van
deze parkeertarieven”, aldus Kool
in de Haagsche Courant, die overigens foutief een verhoging tot �
2,10 euro meldde.

Desastreus

De BOF heeft juist samen met
de RND en Stichting Binnenstad
sterk stelling genomen tegen deze
verhoging en naast brieven ook
gesprekken gevoerd met de fracties. Ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW West, de Kamer van
Koop-handel (KvK) en de Organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Den Haag achten een
verhoging met 30% tot ‘Amsterdams binnenstadsniveau’ desastreus. Het treft volgens hen het bedrijfsleven in Den Haag letterlijk
in het hart.
“Verhoging van de parkeertarieven
is geen oplossing voor het dichten van begrotingsgaten. Want die
gaten komen later en op andere plekken in veel ergere en nauwelijks te corrigeren mate terug”,
aldus betoogde voorzitter Bart
Kat van de ondernemersvereniging
Buurtschap Noordeinde tijdens het
inspreken voor de raad. “Ontmoedigen van het autoverkeer in de
binnenstad vinden wij een ongenuanceerd beleid. Deze verhoging
is zo drastisch, dat winkels gaan
sluiten wegens gebrek aan klanten”, aldus Kat.

Omleidingen en opbrekingen

Dat is geen onterechte veronderstelling: de binnenstad is de afgelopen jaren zwaar geteisterd geweest door de vele opbrekingen
en omleidingen, die menig ondernemer de das om hebben gedaan.
Juist nu de bereikbaarheid beter
lijkt te worden, komt er een nieuwe drempel. De winkels in de binnenstad krijgen zo een onmogelijke concurrentiepositie ten opzichte
van de winkelcentra in de regio,
aldus de betrokkenen.

De stad
in bezit

H

et is altijd interessant om
van een grote onderneming
te weten wie feitelijk de macht
heeft. Of: wie bezit de meeste
aandelen?
Zo zijn van de stad Den Haag
de meeste aandelen in handen
van de Nederlandse Regering.
Daarom: als de regering als
grootaandeelhouder beslist
dat hele stukken stad tijdelijk
afgesloten moeten worden
omdat het landsbelang dat
vraagt is verdere discussie
uitgesloten. De eigenaar heeft
het immers voor het zeggen.
Projectontwikkelaars en
bouwondernemingen hebben
ook een meerderheidsbelang.
Zij besluiten waar en wanneer
er gebouwd gaat worden, wat
daarvoor eerst afgebroken moet
worden en welke straten zij
voor hun activiteiten opeisen.
Ook het buitenland is baas:
ambassadeurs beslissen hoe
hun veiligheid bewaakt moet
worden: waar komen de hekken
en, alweer, welke straten
moeten tijdelijk deﬁnitief
worden afgesloten.

N

atuurlijk is het
bovenstaande grote onzin.
Geen enkele partij kan
het eigendom van de stad
claimen want de stad is van
de Hagenaars. Van de mensen
die er wonen of werken. Van
de laatstgenoemden zijn de
binnenstadsondernemers niet
het minst belangrijk. Zij zorgen
ervoor dat er een levendig
centrum is, een centrum dat
wat te bieden heeft. Dat is
prettig voor de Hagenaars, dat
is prettig voor de bezoekers. Het
is zelfs prettig voor ministers,
ambassadeurs en projectontwikkelaars.

N

atuurlijk is er ook een
gemeentebestuur maar dat
is er slechts om de belangen van
de burgers te dienen.
Wanneer er dus externe partijen
zijn die, terecht of onterecht,
een claim leggen op een stuk
stad dan zal het gemeentebestuur altijd pal staan om het
belang van hen die het meest in
de stad thuishoren te dienen.
Of is dat alweer grote onzin?

Marcel Bergema
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Belangstellenden welkom bij oprichting

Hofkwartier krijgt eindelijk ondernemersvereniging
Uit een enquête die onlangs onder een groot gedeelte
van de ondernemers in het Hofkwartier werd gehouden
is duidelijk naar voren gekomen dat er grote behoefte
bestaat aan een ondernemersvereniging in dit gedeelte van
Den Haag. Op 19 april zal die dan ook worden opgericht,
waarbij alle betrokken ondernemers van harte welkom
zijn.
“Het is te zot voor woorden dat
het Hofkwartier – het oudste gedeelte van de stad – praktisch als
enige wijk of buurtschap van het
centrum tot op heden niet beschikte over een eigen vereniging die de
belangen van alle ondernemers
kan behartigen, zowel tegenover
de Gemeente als tegenover andere
ofﬁciële instanties” aldus Philippe
le Clercq, eigenaar van het Paleis
Hotel en beoogd voorzitter van de
op te richten vereniging.
“Behalve het organiseren van evenementen en activiteiten die onze
buurt gezelliger moeten maken
hopen wij door onze goede contacten met de Gemeente, met het Bureau Binnenstad en met de Kamer
van Koophandel en door samenwerking met en ondersteuning
van organisaties zoals de “Binnenstad Ondernemers Federatie” en
de “Stichting Binnenstad “ daadwerkelijk de belangen van onze ledenondernemers te kunnen behartigen……

Grafﬁtibestrijding

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld collectieve afvalinzameling,
grafﬁtibestrijding en vele andere
zaken die individuele ondernemers

Advies: geen
koopavond tijdens
‘KoninginneNach’
Het grootwinkelbedrijf (RND, lokale kring Den Haag) hebben het
advies uitgebracht op donderdag 29
april (KoninginneNach) om 18.00
uur de winkels te sluiten in plaats
van om 21.00 uur.
‘Nach’-organisator Doen Evenementen had het graag anders gezien, maar de winkelorganisaties
zien mensen niet snel met volle
boodschappentassen de podia aflopen. Desalniettemin staat het de
winkeliers vrij om hun winkel op
die avond langer open te houden.
De BOF onthoudt zich van advies,
maar raadt wel aan om de etalageverslichting die nacht te laten
branden.

