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Van Woensel ‘heeft er zin in’
se bijltje gehakt. Daarbij draagt hij
de binnenstad, die hij een ‘kroonjuweel’ noemt een warm hart toe.
Van Woensel verbaast zich over de
aandrang van de BOF op een sterkere rol van de overheid, ondanks
de privatisering (zie openingsartikel hieronder).

Hij vindt het contact erg belangrijk en hoopt dat hij in de anderhalf
jaar voor de nieuwe verkiezingen
met name zijn stempel kan zetten
op gebied van vrije tijd, startende
ondernemers en détailhandel. En de
nieuwe wethouder houdt van een
praktische aanpak.
Als raadslid sinds 2002 en als fractievoorzitter van de VVD in 2003
heeft hij al behoorlijk met het Haag-

“Het is opmerkelijk dat een groep
ondernemers nota bene bij een VVDwethouder pleit voor een strakkere
overheidsregie”, aldus de wethouder.
Het gesprek verloopt echter in een
vertrouwelijke sfeer en de wethouder roemde de ‘korte’ lijnen met de
BOF. Van Woensel gaat dan ook in
op de uitnodiging voor een vervolgafspraak medio volgend jaar.
De kersverse wethouder zegt de

O

Opmerkelijk

De nieuwe wethouder Pieter van Woensel (geheel links) op gesprek
bij de BOF. “Ik heb er zin in”.
kennismaking als zeer positief te
hebben ervaren, vooral de sfeer,
waarin hij zich openhartig heeft
kunnen uiten.

De BOF wenst Van Woensel veel
succes toe met deze nieuwe uitdaging en hoopt hem vaak in de Haagse binnenstad te ontmoeten.

Gesloten parkeergarage, verdwenen faciliteiten, onzekerheid

Privatisering: een drama
De privatisering door
de overheid lijkt bijna
alleen maar rampspoed
te hebben gebracht. Dat
geldt niet in het minst
voor ondernemers in de
binnenstad. Goedkoper
– toch de belangrijkste
doelstelling – is het er op
een enkele uitzondering
na, ook niet op geworden.
En het komt de
besluitvaardigheid en visie
bij de gemeente niet ten
goede. De BOF wenst dan
ook meer overheidssturing
en visie.

publiekstrekker die veel ondernemers de
nodige inkomsten had
kunnen bezorgen. Dat geldt bovenal voor de congressen, waarvoor dit
gebouwencomplex toch ooit in het
leven was geroepen: waar kun je
er in de stad nog voor terecht? De
binnenstad voelt deze teruggang in
de uitstraling van de stad aan de
terugloop van haar bezoekers.

Visies
En er is bij de winkeliers aan de Grote
Marktstraat ergernis gerezen over
het uitstellen van de herinrichting
van de straat: nu de tramtunnel in
oktober wordt opgeleverd kijken de
winkeliers reikhalzend uit naar de
langverwachte opknapbeurt voor de
grootste Haagse winkelader.
De gemeente wil echter wachten met
de herinrichting tot de nieuwbouw
van de Spuimarkt in een gevorderd
stadium is, waardoor de aanblik van
de binnenstad langer inconsistent
blijft dan nodig is.

De ondernemer weet nu wat privatisering voor hem inhoudt: hij kan
meer keuzes maken en overheidstaken zijn afgeschoven, omdat die voor
de overheid te duur zouden zijn.

In plaats van de
gemeentereiniging zijn er
nu ineens vijf ﬁrma’s die
mekaar soms bijna letterlijk
in de wielen rijden
In plaats van de vertrouwde gemeentereiniging zijn er nu ineens vijf
ﬁrma’s, die het bedrijfsafval komen
ophalen en elkaar daarbij soms bijna
letterlijk in de wielen rijden. Al die
grote wagens die de doorgang in zijn
winkelgebied blokkeren, zijn een
nieuw probleem.

