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Binnenstadondernemers: ‘geen vertrouwen meer in gemeentebestuur’

En bloque tegen verkeersplannen
De Stichting Binnenstad Den Haag, de Kamer
van Koophandel Haaglanden, de Vereniging van
Eigenaren Haagse Binnenstad, de Binnenstad
Ondernemers Federatie, de Raad Nederlandse
Detailhandel, kring Den Haag en de Koninklijke
Horeca Nederland, afdeling Den Haag zijn
vierkant tegen het Verkeerscirculatieplan.
Deze private partijen ontkennen in
een brief aan B&W ten stelligste dat
dit plan de volgende onderling afgesproken stap zou zijn na de verbetering van de CentrumRing. Zij denken
dat het plan om de binnenstad op te
delen in drie sectoren waartussen
geen autoverkeer meer mogelijk is,
desastreus is.

De Binnenstad Ondernemers Federatie heeft in een apart schrijven
nog eens haar ergernis benadrukt
over het feit dat volgens haar het
inspraakproces geheel genegeerd
wordt. “Tijdens de druk bezochte
inspraakavonden stelden de ambtenaren onomwonden dat de over het
algemeen afwijzende reacties zwaar

zouden wegen. Maar het College
denkt daar anders over. De invoering van het VCP is tot ‘speerpunt’
gemaakt en alle inspraak, ook de
studie naar de economische effecten van het plan, lijken slechts te
kunnen leiden tot marginale aanpassingen”, aldus de BOF in haar brief,
en persbericht, waarin zij meldt ‘geen
vertrouwen in het nieuwe college te
hebben’.

‘Milieu niet gespaard’
Volgens organisaties wordt het
milieu er zeker niet mee gespaard:
men wordt juist gedwongen om vele
extra kilometers te maken om andere delen van de binnenstad te bereiken, dus meer luchtvervuiling, want

Recycle-karton mogelijk afvaloplossing voor kleine bedrijven

ook omliggende wijken gaan er last
van krijgen.
De kans dat wordt uitgeweken naar
winkelcentra die wél goed bereikbaar zijn met de auto zal een logisch
gevolg zijn. Weg gemeentelijke ambitie voor een topwinkelstad, weg
omzet, weg werkgelegenheid in de
binnenstad, die juist door het ontbreken van industrie in belangrijke mate
afhankelijk is van het midden- en
kleinbedrijf.”
Maar bovenal wordt gevreesd dat het
centrum van Den Haag door de opdeling in sectoren geen eenheid meer
is: bezoekers gaan dan niet meer
naar de binnenstad, maar naar een
sector. “De doodsteek voor de Haagse Binnenstad.”

CarTon: afval-ei van Columbus?
Zelfstandig ondernemers in de binnenstad kampen met ruimtegebrek. Afval moet zo min mogelijk ruimte innemen. En het kan
alleen maar op bepaalde vaste tijden buiten de deur worden gezet.
Tijden, die de ondernemer net niet goed uitkomen. Voor hen is het
concept CarTon dat van Gansewinkel aanbiedt mogelijk een oplossing. Ze kunnen CarTon in elk geval gratis drie maanden uitproberen – inclusief het opslagmateriaal en ongeacht de aangeboden
hoeveelheid, maar ze moeten er wel snel bij zijn: de pilot wordt
gehouden onder een beperkt aantal ondernemers.

Aan de achterkant is een
gleuf voor papier aangebracht.

CarTon is zowel de naam van een
wegwerp-inzamelmiddel als inzameling daarvan. Het is bij uitstek
geschikt voor bedrijven met maximaal 15 personeelsleden. Afval kan
worden opgeslagen in kartons met
een inhoud van 24 liter, ter grootte van een prullenbak, die eventueel kunnen worden gestapeld. Voor
papier kan er een gleuf in de doos
worden uitgespaard, voor restafval
bevindt zich bovenin het karton een
ronde uitsparing, waaraan een plastik zak kan worden bevestigd.

Flexibeler
Bedoeling is, dat tijdens de
3 maanden het afval op 1 afgesproken dag inpandig kan worden
aangeboden. Inpandig, dus met een
grotere vrijheid met betrekking tot
inzameling en zo voorkomt u boetes
voor het afval dat te lang op straat
staat. Van Gansewinkel zet voor
CarTon een kleinere wagen dan de
bekende grote vuilsniswagens en
maakt het ophalen zo ﬂexibeler en
minder storend.

