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Bijzonder BOFlidmaatschap
nu mogelijk
Het streven van de BOF is dat zoveel
mogelijk winkeliers en andere ondernemers lid zijn van de winkeliersvereniging in hun buurt. En dat zo veel
mogelijk verenigingen op hun beurt
aangesloten zijn bij de BOF (als deelnemer).
Uit de praktijk blijkt dat er ook
ondernemingen zijn die zich niet
aan kunnen sluiten bij de in hun
buurt opererende vereniging. Soms
domweg omdat zo’n vereniging niet
bestaat. Ook zijn andere gevallen
denkbaar waardoor een bedrijf of
instelling rechtstreeks bij de BOF
aangesloten is. Hoewel dit niet tot
de opzet van de BOF behoort kunnen
geïnteresseerden toch in zo’n geval
een bijzonder deelnemerschap bij de
BOF aangaan als individuele onderneming/organisatie.
Tegen een op jaarbasis te verrekenen vergoeding (op vrijwillige basis
edoch minimaal € 50,- en maximaal
€ 500,-) krijgen deze bijzondere deelnemers:
•het BOF-bulletin toegezonden;
•worden anderszins via de BOF op
de hoogte gehouden van zaken die
spelen in de binnenstad;
•hebben het recht de deelnemersvergaderingen bij te wonen als toehoorder;
•worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en eventuele andere feestelijkheden die door de BOF
georganiseerd worden.
Bij toetreding worden de bijzondere deelnemers in het BOF-bulletin
vermeld.

Openingsadvies
Kerstdagen
Na het consultatierondje blijkt er
voorkeur te zijn voor drie koopavonden voor Kerst:
•woensdag 21 december
donderdag 22 december en
vrijdag 23 december
Winkeliers wordt verzocht dit advies
op te volgen, zodat bezoekers van de
binnenstad op deze avonden weten
waar ze aan toe zijn.

Nieuwsjaarceptie
en uitreiking
van de BOFFERD
De eerste dagen van 2006 volgt de
ene nieuwjaarsreceptie de andere
op. Toch kan er maar één de leukste zijn.
Om een lang verhaal kort te
maken: de nieuwjaarsreceptie van
de BOF zal plaatsvinden op 9 januari in FAB, Spui 185 (tegenover
het Spuiplein, waar ooit Magido
zat, naast het Filmhuis). Tevens
zal daar de BOFFERD worden
uitgereikt.
➤ Zie pagina 2 voor de genomineerden

Afval ophalen in de avonduren: het kan!
Het is in vorige bulletins al betoogd:
de BOF is voorstander van een stad
waar overdag geen vuilnisauto’s
tussen het winkelend publiek rijden.
Dat zou echter niet op gespannen
voet staan met de mogelijkheid om
enkele dagen per week het afval ook
in de vooravond op te mogen halen,

bijvoorbeeld tussen 6 en 8 uur.Vooral
voor de kleinere horeca, meestal open
van ’s middags tot laat in de nacht,
zou dat een verlichting zijn.
Uit overleg met de verenigde afvalophalers bleek dat zij daar ook een
groot voorstander van zijn: voor het
efﬁciënt inzetten van vuilniswa-

gens is een zekere spreiding gunstig.
Opvallend aspect: in Rotterdam mag
zeven avonden per week ’s avonds
het bedrijfsafval in de binnenstad
worden opgehaald ...
Het woord is nu weer aan het gemeentebestuur!
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Werkverschafﬁng

D

e hoek Spui - Grote
Marktstraat verandert
snel van gedaante: de
Spuimarkt krijgt duidelijk
vorm en zal volgend jaar om
deze tijd voor een groot deel
klaar zijn. Een stevig stuk stad
is dan weer ingevuld en ik heb
daar wel bewondering voor:
het is toch een heel geploeter
achter de tekentafel en in de
bouwput om zo’n megagebouw
overeind te zetten.

E

n, vraag ik me dan af, als
het helemaal klaar is, wat
doen ze dan met al dat vernuft,
al die deskundigheid? Dat zijn
toch geen heren die daarna
het werk in de volkstuin weer
oppakken of hun visstekje
weer opzoeken?
Mocht het een probleem zijn,
ik heb een idee.

