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BOF woedend over ‘trap onder gordel’ in pers en raadsvergadering

PvdA-fractievoorzitter
terechtgewezen in brief
‘HET WORDT WEER PRACHTIG’

Namens de ondernemers in de Binnenstad heeft de BOF een brief op
poten geschreven naar PvdA-raadslid en fractievoorzitter Henk Kool,
die zich in de raadsvergadering van
15 april over de verhoging van de
parkeertarieven laatdunkend over
de ongeruste binnenstadondernemers heeft uitgelaten.
“De mensen die hun four-weeldrive op het Voorhout parkeren voor een antiek kastje hebben
geen last van die verhoging”, aldus
Kool, die de avond tevoren in de
raadsvergadering de ondernemers
als altijd klagende boeren had afgeschilderd.

‘Trap onder de gordel’
“Naar onze mening is de verontwaardiging bij de ondernemers
hierover zeer terecht, aldus de BOF
in haar schrijven, die vindt dat het
handelen van Kool dwars staat op
het sociale beleid dat de PvdA pretendeert voor te staan.
“Het ontgaat ons niet dat de ene
politicus wat meer oog heeft voor
de belangen van een groep dan de
andere (...).
Echter, het denigrerend spreken
over een groep mensen die momenteel in serieuze problemen verkeert kunnen we niet begrijpen,
zelfs al zou het humoristisch bedoeld zijn.”
“Zeker van een partij die een sociaal beleid voorstaat begrijpen we
niet waarom mensen die dag in dag
uit moeten vechten voor hun zakelijk voortbestaan een trap onder de
gordel moeten krijgen”, aldus de
BOF, die vindt dat de PvdA door de
uitingen van haar fractievoorzitter
fors aan geloofwaardigheid ingeboet: “Er zijn partijen in de Haagse gemeenteraad die nauwelijks serieus genomen kunnen worden. Tot
op heden hebben we de PvdA daar
nooit toe gerekend.”

‘Niet onderbouwd’

Op dit moment wordt nog druk gebouwd in de Passage
aan de renovatie van het voormalige ‘Hotel du Passage’. De
winkeliersvereniging Passagebelangen is sinds kort ook BOF-lid.
Op pagina 2 een interview met voorzitter Emile Meerts.

In een reactie schrijft Henk Kool,
dat hij niet de bedoeling heeft
gehad om te kwetsen. Van het citaat ‘net boeren, altijd klagen,
nooit goed’ neemt hij echter niets
terug, omdat volgens hem de bezwaren tegen de verhoging tegen
parkeertarieven niet zouden zijn
onderbouwd.

Boerenkool

H

et afserveren van mensen
en hun meningen is niet
moeilijk.
Een Marokkaan noem je
kutmarokkaan en wat zou
hij daar nog tegenin moeten
brengen. Bij een Jood hoef
je maar tussen je tanden te
sissen en hij houdt zijn mond.
Discussie gewonnen!
Zet zo gerust een groep mensen
in de hoek: allochtonen zijn
illegalen en illegalen zijn
proﬁteurs.
Woonwagenbewoners noem je
minachtend kampers want zij
betalen geen belasting over hun
winst op wiet. En kijk uit voor
moslims want dat zijn allemaal
gevaarlijke terroristen!

I

k heb best vaak op de PvdA
gestemd, ik ben een idealist
en het bovenstaande vind ik
geen sterk staaltje ethiek.
Mensen verdienen respect als
individu en hun argumenten
verdienen het om serieus
genomen te worden. Ook als je
zelf een andere mening hebt.