Van Gansewinkel werkt nog aan
een oplossing voor bedrijven, die
heel veel nat restafval hebben,
zoals restaurants. Hiervoor is de
CarTon vooralsnog niet geschikt.
➤ Op www.vangansewinkel.com vindt u
de website van Gansewinkel
➤ Voor meer informatie over CarTon
neemt u contact op met
carton@vangansewinkel.com,
of belt u met 010 4454100.

De opening voor het restafval
met het afvalzakje..
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Valse start,
Jetta!

I

k zit te schrijven en dat valt
niet mee. Het is ook niet zo
maar iets: ik formuleer mijn
bezwaarschrift tegen het plan
dat verkeerscirculatieplan
genoemd wordt maar dat beter
het plan van de doodlopende
wegen genoemd kan worden.
Want veel zal er niet meer
circuleren in het centrum.
Zo’n bezwaar schrijven is niet
makkelijk, menig velletje is
al verknoeid door gekras en
vallend zweet, maar ik weet
dat zo ongeveer alle binnenstadspartijen aan mijn kant
staan. Hup, weer een nieuwe
poging dus maar! Inspraak is
een mooi ding en laten we er
gebruik van maken.

D

an valt mijn blik op de
krant en meteen mijn
mond open:
Het nieuwe college van B&W is
geboren en heeft het programma
klaar: het circulatieplan is –
nota bene tijdens de inspraakprocedure en in weerwil van
alle protesten – reeds omarmd.
De burgers piepen maar onze
kersverse bestuurders weten
nu al wat het beste is voor de
binnenstad. En op de weegschaal
die ze bedienen wegen de
politieke carrières kennelijk
zwaarder dan het belang van de
binnenstad.
Hier is het stuntwerk van
Stolte kinderspel bij!

C

Restaurants

De CarTon kan – al dan niet
gestapeld – naast of onder het
bureau worden geplaatst.
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➤ Op folders.bof-denhaag.nl vindt u
de folder van CarTon.

ynische mensen zeiden
al dat de verkiezingsuitslag enkel zal leiden tot meer
speeltuintjes in Transvaal
en meer peuteropvang in
Duindorp. ‘Niet zo negatief’,
zei ik dan, ‘ook de nieuwe
bestuurders hebben vast een
warm kloppend hart voor de
binnenstad’ en ik weigerde het
rechtse hoongelach te horen
dat losbarstte.

E

n nu staat er een
glunderend college te
trappelen om aan de slag te
gaan met als valse start het
negeren van een inspraakprocedure.
Ga je schamen, Jetta, diep,
diep schamen met al je praatjes
over hoe de burger weer
vertrouwen moet krijgen in de
politiek. Ga je schamen, Bert,
wat ben jij snel een regent
geworden. En ga jij je helemaal
schamen, Windzak-Sander! Je
wilde weer te graag.

I

k ga jullie vandaag nog
aanmelden voor de cursus
Democratie voor Dummy’s.

Marcel Bergema

bulletin
De Spelregels
Een binnenstadondernemer, die
wil dat hun klanten zich thuisvoelen in zijn gebied
• zet uitsluitend tussen 7.00 uur
en 10.00 uur bedrijfsafval aan de
straat.
haalt na de afvalinzameling container binnen, indien van toepassing.
De bewoner:
• zet uitsluitend tussen 7.00 uur en
10.00 uur huishoudelijk afval (in
grijze zak) aan de straat. Dit wijkt af
van de tijden vermeld op de huisvuilkalender.

De afvalinzamelaar:

• zamelt uitsluitend tussen 7.00 uur
en 10.00 uur bedrijfs- en huishoudelijk afval in. De gemeente:
• Informeert ondernemers over
bedrijfsafvalregeling (wet milieubeheer).
• zet na de afvalinzameling en bevoorrading tot 11.30 uur de veegdienst
in.
• zet - indien met eigen auto schone
voertuigen in.
• beperkt – evenals het bezoek –
milieuoverlast door de motor niet
onnodig te laten draaien, geluidsoverlast te minimaliseren en gepaste
snelheid aan te houden.
• geeft ruimte aan bevoorradend
verkeer.
• maakt binnen voetgangersgebieden met vervoerders afspraken over
de tijdstippen om de venstertijden
zo efﬁciënt mogelijk te gebruiken –
bevoorrading vóór winkelopeningstijden wordt nagestreefd.

