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Extra overleg met de verenigingen: bestuursleden, komt allen!

De BOF in 2007: nóg professioneler
Ruim drie jaar geleden, op 21 februari 2003, is
de Binnenstad Ondernemers Federatie, kortweg de BOF, statutair opgericht. Al langer,
vanaf 2001 waren een groot aantal ondernemersverenigingen verenigd in de BOF. Gedurende al deze jaren heeft de BOF zich ontpopt
tot een volwaardige gesprekspartner en
erkend overlegorgaan met betrekking tot alle
zaken die de binnenstad aangaan.

Het is nu tijd om een volgende stap te zetten en de
BOF verder te professionaliseren. Om deze stap ook
dáádwerkelijk te kunnen zetten, heeft het bestuur
de hulp van de aangesloten verenigingen nodig.
Graag nodigen we van iedere vereniging de voorzitter en de secretaris uit om met het BOF-bestuur
van gedachten te wisselen over onderwerpen als
het belang van de BOF, haar toekomst en haar
bestuur.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:
dinsdag 21 november 2006
18.00 - 20.00 uur op Bureau Binnenstad.
Het bestaan van een organisatie als de BOF is o.a.
afhankelijk van het draagvlak bij haar deelnemers,
de ondernemersverenigingen. U zult begrijpen dat
uw aanwezigheid tijdens bovengenoemde bijeenkomst van groot belang is en wij begroeten u dan
ook graag op 21 november a.s.

Twijfels bij gemeente
over haalbaarheid VCP?

Dinsdag 5 december
geopend tot 17.00 uur
• Kerst:
Woensdag 20 december
geopend tot 21.00 uur
Donderdag 21 december
geopend tot 21.00 uur
Reguliere koopavond
Vrijdag 22 december
geopend tot 21.00 uur
Zaterdag 23 december
geopend tot 18.00 uur
Zondag 24 december
geopend van 10.00 tot 17.00 uur
• Oudjaarsdag:
Zondag 31 december
geopend van 10.00 tot 17.00 uur

k heb het allerlei binnenstadsbobo’s vaak horen
zeggen, en diep in mijn hart
ben ik het er wel een klein
beetje mee eens: misschien is
de mangaanklinker niet de
ﬂeurigste oplossing voor de
stad. Het straatbeeld wordt
er wat somber door; erger,hij
geeft de hele binnenstad
een grauw aanzien. Dat is
niet goed voor het toerisme.
Dat trekt slechts junks en
daklozen aan. En het brengt
suïcidale types op verkeerde
gedachten.

I

Openingsadvies
koopavonden
feestdagen

Maandag 4 december
geopend tot 21.00 uur

I

och wil ik pleiten voor de
mangaanklinker.
Waarom? Omdat ik enkele
verre familieleden heb in
Manganië en daarom weet
ik in wat voor kommervolle
omstandigheden de bevolking
daar leeft. En hoe ze daar
afhankelijk zijn van de export,
voornamelijk van klinkers. Wil
u het op uw geweten hebben
dat kinderprostitutie en het
illegaal stoken van wodka weer
de belangrijkste bronnen van
inkomsten worden daar, alleen
omdat Den Haag valt over een
verkeerde klinker?

Vooral het feit van de te verwachten economische teruggang van het
Stationsgebied en het Zeeheldenkwarten en het feit dat het VCP noch
door de ondernemers, noch door de
Haagse bevolking wordt gedragen
spelen waarschijnlijk een rol. Het
uistellen van de bespreking van het
rapport tot onbepaalde datum is een
teken aan de wand.

Vrijdag 1 december
geopend tot 21.00 uur

Gaan voor
Mangaan!

T

Het heeft er alle schijn van, dat de
gemeente aan de haalbaarheid van
het Verkeers Circulatie Plan twijfelt. De economische effectrapportage geeft cijfers en conclusies, die de
vroede vaderen om zijn minst aan het
twijfelen moeten brengen.

• Sint:
Donderdag 30 november
geopend tot 21.00 uur
(reguliere koopavond)

2006

VVD-raadslid Ibo Gülsen demonstreert de werking van de tap van Café Momfer de Mol in de Oude
Molstraat voor partijgenoot Charlie Aptroot (links, Tweede Kamer). Uitbater Joep Logjes ziet het wat
sceptisch aan, maar is blij met het luisterend oor voor de problemen die de horeca ondervindt met de
Nederlandse regelgeving.

