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Gemeente, bewakingsdiensten en politie samen ten strijde

Eén lijn trekken tegen
binnenstadscriminaliteit werkt!
– “De politie doet toch
niets.”
– “Als je op het bureau
aangifte doet, is de dief
al vrij voor je het bureau
hebt verlaten.”
– “Als ik kritiek heb op
de politie helpen zij me
helemaal niet meer”
Het zijn kreten die nog steeds opduiken, als je naar sommige winkeliers
in de Haagse binnenstad luistert. Ook
in een uitzending van RTV West’s
Qwesti van Zaken over winkelcriminaliteit bleek dat. Maar hier doet
men de inzet van politie, bewakingsdiensten én alerte winkeliers toch
ernstig te kort. Gezamenlijk vormen
zij – met steun van de gemeente – één
lijn tegen criminaliteit in de binnenstad, met name als het de veelplegers betreft. Want het is een kleine
groep, die verantwoordelijk is voor
het grootste deel van de diefstallen
en autokraken.

tie het standaardaangifteformulier
invult, kan die het formulier gelijk
meenemen en hoeft u niet naar het
bureau.
➤ Op formulieren.bof-denhaag.nl kunt u
direct dit aangifteformulier downloaden.
Het word-document kunt u op de pc
invullen en printen, of uitprinten en met
de pen invullen.

Plaatsvervangend bureauchef Ronald den Hertog van politiebureau
Jan Hendrikstraat voelt zich gemotiveerd door de resultaten van de
stevige aanpak van de kleine misdaad in de binnenstad, waar hij als
teamchef handhaving nauw bij betrokken is geweest.

Nieuwsbrief per e-mail
Voorzitters van winkeliersverengingen, buurtverenigingen en andere betrokkenen krijgen nog deze
maand per e-mail het laatste nieuws
van politiebureau Jan Hendrikstraat toegestuurd.
Hierin staan nieuws, misdaadcijfers, weetjes rondom politie en
veiligheid, preventiemaatregelen en
tips en uiteraard ook alle belangrijke gegevens, telefoonnummers en
e-mailadressen vermeld.
Op geregelde tijden, of als de actualiteit het vraagt, zal een nieuwe
mailing worden toegezonden.

Brieﬁng
En tegenwoordig wordt deze groep
scherp in de gaten gehouden: drie
keer per week is er in het kantoortje
van de tramtunnel een brieﬁng van
politie, HTM en bewakingsdiensten,
waarbij foto’s en verdere kenmerken
van aangehouden personen worden
doorgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacyaspecten van betrokkenen, maar kunnen
wel gegevens worden uitgewisseld.
Tevens kunnen de wijkagenten hier
hun ervaringen melden.
Ook heeft Bureau Jan Hendrikstraat
een top tien van veelplegers toegewezen gekregen. Deze worden door
de agenten van dit bureau zo dicht
op de huid worden gezeten, dat ze
zelfs ’s avonds vermoedelijk nog
onder hun bed gaan kijken, of er geen
agent ligt.
En als door deze aanpak veelplegers opnieuw worden aangehouden,
wordt er niet meer ‘gepolderd’. Ze
gaan voor twee jaar de cel in, krijgen een afkickprogramma en kunnen
zich dan pas weer voorbereiden op
terugkeer naar de vrijheid, in de vorm
van een project voor begeleid wonen.
Maar als tijdens dit proces de regels
worden overtreden, komen ze gelijk
weer vast te zitten.