D

Een impressie van de Grote Marktstraat in 2007.

Met komst C&A, ﬁtnesscentrum, supermarkt en ‘eco-super’

Spuimarkt al voor meer
dan de helft verhuurd
Door een verhuurcontract met een ﬁtnesscentrum en
twee supermarkten is de verhuur van de winkel-,
horeca- en ontspanningsruimte in het Spuimarktproject
al voor meer dan de helft gerealiseerd.
De oplevering van het eerste deelproject zal plaatsvinden aan het
Rabbijn Maarsenplein, waar medio
2006 een aantal internationaal georienteerde restaurants zal worden
geopend, waaronder een Thaise,
Japanse en een Chinese eetgelegenheid.
In totaal omvat het project aan het
Rabbijn Maarsenplein ca 2.000 m2
retail- annex horecaruimte op de
begane grond en daarboven 78 appartementen. Onder het project bevindt
zich een parkeergarage voor de bewoners van de appartementen.
Het Spuimarktcomplex aan de Grote
Marktstraat waarin winkels, zoals
C&A, een Chinees theehuis en een
pannenkoekenrestaurant komen, zal
volgens de planning begin 2007 klaar
zijn.
Fitness First komt hier op de derde

en vierde verdieping met een ﬁtness
centrum inclusief zwembad en
sauna.
Met ‘natuursuper’ EkoPlaza krijgt
Den Haag een ruim opgezette ecologische supermarkt en daarmee de
grootste winkel voor natuurlijke
voeding en ecologische producten in
de Haagse regio. Deze vernieuwende
‘extra large’-formule van EkoPlaza
sluit aan bij de trend om gezonder te
leven en bewuster te eten.

Drive-in super
Direct aansluitend aan de Q- park
garage komt een Plus Supermarkt
met een nieuwe formule. Hierbij gaat
het om het grootste assortiment, met
30.000 foodproducten van een uitstekende
prijs/kwaliteitverhouding.
Een drive-in supermarkt zal onderdeel uitmaken van deze locatie.

Boven de winkels komt de multiplexbioscoop Pathé Cinema’s met
negen zalen en circa 2.250 stoelen.
Deze publiekstrekker heeft, naast
de hoofdingang op de hoek Spui/
Gedempte Gracht, een entree aan de
Grote Marktstraat.

Sloop
Zodra C&A in het voorjaar 2007 is
verhuisd zal het oude Marks & Spencerpand - ooit een V&D-vleugel worden gesloopt. Eind 2007/ begin
2008 start daar dan de bouw van een
nieuw winkel/woningencomplex.
Volgens de huidige planning zal het
geheel in 2009/2010 klaar zijn.
➤ Zie voor meer informatie o.a.:
• www.ekoplaza.nl
• ww.spuimarkt.nl

Binnenstadsborrel
De binnenstadsborrel is op dinsdag
13 december van 17.00 tot 19.00 uur
in Hotel Des Indes.

e Turfmarkt, dicht in
de buurt, moet ook zo’n
mondain gebied zijn. Ook een
visitekaartje van het nieuwe,
dynamische Den Haag. Maar
in de openbare ruimte heeft
het verval toegeslagen: het
plaveisel brokkelt, veel van de
design lantaarnpalen branden
niet, staan scheef of zijn zelfs
in de knop gebroken. Prullenbakken zijn kapot, enkele
bomen zijn lang geleden dood
gegaan en blijven dat ook
halsstarrig.
Kortom, een gebied dat wel
een face-lift kan gebruiken.
En dat is kennelijk een
probleem want, hoewel het
gebied vanuit het Stadhuis
luid en duidelijk zichtbaar
is, valt er weinig activiteit
waar te nemen. Alleen toen
de politie er demonstreerde
was er een jolige bedrijvigheid
maar het resultaat daarvan
was dat de plantenbakken ook
al geruïneerd waren. Van je
vrienden moet je het hebben!