Horeca merkt nog niets van deregulering

‘Overheid verziekt het ondernemen’
Door de vaak tegenstrijdige
regelgeving gaat de lol er bij een
eigen bedrijf gauw van af. De
regelzucht is voor de ondernemer een bron van tijdsverspilling en is zelfs meer grond tot
klagen dan de belastingdruk.
Dat voerde Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) aan als reden dat
kleinere ondernemers steeds meer
problemen ondervinden bij de opvolging en hun bedrijf daardoor moeten
opdoeken. Sterker nog: ze raden het
hun eigen kinderen zelfs af, hoeveel
ze ook van hun onderneming houden.
Want de regelgeving bederft bijna elk
plezier in het ondernemen. Dat blijkt
uit de gesprekken tussen Haagse
horeca ondernemers die het kamerlid had uitgenodigd om op vrijdag
20 maart hun grieven op een rijtje
te zetten.
Aptroot, die het bestrijden van deze
regelgeving tot zijn paradepaardje

heeft gemaakt op zijn website, kan de
voorbeelden die hem ter ore komen,
zo uit zijn mouw schudden. Maar
ook Joep Logjes, kastelein van Café
Momfer de Mol, waar dit gesprek
plaatsvindt en Peter Bik, die café
‘Zebedeus’ naast de Grote Kerk runt,
kunnen er smeuïg over vertellen.

Precario
Logjes: “Ik maak het mee, dat er jaarlijks een mannetje met zijn nagels
langs het raam krabt, om te kijken
of de belettering van mijn zaak zich
aan de binnen- of aan de buitenkant
bevindt. Aan de binnenkant, gelukkig, anders zou ik er precario over
moeten betalen. Volgens mij is die
hele precario alleen maar werkverschafﬁng voor ambtenaren. Ik kan
me niet voorstellen dat de gemeente er nog geld aan overhoudt voor
nuttiger zaken. Ook mag ik maar een
aantal keren per jaar na sluitingstijd
een besloten feest houden. Maar de

onthefﬁng moet ik ofﬁcieel een half
jaar van te voren aanvragen.”

Vuilnis
Bik: “Van de Voedsel en Warenautoriteit mogen we geen vuilnis binnen
opslaan. Van de gemeente moet het
juist: je mag geen container buiten
hebben staan. We plaatsen hem nu in
een betonnen behuizing, maar eigenlijk mag het niet. En weet je dat ik
mijn terrasvergunning van dit jaar
nog niet eens binnen heb?”
Het lijkt het gezelschap een goed idee
als deze vergunningen minstens vijf
jaar geldig zouden zijn. De horecabazen hopen dat de onlangs aangestelde
Haagse horeca-coördinator voor hen
verlichting kan brengen.
➤ www.charlieaptroot.nl - De website van
VVD-Tweedekamerlid Charlie Aptroot
met de regelgeving als één van de
hoofdthema’s.
➤ Zie ook achterzijde: ‘Mag wel - mag niet’

k kan u Manganië
trouwens van harte
aanraden voor uw volgende
vakantie. Het is een stukje
rijden maar niet echt ver:
deze voormalige Sovjetrepubliek ligt direct achter
Belasrus, als u na de grens
de tweede afslag neemt
bent u binnen een dag in
de hoofdstad. De mensen
zijn er arm maar hartelijk,
een pilsje kost op een terras
omgerekend 8 eurocent
exclusief fooi. De winterperiode is minder geschikt
maar ’s zomers dooit het er en
de zon schijnt dan dikwijls.
Het Mangaanse Staatscircus
is wereldberoemd en de
middenstand is zeker bereid
om patat en Haagse Hopjes
te gaan verkopen. Kortom
Manganië is het Spanje van
de toekomst. Als u er één keer
bent geweest wilt u terug en
heeft u geleerd de mangaanklinker beter te begrijpen.