De ondernemer

• rijdt – evenals hun bezoekers – niet
via sluiproutes door de voetgangersgebieden.
• indien hij of zij met eigen auto
bevoorraadt past hij zich aan
bevoorradend verkeer aan.
• zet terrassen zodanig uit, dat een
goede doorstroming van het bevoorradend verkeer gewaarborgd is.
• zet reclameborden, plantenbakken
en dergelijke pas ná de venstertijden buiten. Daarna kunnen zij ook
de luifels naar beneden laten en
vlaggen uithangen.
• laat zijn/haar chauffeurs zo veel
mogelijk aan de kant lossen, zij
parkeren achter elkaar (houden
rekening met ruimte voor de laadklep) en niet naast elkaar.
• laat buiten de voetgangersgebieden
chauffeurs zoveel mogelijk gebruik
van ingestelde laad- en losplaatsen. Indien niet beschikbaar wordt
uitsluitend vanaf de straat gewerkt,
niet op de stoep.
• gebruikt, evenals de bezoekers de
laad- en losplaatsen niet om te
parkeren.
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De Schone Stad maant binnenstadondernemers:

Houdt u aan de spelregels
anders: dwang onontkoombaar!
De smalle straatjes in de
Haagse binnenstad zijn
voor het winkelpubliek
wel zo knus, maar zijn
een ramp als winkels en
bedrijven zich niet houden
aan de regels als het
gaat om afval aanbieden,
afspraken met leveranciers
en parkeren.
Tijdens de openingsuren kunnen
bestelbusjes de doorgang versperren, vooral, als zij door laaghangende zonneschermen of reclame borden
niet langs de rand kunnen parkeren. Geen lolletje voor het winkelpubliek, zeker als vuilniszakken en
-containers ook nog eens de weg
versperren.
Ondermeer hierom is juli 2003 is
het proefproject ‘De Schone Stad’
gestart. Op initiatief van de ondernemers werden de problemen bij de

vruchten afgeworpen.
Uiteraard is het nu belangrijk te
zorgen dat deze pilot wordt uitgebreid (City Center komt als volgende aan de beurt) en dat ondernemers zich in de bestaande gebieden
zich aan de afgesproken regels blijven houden.

Afvaldebacle

Zo toont de Hoogstraat nu. Vrije doorgang voor het winkelpubliek en
dat willen we graag zo houden.
afvalinzameling, bevoorrading en het
vegen gezamenlijk aangepakt. EVO,
TLN, KNV, Platform Detailhandel Nederland, Stichting Nederland
Schoon en drie afvalinzamelaars en

de ondernemers sloegen de handen
ineen en mede dankzij de inspanningen van het Bureau Binnenstad heeft
dit initiatief in de proefgebieden
Noordeinde/Paleispromenade haar

Het debacle met het ophalen van het
afval, waar de gemeente uiteindelijke
de knoop heeft doorgehakt en eenzijdig regels vaststelde, met als gevolg
grote problemen voor onder meer de
horeca, staat de binnenstadondernemers nog helder voor ogen. Daarom
staan de vuistregels hiernaast nog
eens expliciet vermeld in het grijze
kader, links naast dit artikel.
➤ De actuele informatie over ‘De Schone
Stad’ te vinden op de website van
het Bureau Binnenstad: http://www.
binnenstad-denhaag.nl/?pageid=32

Misschien betaalt u dubbel voor uw afval
Begin dit jaar is in opdracht van
de OWS (Ondernemersvereniging
Wagenstraat en Stationsweg) een
afstudeeronderzoek uitgevoerd
met als opdracht een oplossing
te vinden voor het nog steeds
actuele probleem met betrekking
tot het inzamelen van bedrijfsafval in het gebied Stationsweg en
Wagenstraat.
Voor veel horecaondernemers blijken
de nieuwe venstertijden niet haalbaar
en met het oog op het steeds strengere
optreden van de gemeente is op korte
termijn een alternatief gewenst. Er is
al een aantal alternatieven gevonden
die momenteel verder worden uitgewerkt. Eind mei zullen deze alternatieven aan de gemeente gepresenteerd worden in de hoop een einde te

maken aan dit probleem. Tijdens dit
onderzoek is echter nog een belangrijk punt aan het licht gekomen wat
voor u als ondernemer interessant
kan zijn.
Vroeger betaalde u als ondernemer
een afvalverwijderingsbijdrage per
eenheid. Deze afvalverwijderingsbijdrage werd automatisch geïncasseerd door de Eneco en was terug te
vinden op de jaarafrekening.