P

vdA-voorman Kool denkt
daar kennelijk anders
over. Zijn gemeenplaatsen
kenmerken zich niet door
respect of gevoel voor nuance en
evenmin getuigen ze van al te
veel inzicht.
Pizzabezorgers die niet meer in
een risicowijk willen bezorgen
zijn angsthazen die een pak
op hun duvel zouden moeten
krijgen. Binnenstadsondernemers zijn boeren die altijd
klagen en als ze lachen is dat
als een boer met kiespijn. En
op het Noordeinde komen
uitsluitend patsers met dikke
auto’s om antieke kastjes te
kopen.
Boeren, burgers, buitenlui, trek
de beurs maar, mijnheer Kool
verzint het waar u bij staat!

Z

ullen we als boeren de
gifspuit pakken tegen het
onkruid?
Dat vertik ik, met alle boerenkoppigheid die ik in me heb.
Want ik respecteer mijn
collega’s, ik respecteer boeren,
ik respecteer mensen.

E

n – het kan me niet eens
schelen van welke partij ze
zijn – ik respecteer politici.

Marcel Bergema
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Stolte voor harde
aanpak vervuilers
Grote Markt
De ondergrondse vuilopslag op de
Grote Markt werkt nog niet naar
behoren: er staat nog veel afval
naast i.p.v. in de containers.
Wethouder Wilbert Stolte heeft in
overleg met de BOF gepleit voor
een hardere aanpak: bekeken
wordt of de rekening bij de vervuilers kan worden gepresenteerd.
Maar deze pilot moet een succes worden. Ook BOF-lid Bernard
Felix neemt de handschoen op om
de ondernemers te wijzen op hun
verantwoordelijkheid.
De AVR houdt de techniek van de
containers nauwlettend in de gaten
en de ondernemers worden dringend gevraagd hun afval behoorlijk aan te leveren.

KORT
■ Op dit moment wordt de projectgroep geformeerd rondom het realiseren van het Keurmerk Veilig
Ondernemen voor de hele binnenstad. Tijdens de deelnemersvergadering op 25 mei zal de lanceerdatum worden aangekondigd. Doel is
op korte termijn het keurmerk voor
de hele binnenstad.
■ Bart Kat, voorzitter van Buurtschap Noordeinde vindt de koninklijke begrafenis dit keer beter
geregeld; het Noordeinde was op
verschillende plaatsen oversteekbaar gemaakt.
■ Hofkwartier Ondernemersbelangen is maandag 19 april opgericht.
Verwacht wordt dat er met circa 35
leden van start wordt gegaan.
■ Het bankje bij Florencia komt na
een afwezigheid van tien jaar weer
terug op het Torenplein. Op woensdag 9 juni om 12.30 uur wordt
het plechtig door de Gemeente
overhandigd aan de Ondernemers
Vereniging Jan Hendrikstraat/Torenstraat met de verplichting er
verder goed voor te zorgen.
■ Er komt geen nadeelcompensatie
voor de winkeliers van het wijnhavengebied. De BOF laat het er echter niet bij zitten. In het volgende
bulletin volgt meer informatie.
■ De doop van Prinses Amalia op
zaterdag 12 juni in Den Haag moet
een ‘oranje’ dag worden, want er
zullen waarschijnlijk veel bezoekers op af komen! Steek dus allemaal de vlag uit met oranje wimpel!
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Emile Meerts (voorzitter Passagebelangen) looft rol BOF

“Mensen willen niet graag
winkelen in een zooitje”
“In Den Haag zijn wijken, waarin mensen zoveel verdienen dat ze
haast van gekkigheid niet weten
wat ze moeten kopen. Die mensen
mijden echter de Haagse binnenstad, omdat die overal is opgebroken. In plaats daarvan gaan ze naar
andere plaatsen in Nederland, of
zelfs naar winkelcentra in België
en Duitsland.”
Aan het woord is Emile Meerts,
voorzitter van de vereniging Passagebelangen, die onlangs lid is
geworden van de BOF. Meerts, die
met plezier zijn functie als bedrijfsleider vervult van kofﬁe- en
theespeciaalzaak Simon Levelt in
de Passage en de Frederik Hendriklaan, heeft goede ervaringen
met de inzet van oud-BOF-voorzitter Ad Dekkers en hoopt dat de
BOF zich slagvaardig kan opstellen door haar stevige netwerk.
“Maar niet alleen hun netwerk is
hun kracht: ze kennen de ondernemers en reageren direct als je
bij ze aanklopt. Bij de gemeente kun je dat vergeten. Bovendien
hebben zij door hun expertise
een krachtige adviserende functie. Ook springen ze met raad en
daad bij als een winkeliersvereniging steun nodig heeft om van de
grond te komen.”