CWO
Ook van het collectief optreden van
winkeliers gaat een preventieve
werking uit: mensen met verkeerde
plannen komen niet graag op plekken waar een sterke sociale controle is. En mede dankzij de Collec-

tieve Winkel Ontzegging, onderdeel
van het Keurmerk Veilig Ondernemen, kunnen ook winkeliers hieraan hun bijdrage leveren. ’Hun’
winkeliersvereniging moet daarvoor
dan wel lid zijn van de Binnenstad
Ondernemers Federatie (BOF) en
de winkelier zelf moet uiteraard lid
zijn van ‘zijn’ winkeliersvereniging.
Nog krachtiger kan tegen criminaliteit worden opgetreden als de winkeliersvereniging een beveiliger in de
arm neemt, zoals in de Prinsestraat
het geval is. Op zich is er overigens
niets nieuws onder de zon. De ‘straatbeveiliger’ is te vergelijken met de
vroegere agent op de hoek, maar dan
in een geprivatiseerde variant.
➤ Op pag. 2 vindt u een lijst van
beveiligingsbedrijven, die u hiervoor
kunt benaderen: zij hebben toestemming
voor het bijwonen van bovengenoemde
brieﬁng.

Breekpunt is lange tijd het doen van
een aangifte geweest. Spookbeelden

doemen bij winkeliers op van urenlange verblijven in tochtige wachtruimtes van een politiebureau en een
diender die met één vinger de gegevens inklopt en dan niet weet hoe hij
die moet opslaan. De politie en ook de
BOF in de binnenstad doen echter op
dit moment alles aan om het doen van
een aangifte te vergemakkelijken.
•Bemerkt men een diefstal zonder de
dader te hebben gezien, dan volstaat
een aangifte op internet.
➤ Op cwo.bof-denhaag.nl staat een directe
link met deze aanmelding.

•Heeft u wel een signalement van de
dader, of kent u de dader, dan is een
verklaring aﬂeggen en misschien
foto’s kijken aan het bureau noodzakelijk. Of heeft u de dader zelfs
bij zijn kladden? Bel in deze gevallen direct 0900 - 8844 (Dit bij voorkeur met een vaste telefoon, zodat
u via hen bij de plaatselijke meldkamer belandt).
•Als u in aanwezigheid van de poli-

•Tevens kunt u (als u lid bent van de
winkeliersvereniging en uw winkeliersvereniging van de BOF) de
winkeldief een ontzegging meegeven, waarvan het formulier ook via
bovenstaande link is te downloaden. In verband met de mogelijkheid tot het claimen van schade
heeft u ook het recht om de gegevens
bij de politie op te vragen en zo te
checken, of de verdachte zijn gegevens naar waarheid heeft vermeld.
➤ Ook kunt u dan via de site van de BOF
nagaan, of de verdachte al eerder een
ontzegging heeft gekregen. U kunt
dan het formulier voor het melden van
huisvredebreuk downloaden, invullen en
doorfaxen.

De integrale aanpak heeft al vruchten afgeworpen: het aantal misdrijven binnen de grachtengordel is de
afgelopen drie jaar merkbaar afgenomen. Van januari tot oktober 2003
vonden er bijvoorbeeld nog acht
gewapende overvallen in de binnenstad plaats. In dezelfde periode van
2006 was dat er nog slechts één. Bij
de winkeldiefstallen is sprake van
een daling van 17%. 305 gestolen ﬁetsen van januari tot oktober 2006 zijn
er altijd nog 305 teveel, maar het is
altijd nog minder dan de helft van de
648 ﬁetsendiefstallen tussen januari
en oktober 2003.

Grote Marktstraat
Ook de Collectieve Winkelontzegging
doet haar werk: een groot-winkelbedrijf in de Grote Marktstraat heeft
bij haar derving door winkeldiefstal
afgelopen jaar zien halveren: deze
‘winst’ loopt in de honderdduizenden euro’s!
➤ Op tinyurl.com/2weu3v kunt u de
genoemde uitzending van Qwesti van
Zaken nog terugzien. De discussie begint
op de 22ste minuut.
➤ Op formulieren.bof-denhaag.nl vindt u
een aangifteformulier om te downloaden
(word). Als u deelnemer bent van de
Collectieve Winkelontzegging (CWO)
kunt u hier tevens alvast de formulieren
ophalen voor de Collectieve Ontzegging
en de melding huisvredebreuk.
➤ Op cwo.bof-denhaag.nl vindt u alles over
de Collectieve Winkel Ontzegging
➤ Meer over het Keurmerk Veilig
Ondernemen op www.denhaag.nl/
smartsite.html?id=31671
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Verandering
van circus

T

ot het vorige nummer
prijkte hier de column
van BOF-voorzitter Marcel
Bergema. Daar was niet
alleen de BOF, maar ook de
redactie van het BOF bulletin
altijd zeer mee ingenomen.

