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Veelplegersbestand onderdeel website binnenstadondernemers

BOF-DenHaag.nl: op weg naar
een basissite voor de binnenstad
Een goede organisatie
hoort een website te
hebben en ook bij de
Binnenstad Ondernemers
Federatie lag een website
dan ook al een tijd in de
planning. Gelukkig is
het nu dan zover: BOFDENHAAG.NL is het
adres op het World Wide
Web, waar u ons nu kunt
vinden.
Extra aanleiding voor de website is de Collectieve Winkel Ontzegging (CWO), die mogelijk is gemaakt
door samenwerking tussen het door
de gemeente gesteunde project Keurmerk Veilig Ondernemen en de BOF
en de politie. Zij werken aan een
bestand van veelplegers, die winkeliers in de Haagse binnenstad het
leven zuur maken. Dit bestand is
nu op internet te raadplegen door
winkeliers, die lid zijn van hun
winkeliersvereniging die is aangesloten bij de BOF.
Kosteloos kunnen zij aan dit project
deelnemen. Zoals te zien is via het
aanklikken van de rode knop ‘DATABASE COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING’ zijn dit er al rond de
350 en er komen nog dagelijks deelnemers bij. Een winkeldief, die in één
van deze winkels wordt betrapt kan
door de collectieve ontzegging in alle
aangesloten winkels worden aangehouden wegens huisvredebreuk, als
hij of zij zich daar nog laat zien.

Grote Marktstraat
Deze Collectieve Winkelontzegging
draait al langere tijd met succes in
de Grote Marktstraat en er is dan
ook goede hoop, dat van het CWO een

saties buiten de politie krijgen geen
toegang tot deze politieinformatie. Het is dus belangrijk dat zoveel
mogelijk winkeliers aan het CWO
meewerken.
De gegevens van de veelplegers zijn
slechts op te vragen door de aangesloten winkeliers via hun e-mailadres en
niet direct op de site zelf - zelfs niet
met een wachtwoord. Zo is de privacy maximaal gewaarborgd.
De ofﬁciële opening zal waarschijnlijk rond augustus/september vallen.
Maar er kan nu al worden proefgedraaid.
Het BOF-bulletin zal overigens
gewoon naast de site worden voortgezet: de meeste winkeliers kijken nu
eenmaal weinig op internet en stellen het nieuws in gedrukte vorm zeer
op prijs. Wel zullen de oude bulletins altijd via de site kunnen worden
geraadpleegd als pdf-bestand.Tevens
zijn de belangrijkste nieuwsitems
direct online te bekijken.

Uitbreiding

preventieve werking zal uitgaan voor
de hele binnenstad.

Rode Knop
Als een winkelier een winkeldief
staande houdt, moet hij zijn naam
en geboortedatum vragen (een vals
adres opgeven is zinloos, omdat de
winkeldief dan op het bureau door de
mand valt). Via de eerdergenoemde
rode knop kan dan worden gecheckt,
of een winkeldief zich al eerder schuldig heeft gemaakt aan diefstal bij één
der aangesloten winkeliers. In dat
geval kan er aangifte worden gedaan
van huisvredebreuk, waar strengere

straffen op staan, dan op winkeldiefstal alleen. Maar de website moet ook
worden gebruikt om bij winkeldiefstal en huisvredebreuk de aangifteformulieren te downloaden van deze
delicten. Deze kunnen na invulling
worden gefaxt naar de BOF, zodat de
database actueel blijft.

Privaatrechtelijk
Uiteraard doet zich hier de vraag
gelden, waarom geen gebruik kan
worden gemaakt van de bestanden
van de politie zelf.
Dit kan niet, omdat het een privaatrechtelijk initiatief betreft en organi-

Uiteraard zal, zoals het een goede
website betaamt, bof-denhaag.nl
voortdurend worden uitgebreid en
geactualiseerd. Wij staan open voor
uw suggesties. Zo is al een ‘wie is
wie in de Haagse binnenstad’ voorgesteld. Een idee dat beslist het uitvoeren waard is.
Bovendien is de ‘bijvangst’ van
het CWO-project dat bij de BOF
de namen van adressen van alle
binnenstadondernemers bekend zijn
en actueel worden gehouden, wat
natuurlijk een prachtige mogelijkheid biedt om een start- en zoekpagina te bouwen voor de hele Haagse binnenstad. De website blijft dus
nog lange tijd groeien en uitbreiden
en dat hoort ook zo.