Koninginnedag

Het advies geldt tevens voor Koninginnedag (30 april) en Hemelvaartsdag (20 mei). De grootwinkelbedrijven zijn dan in elk geval
eveneens gesloten. Ook dan kunnen de winkeliers hiervan afwijken.

STRIJKLICHT DOET WONDEREN

dikwijls niet dan wel moeilijk zelfstandig kunnen aanpakken”, aldus
le Clercq.

Oprichtingsvergadering

Een aantal enthousiaste ondernemers heeft hierop ‘de koppen bij
elkaar gestoken’ en de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor
een oprichtingsvergadering die op
maandag 19 april vanaf 18.15 uur
zal worden gehouden in het kantoor van Bureau Binnenstad, Buitenhof 47 in Den Haag.
Dankzij de belangenloze medewerking van een buurtbewoner en notaris zullen de akten dan ofﬁcieel passeren waarna inschrijving
bij de Kamer van Koophandel zal
plaatsvinden.
Alle ondernemers uit het Hofkwartier, evenals andere geïnteresseerden, zijn van harte uitgenodigd
deze vergadering bij te wonen.
Wel worden zijn verzocht om zich
van te voren aanmelden bij het International Ofﬁce center in de Molenstraat 15, tel. 3611711.
Ruim van te voren zullen de statuten van de vereniging eveneens
in het Ofﬁce Center op werkdagen gedurende kantooruren ter inzage liggen.

KORT
■ Zoals in BOF-Bulletin nr. 11 gemeld, wil Deetman dat er vaart
achter het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de binnenstad wordt
gezet. Over dit samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen bij
de veiligheid in de binnenstad is
op 30 augustus om 18.30 uur een
bijeenkomst voor ondernemers in
de binnenstad met Burgemeester
Deetman en wethouder Bruins.
■ De BOF begroet twee nieuwe
leden: Chinatown en Vereniging
Passage Belangen. Hoe meer nieuwe leden, hoe beter de BOF de belangen van de winkeliers in de binnenstad kan vertegenwoordigen.
■ Tamar de Koning en Ralf van Peeren, afkomstig van Den Haag Marketing & Events (voorheen Stichting Promotie Den Haag), werken
per 1 april op het Bureau Binnenstad. Tamar voor 5 dagen (070 313
13 52) en Ralf (070 3131346) voor
3 dagen in de week. Zij houden
zich bezig met promotie en evenementen voor de binnenstad.
(advertentie)

www.websitez.nl

Ondanks de vernieuwingswoede van de gemeente, hebben sommige
stukjes binnenstad hun karakter weten te behouden. Zo komt de
Raamstraat met een fraai strijklicht in de ochtend onverwacht
fraai uit de hoek met haar oude panden en lichte kromming.
Evenals vroeger het Achterom, typisch een straat die de gemeente
even is vergeten, maar door haar oorspronkelijke staat prachtige
perspectieven biedt.
Wil je trouwens meer oude binnenstad zien? Ga dan eens een winkel
in de Spui- of Vlamingstraat binnen en vraag of je eens uit het raam
van de eerste verdieping mag kijken: als je de blik niet naar beneden
richt, maar opzij en naarboven heb je uitzicht op een 19de eeuws
Den Haag, dat wel hier en daar dringend een verfje nodig heeft...

Wethouder verrast door winkelgebied
Boekhorststraat – Brouwersgracht
Een wederzijdse kennismaking, dat
was het bezoek dat wethouder Verkerk (Economie) met beleidsambtenaar Koster op 15 maart bracht aan
het gebied van de winkeliersverenigingen Boekhorststraat en Tussen
de Grachten.
Meerdere winkeliers ontvingen het
gezelschap met drankjes en hapjes. De vertegenwoordigers van de
gemeente op hun beurt luisterden
geïnteresseerd naar de vele ontwikkelingen in deze buurt en verbaasden zich over het veelzijdig
winkelaanbod. Veel kleine, door

allochtone winkeliers gedreven
zaken, daartussen en daarboven
veel woningen.
De winkeliers die de rondwandeling verzorgden hopen dat dit bezoek een positieve impuls geeft
aan hun plan: het in kaart brengen van een toekomstvisie op dit
gebied, maar dan gebaseerd op de
wensen van de betrokken bewoners en winkeliers.
Bij dit bezoek zal het niet blijven.
Ook de binnenstad staat op de
agenda: dit werkbezoek zal plaatsvinden op woensdag 28 april van
09.00 tot 12.30 uur.