M

arcel schreef puntig,
humoristisch, relativerend, maar als het moest kon
hij ook vileine steken naar
het gevestigde gemeentelijk gezag uitdelen. Maar echt
grof is hij nooit geweest, al
zal VVD-wethouder Sander
Dekker niet zo ingenomen
zijn geweest met zijn bijnaam
‘Windvaan-Sander’ (Zijn
verwerping van het VCP
op 12 december 2005 is pas
onlangs van de VVD-site
verwijderd).

“I

k ben een tijdelijk
voorzitter, vergeet
dat niet te vermelden”,
benadrukte onze grijze nestor.
Maar al gauw lieten we dat
‘tijdelijk’ toch maar weg,
want de praeses straalde in
ons midden rust en gezag uit,
wat geen kwaad kan tijdens
de perikelen, die op de vergaderingen al zo aan kwamen
zetten: de eeuwige parkeerproblemen, de vuilophaalperikelen, Henk Kool en last
but not least het Verkeers
Circulatie Plan.

V

oor Marcel werd het
zo langzamerhand wel
welletjes, dit Haagse politieke
circus. “Dan maar liever
helemaal een echt circus, zal
hij hebben gedacht.”
En ja hoor! De droom is
uitgekomen. Eind vorig jaar
is onze Marcel tot Circus Renz
toegetreden als tourneemanager.
Dat zal hem zeker niet licht
gevallen zijn, met de storm,
die de afgelopen dagen duchtig
heeft gerukt aan de haringen.
En waar het opzetten van een
tent dreigde om te slaan in
een onvrijwillig kitesurfen,
waarbij aanmodderen soms een
letterlijk begrip leek te worden.
Edoch, Marcel kennen we als
een gedistingeerd mens, maar
ook als iemand die niet vreest
af en toe met zijn voeten in de
klei te moeten staan.

E

n het blijft een sensatie
te zien hoe dieren braaf
de commando’s van de
dompteurs uitvoeren, hooguit
kracht bijgezet met het af en
toe knallen met de zweep.
Probeer dat maar eens met een
wethouder!
Eduard Bekker

bulletin
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Noodzaak BID nu zwart op wit
Met een enquête heeft het Platform Binnenstadsmanagement onderzoek gedaan naar de behoefte onder ondernemers en gemeentelijke
overheden aan experimenten met BIDs. De resultaten zijn overtuigend: 91% van de ondernemersorganisaties wil zelf een BID invoeren. Het Platform laat de wens en stem van de ondernemers de doorslag geven en wil de weg openen naar vernieuwing en verbetering van
binnenstadsmanagement in Nederland.
Een BID (Business Improvement
District) is een systeem waarbij de
ondernemers in een bepaald winkelgebied verplicht een bijdrage moeten
leveren voor zaken die hun gebied
ten goede komen. De gemeente int dit
bedrag, maar de aangesloten bedrijven mogen bepalen waar het geld heen

Noordeinde
Nocturne: muziek
tot in de nacht

gaat. Demissionair Staatssecretaris
van Economische Zaken, Karien van
Gennip is een warm voorstander.