‘Verkeerscirculatieplan democratisch tot stand gekomen’

Van Woensel: geen bezwaar tegen referendum
Vanwege het verzet van de
binnenstadsondernemers tegen
het Verkeerscirculatieplan heeft
een delegatie van de Binnenstad
Ondernemers Federatie begin
juni een gesprek gehad met
wethouder verkeer, Binckhorst,
binnenstad en milieu, Pieter van
Woensel.
Alhoewel Van Woensel de alternatieven van de BOF als constructief
ervaart (zie onze eerdere berichtgeving in de afgelopen nummers), is

het antwoord minder prettig voor de
BOF geweest: de wethouder betoogde dat 75% van de gemeenteraad het
VCP wil en het collegevoorstel dus
democratisch tot stand is gekomen.
De BOF bestrijdt dit overigens: tijdens
een inspraakavond op 22 maart is bij
monde van een gemeentevoorlichter
nog verzekerd, dat het plan opnieuw
ter discussie zou komen bij goede
tegenargumenten.
Er is echter een Economische Effect
Studie, die in September 2006 wordt
afgerond. Als daaruit voortkomt,

dat er 20% economische teruggang
wordt voorspeld is er kans op herziening van de plannen. Bij 5% teruggang wordt het plan echter gewoon
ingevoerd.
Verder heeft de wethouder aangevoerd, dat er 100 miljoen euro los
komt van het rijk (100 miljoen) om
ﬂankerende maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld de aanleg van het Trekvliettracé en verbetering van de
Neherkade. Ook zal de Centrumring
verder worden afgewerkt met hulp
van het Rijk.

Van Woensel heeft zich verder geen
tegenstander van het referendum
getoond, maar er moeten minstens
10.000 handtekeningen op tafel
komen, alsmede een meerderheid
in de Raad – “daar valt niet aan te
tornen”, aldus Van Woensel.
Als de plannen echter gewoon doorgaan, zullen volgens plan eind 2007
het Spui en de Hofweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Eind
2008 zullen het Groenewegje/Paviljoensgracht en het Piet Heinplein
dicht gaan.
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Stiller en
stiller...

E

en mooie foto in de krant:
een laan met oude gevels,
bomen, ﬁetspaden en een
rijbaan met hier en daar een
auto. Zoals het plaatje van de
makelaar: wie zou hier niet
willen wonen?
Het bijschrift leert dat er
inderdaad heel wat mensen
zijn die deze plek mijden.
Tenminste, om te wonen.
Want voor wie met de auto
van A naar B wil is deze weg
ongekend populair. Vergelijkbaar met het strand bij mooi
weer: iedereen wil er zijn, het
is tjokvol en je hebt behoorlijk
last van elkaar, maar toch
komt altijd iedereen weer.

I

nderdaad, het gaat over de
Amsterdamse en de Stille
Veerkade. De plek waar borden
met lachende of sip kijkende
gezichtjes ons iets duidelijk
willen maken. Het gaat om iets
chemisch. Wat precies weet ik
niet en wat ik er aan doen moet
weet ik helemaal niet maar dat
het hier fout zit is duidelijk. En
dat er wat gebeuren moet dus
ook.

D

e foto in de krant leek op
de romantische vooroorlogse plaatjes: vredige tafereeltjes in zwart wit of sepia:
rustige straten met blije
mensen. Wat een mooie plek,
wat een mooie tijd. Zo waren
ook de Veerkaden: sfeervolle
grachten met schepen, op de
kaden bedrijvigheid die nu
romantisch aandoet. En over
het geheel hangt een serene
rust. Toen kon je nog adem
halen als het raam open stond.
Wie zou dat de bewoners van
nu niet gunnen?

A

ls kop boven het krantenartikel was eerst gedacht:
“Eindelijk rust voor de
Veerkaden”. Maar die woorden
hadden een te hoog kerkhofgehalte, dus werd het:
“Veerkaden worden stiller”.
Kijk, als dat maar niet voor de
hele binnenstad gaat gelden.