Parkeergarage
Weliswaar worden er dankzij de
initiatieven van Coöperatie Ondernemers Binnenstad nu maatregelen
getroffen om dit in goede banen te

De ondernemer ziet een
overheid die door de
privatisering steeds meer
haar verantwoordelijkheden
ontloopt
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de sturende linkerhand van de gemeente niet weet wat haar geprivatiseerde rechterhand doet: een parkeervak voor auto’s, dat hooguit door een enkele motor kan worden
gebruikt, omdat zich daar al een bovenleidingsmast en lantaarnpaal
bevinden...
leiden, maar het bezorgt de ondernemer extra werk.
Er is meer ongemak, ook – of juist –
voor het publiek. Zo bleek de geprivatiseerde parkeergarage onder het
Malieveld juist in het eerste weekend
van de jaarlijkse kermis gesloten!
Het Congresgebouw werd door
de gemeente overgedaan aan een
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Tunnelleed

“De binnenstad is een kroonjuweel”
Pieter van Woensel (VVD), opvolger
van wethouder Bas Verkerk en sinds
3 september wethouder Economie,
is blij dat hij zo al zo snel kennis
heeft kunnen maken met het dagelijks bestuur van de BOF. Dit heeft
hij op 15 september gezegd tijdens
zijn bezoek aan de bestuursvergadering van de BOF.

15

projectontwikkelaar en prompt kon
het North Sea Jazzfestival daar niet
meer worden gehuisvest, omdat een
noodzakelijke zaal tegen de vlakte ging. Wethouder Engering van
Cultuur had het nakijken, want zij
kon er niets meer tegen ondernemen. En zo verliest de stad, behalve
een culturele traditie ook een grote

Privatisering of geen privatisering: de ondernemer ziet een overheid die door de privatisering steeds
meer haar verantwoordelijkheden
ontloopt, terwijl de belastingdruk
niet lager wordt. Zij zou beslist weer
meer het heft in eigen handen mogen
nemen, meer visie tonen en die visie
daadkrachtiger uitvoeren.
Gelukkig kan de BOF zich bogen op
een goede verstandhouding met de
gemeente en kan zij in haar regelmatig overleg haar invloed doen
gelden.

p het gebied van
tramtunnels reken
ik mezelf tot de
ervaringsdeskundigen.
En dat is een heel ander
soort deskundigen dan de
slimme jongens die indertijd
uitgerekend hebben hoe het
moest en wat het zou kosten.
Die ervaring is dat ik, zo lang
de bouw duurde, een paar keer
per week van het beginpunt
naar het eindpunt liep. Niet
om het traject in ogenschouw
te nemen maar gewoon om van
huis naar het Centraal Station
te gaan.
En die wandeling viel lang niet
altijd mee. Ik herinner me het
klimmen over zandhopen, het
terechtkomen in doodlopende
stukken, het manoeuvreren
in de smalle paadjes tussen
schutting en winkelruit waar
een ontmoeting met een ﬁetser
steevast een blauwe plek in de
maagstreek opleverde.

D

e noeste bouwers vonden
het maar vreemd. Wat
moet jij op ons bouwterrein,
zag je ze denken. Wat moeten
jullie in mijn stad, dacht ik
terug. Net als Piet de Borst
telde ik de dagen af naar het
moment dat het allemaal
voorbij zo zijn. Maar dan wel
zonder zijn altijd opgewekte
kop.
Wat heb ik in die dagen de
tunnel vervloekt. Met het
grootste plezier had ik hem
persoonlijk lek geschopt.
Begrijp me goed, ik heb dat
nooit gedaan. Sommige dingen
hoef je niet te doen. Die
gebeuren vanzelf.
En nu is dat allemaal voorbij.
En wat gebeurt er met geleden
leed? Dat vergeet je zodra
het achter de rug is. Wat
was het een leuke, avontuurlijk tijd met die klauter- en
zoektochten door de Grote
Marktstraat!

J

a, nu hij er is heb ik vrede
met de tunnel, onze tunnel.
Ik ben er in geweest en ik
vind hem nog mooi ook. Wist
u dat, dat een tunnel mooi
kan zijn? Ontworpen door
een echte architect die er een
indrukwekkend werkstuk van
gemaakt heeft.
En nu hij eindelijk klaar is ga
ik er trots op zijn. Net zo trots
als op al het andere moois dat
onze stad te bieden heeft.
Heel misschien zelfs ga ik
de tunnel ooit ‘souterrain’
noemen.