Steun
Onderzoek wijst uit dat de vraag naar
experimenten met BIDs bijna niet
krachtiger kan: zo geeft 100 procent

van de geënquêteerde organisaties en
96% van de geënquêteerde gemeenten aan, wettelijke maatregelen voor
BID-experimenten te zullen steunen. Van de geënquêteerde organisaties zou 91% graag zelf een BID in
willen voeren.
Om de wens vanuit de ondernemers
kracht bij te zetten, heeft het Platform daarom deze enquêteresultaten
kenbaar gemaakt bij de staatssecretaris en een aantal betrokken kamerleden. Het Platform Binnenstadsmanagement wil hiermee de weg openen
naar vernieuwing en verbetering in
de professionalisering van binnen-

steden en binnenstadsmanagement
en laat de wens en stem van de ondernemers de doorslag geven.

Spuistraat
De winkeliersvereniging CityCenter (Spuistraat/Vlamingstraat en
Venestraat/Wagenstraat) hebben nog
steeds het verzoek lopen om bij wijze
van experiment met een BID in hun
winkelgebied te starten. De werkgeversorganisatie MKB-Nederland en
VNO/NCW en werkgeversorganisaties die aanvankelijk tegen invoering van de BID waren, lijken nu bij
te draaien.

BINNENSTAD BUITENGEWOON VERLICHT, MET GEMEENTESTEUN

Een nocturne is een muziekstuk, dat
voortvloeit uit de sfeer die uit de
nacht voortvloeit. Een romantische
situatie, waar het Noordeinde zaterdag 3 februari wel raad mee weet.
De galeries en kunsthandels houden
die dag vanaf 19:00 tot 24:00 uur
open huis.
Bij sfeervolle verlichting worden de
bezoekers getrakteerd op een gevarieerd programma van muziek waar
elke zaak een eigen invulling aan
geeft: muziek, poëzielezingen en
ontmoetingen met kunstenaars. Een
avond van kunst in al zijn uitingen.
Zo speelt het duo ‘La Gionda’ feestelijke accordeon en vioolmuziek
met een knipoog naar Italië, zingt
Mabél Maldonado (Mexico) LatijnsAmerikaanse ‘trova’s’ en treedt ook
de mezzo-sopraan Carmén Graciela
Lozada (Mexico) met haar ensemble
op met ‘canciones en prejones’ (chansons en balladen).
Het Noordeinde kent de hoogste
concentratie kunstzaken per vierkante meter in Nederland. De straat
met actieve ondernemers is bekend
bij alle kunstgeïnteresseerden als ‘de
permanente kunstbeurs’.
➤ Op tinyurl.com/3yhn7t vindt u het
programma van ‘Noordeinde Nocturne’
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Nieuwe inrichting
Lange Voorhout
begint in 2007
Het Lange Voorhout wordt volgend
jaar grotendeels opnieuw ingericht.
Dit heeft het College van B&W op
voorstel van Pieter van Woensel,
wethouder Verkeer en Binnenstad,
besloten.
De nieuwe inrichting begint in oktober 2007. Alle werkzaamheden zijn in
mei 2008 klaar, voor het begin van de
beeldententoonstelling.

Schelpenpad
De wandellaan wordt verbreed en
uitgevoerd als schelpenpad, net zoals
op de Lange Vijverberg. Aan beide
kanten van deze wandellaan blijft
een smalle rijbaan over, waar langs
automobilisten niet meer kunnen
parkeren.
Na de herinrichting kunnen zij alleen
nog parkeren langs de ventwegen
en op het korte deel van het Lange
Voorhout.

Parkeren
De gemeente heeft met het Rijk
afspraken gemaakt over het medegebruik van parkeergarages onder het
ministerie van Financiën en de Raad
van State vanaf eind 2008.
Het klassieke straatmeubilair komt
terug en de verlichting wordt verbeterd.
De BOF zal er voor waken, dat er
voldoende parkeerplaatsen voor kort
parkeren behouden blijven.

Collectief bewaking
inschakelen?