A

ls je bedenkt hoe de
Veerkaden zijn ontluisterd
door stadsbestuurders die
de consequenties van hun
Dwarsweg niet overzagen houd
ik mijn hart vast.
Want zouden we met de
bestuurders van nu beter af
zijn?
Bidt en werkt, zei mijn oude
grootmoeder.

Marcel Bergema
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Nieuwe aanpak plak- en kladvandalisme
Met het verwijderen van grafﬁti op
de gevel van Slagerij Van der Helm
aan de Prinsestraat heeft wethouder Norder op 24 mei het startsein
gegeven voor een nieuwe aanpak van
plak- en kladvandalisme.
De nieuwe aanpak start als proef in
een deel van het winkelgebied in de
Haagse binnenstad. Deelnemers aan
de proef betalen € 50,- per jaar. Voor
dit bedrag wordt het pand grafﬁtivrij gemaakt.
Wanneer een pand opnieuw is beklad,
wordt de grafﬁti binnen 24 uur door
een gecertiﬁceerd schoonmaakbedrijf verwijderd.
Vervuiling door grafﬁti of wildgeplakte posters kan gemeld worden bij
een door de gemeente speciaal ingericht meldpunt.

Een nauwelijks herkenbare wethouder Norder in actie.
Naast het schoonmaken en schoonhouden van de panden, worden de
plak- en kladvandalen aangepakt.

Hierbij wordt intensief samengewerkt met politie en justitie. De
gemeente doet namens de deelne-

mende pandeigenaren aangifte en
verhaalt de schade op de daders. Door
aangifte te doen wordt de kans dat
daders een straf krijgen vergroot. Om
daders sneller op te sporen wordt een
database opgebouwd met foto’s van
aangebrachte grafﬁti.
Inmiddels hebben zich al 50 mensen
aangemeld voor de nieuwe regeling.
De gemeente benadert winkeliers- en
bewonersverenigingen in het gebied
om deel te nemen aan de schoonmaakregeling. Winkeliersvereniging City
Center heeft inmiddels een collectief
contract heeft afgesloten: leden krijgen het gratis krijgen aangeboden.
Wordt de nieuwe aanpak een succes,
dan zal de regeling in 2007 ook in de rest
van de binnenstad worden ingevoerd.
➤ Voor meer informatie bel het meldpunt
Grafﬁti: 070 – 3534605

Veteranendag op donderdag 29 juni

Binnenstad overdag geheel
afgesloten tijdens déﬁlé
De verjaardag van Prins Bernard
viel op 29 juni. Die dag is tot
Nederlandse Veteranendag uitgeroepen. Die dag neemt Prins
Willem Alexander in de Haagse Binnenstad een groots deﬁlé
van veteranen en parate troepen
af. Zo’n 4000 oud strijders zullen
deelnemen aan het deﬁlé. Onderdeel hiervan is een ‘ﬂy past’ van de
Luchtmacht over de Hofvijver en
een manifestatie op het Malieveld.

Een groot aantal wegen wegen is
vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur
niet toegankelijk en u kunt ook niet
vanaf deze wegen wegrijden.

Voor deze dag moet een aantal veiligheids- en bereikbaarheidsmaatregelen worden getroffen: de wegen waarlangs het deﬁlé voorbijtrekt worden
vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur
afgesloten voor al het rijverkeer.

Door de verschillende afsluitingen
zullen ook de trams 1, 9, 10, 15, 16, 17
en de bussen 18, 22 en 24 worden omgeleid.

Koningskade

➤ Meer informatie over omleiding van het
openbaar vervoer op www.htm.net
➤ Meer informatie over de bereikbaarheid
van de Haagse binnenstad tijdens
de Nederlandse Veteranendag op het
verkeersjournaal op TV West.
➤ Meer informatie over de georganiseerde
activiteiten op deze dag op
www.veteranendag.nl

Ook zullen de Koningskade (tussen
de Zuid Hollandlaan en de Bezuidenhoutseweg), de Bezuidenhoutseweg (vanaf het Kon. Julianaplein tot
aan de Herengracht) en de Prinsessegracht tussen 11.30 en 14.30 uur)
worden afgesloten.