Marcel Bergema
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KORT
■ Melding vervuiling

ZATERDAG 16 OKTOBER

FEESTELIJKE OPENING BROUWERSGRACHT

Opening Tramtunnel

Door ondernemers in de binnenstad wordt in toenemende mate
geklaagd over vuil op straat en
beschadigd straatmeubilair. Extra
ergernis daarbij is als er op een
klacht niet gereageerd wordt, of
wanneer de klager wordt doorverwezen naar een andere instantie.
In een overleg wees verantwoordelijk wethouder Stolte erop dat
in dergelijke gevallen gebeld moet
worden met het nummer

• 13.00 uur
Tunnel open, eerste trams door het
Souterrain
• 14.00 – 16.00 uur
Optocht historische trams door Den Haag
• 16.00 – 16.30 uur
Historische trams door Grote Marktstraat

Souterrain

• 13.00 – 17.00 uur
Toelichting op archeologische vloer in
Station

070 – 353 3000

Piet de Borst, de lampenkoning
van de Grote Markt, heeft
op 16 september de voorzittershamer van de ondernemersvereniging Grote MarktStraat overgedragen aan Albert
Gorter, ﬁliaalmanager van V&D
in de Grote Marktstraat. Piet de
Borst blijft als vice-voorzitter
verbonden aan de vereniging.

■

Dit blijkt uit de analyse die is
gemaakt in de aanloop naar het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Deze veiligheidsscan is gebaseerd
op melding- en aangiftecijfers van
de politie, een viertal schouwen en
panelgesprekken met ondernemers.
Ook het onderhoud en beheer zijn
nog niet op orde. Bestrating, verlichting en schoonmaken en vuil ophalen
zijn genoemd als punten die prioriteit verdienen.
u De complete veiligheidsscan is
binnenkort te lezen op
www.binnenstad-denhaag.nl

Eindelijk kon op zaterdag 28 augustus de Brouwersgracht feest
vieren: dit ter gelegenheid van
de afronding van de herinrichting.
Jarenlang heeft dit stukje stad
er verwaarloosd bijgelegen: de
nodige opknapbeurt werd door
de tramtunnelvertraging steeds
uitgesteld.

Parkeertarieven
De BOF heeft zich voorgenomen
om in te spreken tijdens de raadsvergadering, als de begroting
aan de orde komt. Hierin zal zij
samen optrekken met de Stichting
Binnenstad.
Bij deze roepen we u op aanwezig
te zijn bij deze vergadering om de
stelling van de BOF, de parkeertarieven niet te verhogen of anders
de opbrengsten ten goede van de
binnenstad te laten komen, kracht
bij te zetten.
Wordt vervolgd!

‘Overlast hèt probleem’
Overlast van drugsgebruikers, alcoholisten en dak- en thuislozen en van
groepen jongeren is volgens ondernemers en politie het grootste veiligheidsprobleem in de binnenstad. Zij
denken dat dit meer invloed heeft op
het veiligheidsgevoel dan de werkelijke criminaliteit.

Grote Markt

Geen doorverwijzing en een
duidelijke afspraak binnen welke
termijn het euvel verholpen is. Als
dit niet werkt, neemt u dan contact
op met het Bureau Binnenstad?

■

Nieuwjaarsreceptie
Noteert u alvast de nieuwjaarsreceptie voor binnenstadondernemers is op 4 januari 2005 van 18.30
tot 20.00 uur op een leuke locatie in
de binnenstad. U hoort nog waar.

■

CD Di-rect af te halen
De gratis uit te delen CD single
van Di-rect ter gelegenheid van
de opening van de tramtunnel is
op te halen op werkdagen tussen
10.00 en 16.00 uur bij het Bureau
Binnenstad, Buitenhof 47.
De kosten voor de winkeliers en ondernemers zijn € 1,(excl. 19% BTW) per CD, met een
minimum afname van 100 stuks.

Dat de straat er met nieuwe bestrating en klassieke verlichting
weer prachtig uitziet was voor
de ondernemersvereniging
Tussen de Grachten reden om
een feestelijke braderie en ambachtenmarkt te organiseren.