Afvalcontract
Sinds 1998 zijn ondernemers volgens
de Wet Milieubeheer verplicht een
afvalcontract af te sluiten met een
afvalinzamelaar. Logischerwijs zou
u na het afsluiten van dit contract
geen
afvalverwijderingsbijdrage
meer hoeven te betalen. Toch schijnt
dit nog wel voor te komen. Om na te

gaan of u ook nog steeds een afvalverwijderingsbijdrage betaalt en
een rekening krijgt voor het huidige
contract, dient u als volgt te handelen. Als u een contract heeft bij de
AVR zijn er twee mogelijkheden voor
incassering.
1. U krijgt persoonlijk een rekening
van de AVR
2. De AVR incasseert nog steeds via
de Eneco.
Als beide mogelijkheden bij u aan de
orde zijns, dan betaalt u dubbel voor
het verwijderen van uw bedrijfsafval.
U kunt dan een bezwaarschrift indienen en het teveel betaalde bedrag
terugvragen.

daard een persoonlijke rekening van
deze afvalinzamelaar. Ook dan is het
verstandig om op de jaarnota van
Eneco na te gaan of u geen afvalverwijderingsbijdrage betaalt. Is dit wel
het geval, dan betaalt ook u dubbel
en dient u een bezwaarschrift in te
dienen.

Jaarnota Eneco controleren

➤ Hebt u een contract met een andere
afvalinzamelaar, dan kunt u daarmee
contact opnemen.

Als u een contract heeft met een andere afvalinzamelaar, krijgt u stan-
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WINKELIERSVERENIGINGEN
De met • aangegeven
winkeliersverenigingen zijn
aangesloten bij de BOF en
maken zich zo sterk voor een
Haagse binnenstad waar het
goed toeven is:
• Passage Belangen
Mim van Wingerde
mvwingerde@verwijs.nl
070-3114848

• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat
Dennis Hooijmans
hooijmans@media-saturn.com
06-51988329

‘OWS’ ‘Het Lint‘
J. van Leggelo
ows@hetlint.nl
070-3895840

• Boekhorststraat
Marijke Jonker
Radiante@wanadoo.nl
070-3888917

• Buurtschap Noordeinde
H.J. Regeur
gallery@hetcleynehuys.com
070-3643556

Haagsche Bluf
P. ten Horn
mephistoshop@tiscali.nl
070-3645055

• Pleinkwartier
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06 53 370 664

• Hofkwartier
Ondernemers Belangen
Mike Rozijn
mikerozijn@hotmail.com
06-55168325

Prinsestraat
Frits Verhoeff
verhoeff@haarlem.nl
06-46215030

Tussen de Grachten
A. Özgöron
fotovorrink@wanadoo.nl
06-41224100

Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306

• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
Robert Koetsier (Fortisbank)
robert.koetsier@nl.fortisbank.com
070- 3118585

• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Andrew Brom
Watches@Steltman.nl
070-3659433

• Buurtschap 2005
Bart Berkelaar
bartberkelaar@cs.com
06-22455112

• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233

Ondernemersvereniging
Turfmarkt
Edith Smal
esmal@wanadoo.nl
070-3630426

• Markthof
Jan Schrier
jan.schrier@hetnet.nl
070-3622457

• St. China Town W.K. Ng
Drh. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684

OVERIG
Stichting Binnenstad
Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329
Raad Nederlandse
Detailhandel
Sander Vergroesen
sander.vergroesen@bijenkorf.nl
070-4262705

In uw straat nog
geen winkeliersvereniging?
Er is hier nog
plaats!

➤ Op deze site:
dfs.denhaag.nl/?id=22688
kunt u een bezwaarschrift indienen
➤ of u kunt hierover bellen met de
gemeente op werkdagen tussen 08.00 en
16.00 uur op tel.nr. 070-3533000.
➤ Heeft u een contract bij de AVR, dan kunt
u bellen met de AVR-vestiging Den Haag,
telefoonnr. (070) 311 77 11.

Gratis hekken bij
Buurtactiviteiten
Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van wijk- en buurtfeesten gratis
dranghekken lenen voor afzettingen
tijdens de festiviteiten. De hekken
moeten we zelf worden opgehaald
en teruggebracht. Het plaatsen van
hekken is verplicht als er gebruik
wordt gemaakt van de openbare weg.
Op werkdagen zijn de hekken tussen
7.15 uur en 16.15 uur op te halen bij
de dienst Stadsbeheer aan het Trekvlietplein 1.

Goedkope collectieve
feestverlichting
Winkelierverenigingen kunnen mogelijk geld besparen door feestverlichting samen met andere verenigingen
te huren. Frank Mannes (BOF, KvK) is
hiertoe het centrale aanspreekpunt:
➤ Fmannes@denhaag.kvk.nl
Tel. 070-3287312