Het BOF-bulletin is een uitgave
van de Binnenstad Ondernemers
Federatie, bestemd voor alle
winkeliers in de Haagse binnenstad
en overige betrokkenen.
Verschijnt 8 x per jaar.
Oplage: 750

Openbaar verveor

➤ Meer details over deze maatregelen op
www.denhaag.nl/smartsite.html?id=44346

➤ Voor nadere informatie is ook een
internetpagina gemaakt:
www.denhaag.nl/smartsite.html?id=49685

Koningskade en
Zuid-Hollandlaan in
nazomer op de schop
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Over de herinrichting van de Amsterdamse- en Stille Veerkade is 22 juni
een inspraakavond gehouden. Die
herinrichting houdt in dat de Veerkaden één rijstrook per rijrichting,
parkeerstroken met bomen en vrijliggende ﬁetspaden in rood asfalt
krijgen. Dit gaat ten koste van 40
parkeerplaatsen die niet op straat
worden gecompenseerd.
De BOF wil niet inhoudelijk op deze
plannen reageren, omdat de gemeente zo vooruit loopt op de voorgenomen
invoering van het Verkeerscirculatieplan (VCP). “De BOF krijgt de indruk
dat de voorgenomen herinrichting
onderdeel is van de beruchte salamitactiek en dat hiermee de invoering van het
VCP onomkeerbaar wordt gemaakt.”,
aldus BOF-voorzitter Marcel Bergema
in een brief aan het college.
Het besluit van de BOF om haar
gesprekken met de gemeente alleen
nog onder protest te voeren blijft hiermee dan ook onveranderd van kracht.

In verband met het deﬁlé zijn de
parkeergarages Grote Markt, Malieveld, Heulstraat, Plein en Fluwelen
Burgwal enkele uren minder goed
bereikbaar.

Begeleiding COW
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496

Eindredactie: Marcel Bergema
Druk: KvK Haaglanden

Leden:
Ingeborg Jansen
Ingeborg.Jansen@vd.nl
06-46169326

Oude bulletins zijn te bekijken op
www.bof-denhaag.nl/bulletin
(in pdf-formaat)

Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
Philippe Le Clercq
philippe.leclercq@wxs.nl
070-3268205

Peter Haverbus
peter@ropeni.nl
076-5215496
Ambtelijk Secretaris:
Frank Mannes
fmannes@denhaag.kvk.nl
070-3287312
Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351
Redacteur BOF Bulletin:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-3647060

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

Prangende zaken die de binnenstadondernemers bezighouden en
typische ‘BOF’-onderwerpen zijn
(dus thema’s die in het belang
zijn van alle binnenstadondernemers) kunnen ruimschoots aan de
orde worden gesteld op het deelnemers overleg.
Het eerstvolgende overleg is op
dinsdag 26 september op Bureau
Binnenstad om 18.30 uur.
Uiteraard zal het Verkeerscirculatieplan hier uitgebreid aan de
orde komen.
Tijdens dit overleg zal in elk geval
de
mangaanklinker aan bod
komen. De mangaanklinker wordt
gebruikt bij de herinrichting van
De Kern Gezond, maar wordt door
ondernemers om een aantal redenen niet als de meest geschikte
bestrating gezien.

Inspraakavond over
herinrichting Veerkades

Parkeren

DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)

Deelnemersoverleg
26 september

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

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

• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-360w6357

• 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
Birgit Bergema
bergema@wanadoo.nl
070 3801557 / 06 54280254

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
Casper van Dort
denhaag@degoudenton.nl
070-3469216

• 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
Drh. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684

OVERIG
Stichting Binnenstad
Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329
Raad Nederlandse
Detailhandel
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

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

Van zondag 20 augustus tot en met
zondag 17 september 2006 vinden
ingrijpende werkzaamheden plaats
op de kruising Zuid-Hollandlaan –
Koningskade bij het provinciehuis.
Om iets te doen aan de dagelijkse
verkeersopstoppingen op deze plek,
krijgt het knooppunt een nieuwe
inrichting. Tegelijkertijd wordt groot
onderhoud uitgevoerd en komt er
nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden is het werkterrein een maand
lang afgesloten voor alle verkeer.
Wij komen in het volgende BOFBulletin hierop terug.
➤ Meer informatie over de herinrichting
kunt u vinden op
www.denhaag.nl/koningskade.

Laat uw bezoek niet vastzitten:
raadpleeg regelmatig
➤ www.denhaag.nl/bereikbaarheid