De vrijdag daarvoor was er een
plechtig moment: wethouder
Economische Zaken Pieter van
Woensel (links) bleek bereid
om, enkele dagen vóór zijn benoeming door de Raad, een ofﬁciële openingshandeling te verrichten.
Per historisch vaartuig werd een
groot wijnvat aangevoerd, dat
het nabijgelegen museum Van
Kleef beschikbaar had gesteld.
Na enig kruiwerk werd dit
vat door Van Woensel aangeslagen en met de inhoud werd
de Brouwersgracht gedoopt. Zo
vloeide er na jaren weer water
door de gracht.

City Center (o.a. Spuistraat, Vlamingstraat, Venestraat) is al een

Prinsegracht/Brouwersgracht

• 12.50 uur
Uitreiking prijswinnaar tekenwedstrijd
Ooievaarspas

Dr. Anton Philipszaal

• 13.00 – 13.45 uur
Filmmuziek, uitgevoerd door de Koninklijke
Militaire Kapel
• 14.00 – 15.00 uur
Vertoning ﬁlm ‘Hot Water’ o.b.v. een pianist
en slagwerker

Grote Marktstraat (voor V&D)

• 13.00 – 17.00 uur
Workshoppertent – Kinderen (tussen 6 en
12 jaar) kunnen hier zelf een tas bedrukken

BOF vraagt subsidie aan
voor winkelstraatmanagers
Om de het inhuren van een winkelstraatmanager mogelijk te maken
voor de ondernemersverenigingen in
de binnenstad heeft de BOF bij de
gemeente om een kwart miljoen euro
subsidie aangevraagd. De verenigingen kunnen deze kosten meestal niet
opbrengen, omdat promotie en feestverlichting het budget al opslokt.

• 13.00 – 17.00 uur
Toelichting op de Afﬁche Galerij in Station
Spui
• 13.00 – 17.00 uur
Informatie over de bouw van de tunnel,
Randstadrail, HTM en Spuimarkt in de
Stations
• 13.00 – 17.00 uur
Zwerfverhaal voor kinderen door de tunnel
• 13.00 – 17.00 uur
Rondleidingen, Old Timershow en
prijsvraag in de parkeergarage

Grote Marktstraat (voor Bijenkorf)

• 13.00 – 17.00 uur
Kids Hopper Paradise – Diverse
springkussens en attracties voor kinderen

pilot gestart met een manager voor
8 uur per week. Die moet voornamelijk nieuwe leden voor de winkeliersverenigingen gaan werven en de
onderlinge contacten tussen de reeds
bestaande leden verlevendigen.
De BOF hoopt op navolging, omdat
een actieve vereniging met een hoge
organisatiegraad een belangrijke
voorwaarde is voor de uitstraling
en het functioneren van een winkelgebied.

Grote Markt

• 13.00 – 17.00 uur
Muziekpodium gepresenteerd door Johan
Overdevest, met:
• 13.00 – 13.45 uur – Splendid
• 14.15 – 14.45 uur – 2Da Point (o.v.b.)
• 15.15 – 17.00 uur – New Groove Habits

Spuiplein

• 13.00 – 17.00 uur
Muziekpodium, gepresenteerd door Gerard
van den IJssel, met:
• 13.00 – 14.00 uur – Gruppo Sportivo
• 14.30 – 15.30 uur – D.I.S.C.O.
• 16.00 – 17.00 uur – Di-Rect

(Advertentie)