Twaalf winkeliersverenigingen in de binnenstad hebben de bijdrage van de gemeente om de binnenstad
gedurende de decembermaand een extra feestelijk tintje te geven, niet aan hun neus voorbij laten gaan.
Met de gemeentebijdrage werd een extra impuls gegeven aan feestverlichting, sinterklaasactiviteiten
(o.a. sinterklaas en zwarte pieten), groen in de straat (bijv. kerstbomen rond kerst), kerstactiviteiten
(o.a. kerstman, kerstkraampjes), en promotie-activiteiten (o.a. winkelstraatmagazine). Zo werd er op het
Noordeinde voor het eerst een kerstmarkt gehouden.
Hierboven ziet u met de klok mee, hoe de winkeliers in de Prinsestraat, Paleispromenade en
Boekhorststraat de gift lichtend vorm hebben gegeven.

Op de voorpagina heeft u een
uitgebreid artikel kunnen lezen
over de aanpak van de veelplegers in de binnenstad. Vijf beveiligingsbedrijven hebben een
convenant ondertekend, waarmee
zij recht hebben bij de brieﬁngs
met de politie aanwezig te zijn.
Deze kunt u als winkeliersvereniging het beste als beveiliger
van uw straat aantrekken.
Hieronder ziet u een lijst van
deze bedrijven.
➤

C ONTACTPERSONEN O NDERNEMERSORGANISATIES H AAGSE B INNENSTAD
DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)
Voorzitter:
Vacature
Penningmeester:
Bart Kat
kat1@planet.nl
070-3655730
Secretaris:
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06-53370664
Begeleiding CWO
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496
Leden:
Mike Rozijn
mikerozijn@hotmail.com
070-3636277
Philippe Le Clercq
philippe.leclercq@wxs.nl
070-3268205

Ambtelijk Secretaris:
Frank Mannes
fmannes@denhaag.kvk.nl
070-3287312

• Buurtschap 2005
Casper van Dort
denhaag@degoudenton.nl
070-3469216

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

Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351

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

Redacteur BOF Bulletin:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-3647060

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

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

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
Kees de Groot
kees.d.groot@selexyz.nl
06-47228790
• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
Robert Koetsier (Fortisbank)
robert.koetsier@nl.fortisbank.com
070- 3118585
• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
• Markthof
Jan Schrier
jan.schrier@hetnet.nl
070-3622457
• ‘OWS’ ‘Het Lint‘
J. van Leggelo
ows@hetlint.nl
070-3895840

Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306
• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Andrew Brom
Watches@Steltman.nl
070-3659433
Ondernemersvereniging
Turfmarkt
Edith Smal
esmal@wanadoo.nl
070-3630426

• Vereniging Wereldgracht
Drs G.J. Bos - Voorzitter
06-412 351 45
Haagsche Bluf
P. ten Horn
mephistoshop@tiscali.nl
070-3645055

➤

➤

Trigion

Postbus 144
3100 AC Schiedam
Telefoon: 010- 298 13 73
Fax
: 010-298 11 31
Web
: www.trigion.nl
Contact : tinyurl.com/2vk65g

OVERIG
Stichting Binnenstad
Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329

➤

Trent Holding

Puntegaaistraat 115-117
3024 EB Rotterdam
Telefoon: 010- 477 92 94
Mail
: info@trentsecurity.nl
Web
: www.trentsecurity.nl

• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684
• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357

Trouw Security B.V.

Rhijnspoor 235 - 237
2901 LB Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 266 41 80
Fax
: 010 - 266 41 89
Mail
: info@trouwsecurity.nl
Web
: www.trouwsecurity.nl

Prinsestraat
Frits Verhoeff
verhoeff@haarlem.nl
06-46215030

Raad Nederlandse
Detailhandel
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

Klein Beveiliging Services

Postbus 7166
2701 AD Zoetermeer
Telefoon: 079-3190429
Mobiel : 06-23477659
Fax
: 079-3190428
Mail: info@KBSdigitaal.nl
Web: www.kbsdigitaal.nl

➤

Code-bewaking

De graafschap 103
2904 XW Capelle a/d IJssel
tel. 06-42529974