K

om, Den Haag, Internationale Stad aan Zee, we
kijken toch wel verder dan
onze Hollandse baksteen!
Waarom alle aandacht
voor Juigalpa en Warschau
en intussen Manganië
laten verkommeren? Een
klinkerband is toch net zo mooi
als een stedenband?
Marcel Bergema
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Koopzondagen op de tocht?
De VVD vreest dat een nieuw
kabinet mogelijk de koopzondagen in de Haagse Binnenstad
gaat afschaffen. Tweedekamerlid Charlie Aptroot deelde dit
vrijdag 20 oktober mee bij zijn
bezoek aan Café Momfer de Mol
in de Oude Molstraat.

zien de PvdA zich op de vlakte houdt,
dreigt in het parlement een meerderheid voor het beperken van de koopzondagen af te tekenen.”
Een volgend kabinet moet zich nu
over de Winkeltijdenwet, waarin de
openstelling op zondag is geregeld,
uitspreken.

Aptroot: “Bij de recente behandeling
van de begroting voor economische
zaken heeft het CDA zich zeer negatief uitgelaten over de koopzondagen. De partij wil hieraan morrelen,
terwijl de koopzondagen in Den Haag
een doorslaand succes zijn. Aange-

CDA-PvdA kabinet

MAG WEL

De kans is volgens de VVD groot dat
de winkels in de binnenstad weer op
zondag dicht moeten, als er een CDAPvdA kabinet komt.
De VVD maakt er geen geheim van
van de hele wet af te willen.

Boos en verbaasd
over falen
herinrichting
Koningskade

MAG NIET

Recente extra uitgang om grote
evenementen in de Grote Kerk
mogelijk te maken.

In betonnen ombouw geplaatste
afvalcontainer van Café Zebedeus
aan de andere kant van de kerk.

BID-voorstel ketst af op MKB en VNO-NCW

Bedrijfsvereniging en werkgevers tegen
verplichte bijdrage voor extra kwaliteit
MKB-Nederland en VNO-NCW willen geen steun
verlenen aan een wet die BID-experimenten mogeljk
maakt. Staatssecretaris Van Gennip van Economische
zaken wil hierover echter verder met de betreffende
organisaties in discussie. Zie ziet wel brood in de
regeling, waarbij ondernemers in een winkelgebied
bij meerderheidsbesluit een verplichte hefﬁng kunnen
opleggen aan alle winkels en bedrijven en zelf kunnen
beslissen waaraan die wordt besteed.
Het bezwaar is de bekende klacht dat
ondernemers al veel (lokale) algemene belastingen en hefﬁngen betalen. Ook zijn sommige ondernemers
ervoor beducht dat de lokale overheid haar voorzieningenniveau zal
verminderen en dat ondernemers
uiteindelijk gaan betalen voor diensten die nu door de gemeente geleverd worden.

Verplichting
Een doorslaggevend bezwaar is
echter, dat een meerderheid een
minderheid niet mag dwingen om
te mee te doen en mee te betalen,
omdat dat in de ogen van ondernemers blijkbaar lijkt op de uitspraak
‘we hebben democratisch besloten
dat jij de afwas moet doen’.
Maar juist die verplichting om te
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betalen is de kern van het experiment.

Winkeliersvereniging
BID staat voor Business Improvement
District. In de praktijd moet het zo
werken dat ondernemers komen met
een plan van aanpak met bijbehorende begroting voor hun gebied en hierover stemmen. Als een meerderheid
van de ondernemers voor is, zorgt de
overheid ervoor dat alle ondernemers
in dat bewuste gebied meebetalen.
Het verschil met een overheidsbelasting is dus, dat ondernemers bepalen én betalen. Het lijkt eigenlijk
op een bij meederheid van stemmen verplicht lidmaatschap van een
winkeliersvereniging, waarbij de
gemeente de contributie int.
Naar schatting zijn er in de VS

800 BID’s, in Canada 400 en in het
Verenigd Koninkrijk 29. Ook in Duitsland zijn onlangs twee BID’s van start
gegaan. Deze BID’s investeren vaak
in ‘schoon, heel en veilig’, maar ook
in zaken als gebiedsmarketing om
klanten aan te trekken en de winst en
(klant)tevredenheid te verhogen.

Criminaliteit
In verschillende gebieden is aangetoond dat een BID criminaliteit kan
verminderen. Bekende voorbeelden
hiervan zijn Philadelphia, New York
Grand Central (daling 60%) en New
York Times Square (daling 59%). Het
succes van BID’s in het buitenland
blijkt ook uit de vele voortzettingen
van BID’s na de eerste periode, waarbij een meerderheid van de ondernemers ervoor stemt om een BID te
continueren.