L

aat al die deskundigheid
en al die creativiteit van
de Spuimarkt-bouwheren nu
eens los op dit zo prominente
gebied. Geef ze de vrije hand,
niet om iets te veranderen
maar om gewoon het probleem
van het beroerde onderhoud
eens op te lossen. Prikkel ze,
laat ze hun tanden er in zetten.
Is dat onderhoud dan zo’n
groot probleem? We kunnen
toch (bijna) alles?
Wie de stad kritisch beschouwt
gaat daar ernstig aan
twijfelen.

Marcel Bergema
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Aanpak veelplegers
binnenstad krijgt prijs
De aanpak van veelplegers
en vandalen in de Haagse
binnenstad heeft de
Veiligheidsprijs 2005
gewonnen. De prijs werd
2 november voor het eerst
uitgereikt in de regio
Haaglanden en bedraagt
2500 euro.
De Veiligheidsprijs is een initiatief van de Kamer van Koophandel
Haaglanden en Politie Haaglanden
om de samenwerking op het gebied
van veiligheid te stimuleren tussen
bedrijven, gemeente, politie en andere partijen. De hechte samenwerking
tussen ondernemersverenigingen, de
gemeente Den Haag, het Openbaar
Ministerie en de Politie Haaglanden
oogsten veel lof.

Sticker
In het project trekken winkeliers één
lijn tegen winkeldieven. Als iemand
betrapt wordt op diefstal in een
winkel in de Grote Martkstraat, kan

BOF-LEDEN
De volgende winkeliersverenigingen in de binnenstad zijn
inmiddels aangesloten bij de
BOF en maken zich zo sterk voor
een Haagse binnenstad waar het
goed toeven is:
1. City Center
2. Nieuwe Vereniging
Ondernemers Paleispromenade
3. Ondernemers Vereniging
Grote Markt Straat
4. Ondernemers Vereniging
Jan Hendrikstraat/Torenstraat
5. Pleinkwartier
6. Markthof
7. Passage Belangen
8. Ondernemersvereniging
Tussen de Grachten
9. Buurtschap 2005
10. Buurtschap Noordeinde
11. Boekhorststraat
13. Stichting China Town
14. Ondernemersvereniging Hofkwartier
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direct een winkelverbod voor het hele
gebied worden opgelegd. Aangesloten bedrijven zijn herkenbaar aan
een sticker bij de deur. Winkeliers
en politie wisselen onderling beeldmateriaal uit van criminelen, zodat
beveiliging extra alert kan reageren op veelplegers. Dit ter bestrijding van de ‘veelplegers’: een kleine
groep, die bijna 65% van de criminaliteit op zijn kerfstok heeft. Deze
actie was in 2005 al goed voor ruim
honderd verboden.
Door het grote succes is ook een collectief garageverbod in de binnenstad van
Den Haag ingevoerd. Met deze maatregel weren de parkeergaragehouders
met één verbod autokrakers en vandalen uit aangesloten parkeergarages in
de binnenstad. Het aantal overtredingen is daar nu minimaal.

Collectieve brieﬁng
De activiteiten worden uitgebreid
met een ‘collectieve brieﬁng’. De
politie gaat aan de deelnemers van
het project in het centrum informatie geven over (veel-)plegers en hun
criminele activiteiten in de binnenstad - met uitwisseling van foto’s
en informatie. Kort en bondig, want
ondernemers hebben weinig tijd. Het
beveiligingspersoneel en politie spreken elkaar twee tot drie keer per week
een kwartier.

De betrokkenen bij het project aanpak veelplegers
binnenstad bijeen: v.l.n.r.: Riana Kagenaar
en Marleen Paulussen (politiebureau Jan
Hendrikstraat), Jan-Dam Stoon (De Bijenkorf),
Siebrig Koopmans (gemeente Den Haag), Ronald

BOFFERD 2005: de genomineerden!
De BOFFERD wordt toegekend
aan iemand die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt
voor (het ondernemersklimaat in) de
binnenstad. We nomineren:
•Nico van Mourik, vanwege zijn rol
als voorzitter in het KVO-traject
waarin hij zich zeer servicegericht
opstelt.