Workshops voor bestuurders ondernemersverenigingen
In iedere workshop staat één onderwerp centraal.
Het doel van deze workshops is het bieden van
handvatten en het geven van praktische tips ter
ondersteuning van het bestuurderswerk. De bestuursleden kunnen ervaringen uitwisselen en er
is ruimte voor het stellen van vragen. De sprekers
die de workshops verzorgen hebben praktijkervaring.
Workshop 1: Scoren bij externe partijen
Ondernemersverenigingen hebben regelmatig te maken
met externe partijen. Vooral de gemeentelijke overheid
heeft vaak een sleutelpositie bij het functioneren van de
vereniging. Hoe gaat een gemeente om met ondernemersorganisaties bij het opstellen van gemeentelijk beleid. Hoe
is dit te beïnvloeden? Bij wie moet ik voor wat zijn? Wie
zijn de partijen en wat zijn hun belangen. Welke valkuilen
zijn er? Welke technieken en tips zijn noodzakelijk om de
belangen van de ondernemersvereniging goed te behartigen. Hoe is de communicatie in- en extern?
Workshop 2: Leden vinden, leden binden
Hoe houden we het ledenaantal op peil of liever, hoe breiden we dat aantal uit? Hoe overtuigen we de zgn. freeriders om lid te worden en hoe ga je met ze om. Hoe maak
je een ledenwervingplan? Hoe weten we of de leden tevreden zijn? Hoe overtuigend komt het bestuur over op haar
leden? Technieken en handige tips om leden meer bij de
vereniging te betrekken.
Workshop 3: Besturen, kost niet veel tijd
Dit zegt men meestal als u gevraagd wordt voor een bestuursfunctie. Maar....... hoe kunnen we de meestal schaarse tijd zo effectief mogelijk benutten voor de ondernemersvereniging? Hoe maken we keuzes en stellen we
prioriteiten? Hoe maken we een missie en een visie? Welke
andere partijen kunnen worden ingeschakeld om zaken te
regelen? Wat zijn tijdrovers en wat doen we daar aan? Hoe
zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid, kunnen we
privé aansprakelijk gesteld worden? Hoe krijg je de rest van
de leden actief?

Voor wie
Bestuurders
ondernemersverenigingen
Kosten
Gratis (minimaal helft van
bestuur) of losse deelnemers
€ 50,- p.p p. workshop
excl. BTW
Aanmelden
Via het aanmeldingsformulier of via
voorlichting@denhaag.kvk.nl

Aanmeldingsformulier
@ workshops voor bestuurders van ondernemersverenigingen
Komt met meer dan de helft van het bestuur

ja / nee

Is aanwezig met 1 of meerdere bestuursleden op de volgende workshops:
Workshop 1: Scoren bij externe partijen, 12 oktober
Workshop 2: Leden vinden, leden binden, 26 oktober
Workshop 3: Besturen, kost niet veel tijd, 9 november

Kosten
Gratis (minimaal helft
van bestuur) of losse
deelnemers � 50,- p.p
p. workshop excl. BTW

Naam vereniging : ______________________________________________

Tijdstip
18.00 - 21.00 uur
Inclusief broodmaaltijd

Corr. adres

: ______________________________________________

Tijdstip
18.00 - 21.00 uur
Inclusief broodmaaltijd

Postcode + plaats : ______________________________________________

Datum en lokatie
KvK vestiging Den Haag,
Koningskade 30

E-mail

: ______________________________________________

Naam 1)
Naam 2)
Naam 3)
Naam 4)
Naam 5)
Naam 6)

:
:
:
:
:
:

Datum

: ___________________ Handtekening : __________________

Workshop 1:
Scoren bij externe partijen,
12 oktober
Workshop 2:
Leden vinden, leden binden,
26 Oktober
Workshop 3:
Besturen, kost niet veel tijd,
9 november

Informatie
Sector Voorlichting en Advies,
Ton Glissenaar
t (070) 328 78 43

Telefoonnummer : _____________________ Fax : ___________________

dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3
dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3
dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3
dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3
dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3
dhr / mw ______________________ workshop nr. 1 / 2 / 3

Dit aanmeldingsformulier
Faxen: (070) 3262010 of opsturen naar
Kamer van Koophandel Haaglanden
t.n.v. afdeling SVA
antwoordnummer 455
2501 VK DEN HAAG
Na aanmelding ontvangt u de bevestiging.

Locatie
KvK Haaglanden
vestiging Den Haag,
Koningskade 30
t (070) 3287100
Voorwaarden
De Kamer behoudt zich het
recht voor om bij onvoldoende
belangstelling de bijeenkomsten
te annuleren. In dit geval
wordt u één week voor de
bijeenkomst hiervan op de
hoogte gebracht.
(Kosteloos) annuleren is
mogelijk (uitsluitend schriftelijk)
tot vijf dagen voor de
bijeenkomst. Daarna zijn de
totale kosten verschuldigd. Het
is wel mogelijk om in overleg
met de KvK u door een ander
te laten vertegenwoordigen.
Inhalen op een later tijdstip is
niet mogelijk.