Meelifters
Onderzoek toont nu aan, dat er plaatselijk wel degelijk grote behoefte is
aan een methode voor ondernemers
samen te werken aan iets dat boven
het basispakket van de overheid komt.
Want nu komen collectieve investeringen moeilijk van de grond of sneuvelen
bestaande initiatieven als gevolg van

steeds verder afkalvend draagvlak en
meelifters: mensen die wel proﬁteren
van de inzet van de winkeliersvereniging, maar er niet aan bijdragen. Een
BID in een gebied maakt dit meeliften
onmogelijk: iederen moet een gelijke
bijdrage betalen.
Experimenten kunnen uitwijzen of
dit in de praktijk ook zo werkt. Een
aantal gecontroleerde experimenten
kan helpen om de voor- en nadelen
van BID’s beter in kaart te brengen.
Experimenten kunnen daarnaast
belangrijke informatie opleveren
welke kritische succesfactoren van
belang zijn voor het al dan niet
welslagen van een BID.

Den Haag
In Den Haag had men al in augutus
van start willen gaan in het de Spuistraat, Vlamingstraat, Wagenstraat en
Venestraat. Men had gedacht de
opbrengsten te besteden aan feestverlichting en -versiering, promotie,
evenementen en het bekostigen veen
straatmanager.
➤ Op tinyurl.com/ldakk vindt u de
Kamerkrant Haaglanden, waarin
voormalig BOF-lidPeter Streng (nr 3. 2006
- op pag. 3) aan het woord over het hoe
en waarom van de Bids.
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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:
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Mim van Wingerde
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070-3114848
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Bij monde van directeur G. Zandsteeg
heeft de Kamer van Koophandel haar
verontwaardiging uitgesproken over
de gefaalde aanpak van de verkeersopstoppingen op de kruising ZuidHollandlaan met de Koningskade.
“het oponthoud, de blokkering van
kruispunten en andere chaotische
taferelen zijn toegenomen in plaats
van afgenomen.”, aldus Zandsteeg in
zijn brief van 27 september.
De voortdurende opstoppingen op de
kruising na de reconstructie is aanleiding geweest voor CDAer Karsten
Klein om in de raad kritische vragen
hierover aan wethouder Van Woensel. “Automobilisten steken massaal
de middenberm over en rijden door
rood”, gaf hij aan.
De wethouder schreef dit toe aan
de nog niet optimaal functionerende verkeerslichten. De suggestie van
HSPer Wijsmuller om een ﬂitspaal te
plaatsen acht hij wel de moeite waard
om nader te onderzoeken.

Bezwaren tegen
‘bredere’ bestemming
parkeerfonds vinden
geen gehoor
Bij het opleveren van nieuwbouw
moet de bouwer een bedrag storten in
het parkeerfonds. De gemeente heeft
nu de bepaling laten vallen, dat zij
als tegenprestatie voor de storting in
het fonds moet zorgen voor parkeergelegenheid binnen een periode van
10 jaar en binnen een loopafstand van
750 meter van het bouwplan.
De gemeente wil het geld ook kunnen
besteden aan parkeermogelijkheden
aan de rand van de stad. De Kamer
van Koophandel Haaglanden, MKBDen Haag,VNO-NCW West, de Stichting Binnenstad en de Binnenstad
Ondernemers Federatie hebben geen
gehoor gevonden met hun bezwaren: het voorstel is in de raadsvergadering van 5 oktober ongewijzigd
aangenomen.

Slechtere bereikbaarheid
De instanties vrezen dat de bereikbaarhied en in het inversteringsklimaat door deze wijziging zal
verslechteren. Bouwers moeten wel
betalen aan het parkeerfonds, zonder
dat daar iets tegenover zou staan.
“Een verkapte belastinghefﬁng en
op gespannen voet met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
Nu moeten de bedrijven wél betalen voor parkeerplaatsen, maar ze
kunnen hun medewerkers en bezoekers die parkeerplaatsen niet meer
bieden”, aldus de ondernemersverenigingen.

■ Rode loper uit voor Expats
In Den Haag wil men meer gaan doen
voor de expats. Zo krijgt de KPNwinkel aan de Lange Poten een aparte balie voor expats en er komt voor
hen een apart Engelstalig servicenummer.
Verder is er de HaGuest Card in
het leven geroepen. Met deze kaart
kunnen expats extra service en
korting krijgen in diverse winkels en
restaurants.