Consulent komt ondernemers te hulp bij fraude
Ondernemers in de regio’s Haaglanden en Rijnland die te maken hebben
met fraude in hun bedrijf kunnen
sinds kort terecht bij een vertrouwenspersoon: oud-hoofdofﬁcier van
justitie Henk Wooldrik.
Wooldrik is op 1 november als ’fraudeconsulent’ begonnen. Hij doet zelf
geen onderzoek, maar adviseert en
verwijst eventueel door naar bijvoorbeeld een forensisch accountantskantoor, een particulier recherchebureau of de politie. Zijn diensten
zijn gratis.
Het spreekuur wordt op aanvraag
gehouden in het kantoor van de
Kamer van Koophandel in Den Haag
en Leiden. Desgewenst spreekt Wooldrik af op neutraal terrein, zoals in
een wegrestaurant. De fraudeconsulent is een initiatief van het Regio-

den Hertog (politiebureau Jan Hendrikstraat),
Sander Vergroesen (De Bijenkorf), Vronie van Manen
(Bureau Binnenstad/gemeente Den Haag), Petra
Alkema (Bureau Binnenstad/Kamer van Koophandel)
en Ad Dekkers (Maison De Bonneterie).

naal Platform Criminaliteitsbeheersing, een samenwerkingsverband van
KvK, gemeente, politie, justitie en
ondernemers.
Naar schatting een kwart van de
ondernemers in Nederland heeft wel
eens te maken gehad met zaken als
diefstal door personeel, bedreiging,
afpersing en intimidatie. Veel ondernemers schamen zich er ook voor en
doen geen aangifte. Met de instelling
van een vertrouwenspersoon hopen
de initiatiefnemers hieraan iets te
kunnen doen.
Meer informatie bij:
➤ Eva van Duijn, Kamer van Koophandel
Haaglanden, telefoon 070 3287325 of email eduijn@denhaag.kvk.nl.
➤ Rob van Calsteren, Politie Haaglanden,
telefoon 070 3287333 of e-mail
rcalsteren@denhaag.kvk.nl.

•Sander Vergroesen die, als verpersoonlijking van De Bijenkorf, ook een
waardevolle bijdrage levert aan het
KVO-traject, met name waar de Grote
Marktstraat koploper was in het realiseren van het collectief winkelverbod.
•Ankie van der Bol wordt genomineerd
om haar tomeloze inzet voor het typisch
Haagse project De Indische Zomer.
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•Peter Jager neemt afscheid als
bestuurslid van de Stichting
Binnenstad en de VVE. Voor wat hij
heeft gedaan op dit gebied verdient
ook hij de Bofferd.
Wie het winnen gaat? U hoort en ziet
het tijdens de BOF-nieuwjaarsreceptie op 9 januari (zie pag. 1).

2006

•Reconstructie Prinsegracht tussen
de Brouwersgracht en de Lijnbaan
In het eerste kwartaal van 2006.
•Reconstructie Prinsegracht tussen
de Brouwersgracht en de Jan
Hendrikstraat
De herinrichting, inclusief het
vernieuwen c.q. verleggen van het
riool in dit gedeelte begint op 1
februari en duurt naar verwachting
10 weken.
•Reconstructie Noordwest
Buitensingel/Loosduinseweg/
Loosduinsekade
Deze omvangrijke reconstructie
wordt uitgevoerd in verband met
Randstadrail. Deze uitgestelde
werkzaamheden beginnen op 1 mei
en duren tot 1 augustus.

•Proﬁelaanpassing
Zuid-Hollandlaan – Koningskade
Deze voor de afwikkeling van het
verkeer ingrijpende reconstructie
in ingepland in de bouwvak van
2006.
•Vernieuwen tramsporen in de
Parkstraat ter hoogte van de
Kloosterkerk
De tramsporen in dit gedeelte van
de Parkstraat zijn zeer slecht en
moeten worden vernieuwd. Dit
project is al enige jaren uitgesteld
vanwege andere projecten. De
werkzaamheden beginnen op 27
februari en duren tot 7 april.
➤ Voor vragen:
telefoon 070 3536469, 06558 441 56,
of
➤ f.a.Blankespoor@dsb.denhaag.nl
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