Verlichting
“En laten we niet vergeten dat ze
al veel hebben bereikt als het bijvoorbeeld ging om het verplaatsen of de dreigende verdwijning
van tramhaltes. Ook hebben zij
gezorgd dat bij de bouw op de
Groenmarkt de schutting werd
opgeﬂeurd met een fraaie schildering.
De zaken zijn belangrijk, zoals
ook de verlichting in de avonduren, waarvan de BOF het belang inziet.
Ook het voortdurend open liggen van de binnenstad is een probleem, waarbij hij de inzet van de
BOF waardeert. Want vooral als
het om de vele werkzaamheden in
de stad gaat, die funest uit hebben uitgepakt voor met name de
speciaalzaken.
Meerts: “Ook in de Passage is

Emile Meerts (rechts): “Als het in de Passage niet lukt, lukt het
nergens.”
de toeloop sinds de verbouwing
enorm gekelderd. Zo’n tien bedrijven zijn er door over de kop
gegaan. De verbouwing is een
noodzakelijk kwaad, maar je
merkt dan hoe moeilijk het is
voor gemeente, bouwers, projectontwikkelaars en pandeigenaren
om iets te begrijpen van winkeliers, die een geringe omzetdaling
al direct voelen in hun eigen
beurs en het risico lopen, dat ze
hun gezin niet meer kunnen onderhouden.”

Speciaalzaken onder druk
Volgens Meerts is de minimale
winstmarge dodelijk voor de diversiteit van het winkelbestand
in de binnenstad. “Mensen komen
juist naar de binnenstad toe voor
de speciaalzaken, niet voor de
winkelketens, want die vind je
overal. Maar juist die staan onder
druk. De huren van de panden
zijn zo exorbitant hoog, dat eigenlijk alleen de verkoop van kle-

ding nog renderend is. Verhuurders laten liever de panden leeg
staan, dan dat ze de prijs laten
zakken.”

Iedereen verplicht lid
Desalniettemin ziet Emile Meerts,
die zichtbaar plezier heeft in zijn
werk, de toekomst met vertrouwen tegemoet.
“Als het in de Passage niet lukt,
lukt het nergens. De Passage is
het raspaardje van de winkels in
de binnenstad. We zien er dan ook
streng op toe, dat alleen de betere speciaalzaken zich hier vestigen. Reisbureau’s of een Wibravestiging zijn hier niet welkom,
aldus Meerts.”
Passagebelangen is één van de
weinige winkeliersverenigingen,
die zo’n sterke invloed op haar
winkelomgeving kan laten gelden: iedereen in de Passage is
verplicht lid: een stille wens van
vrijwel elke voorzitter van een
winkeliersvereniging.

(Advertentie)

16 Oktober wordt een feest!
En dit feest – de opening van de tramtunnel –
wordt o.a. gevierd met het uitbrengen van een CD
door een spectaculaire Haagse band, die speciaal
hiervoor een nummer gaat schrijven. Deze bijzondere CD moet breed verspreid worden, koop daar-

om voor € 1,- per stuk een groot aantal van deze
CD’S die u bijvoorbeeld als relatiegeschenk uit kunt
delen aan uw klanten.
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Fax deze strook naar 070 – 3247517 t.a.v.
Emmy Simons, of stuur een e-mail naar
esimons@denhaag.kvk.nl.
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