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De Stichting Binnenstad Den
Haag, Kamer van Koophandel
Haaglanden en de gemeente Den
Haag hebben besloten de samenwerking met kracht voort te
zetten. Want de Haagse binnenstad ontwikkelt zich in de goede
richting. Dit blijkt uit de Zesde
Voortgangsrapportage Binnenstadsplan 2000-2010; Binnenstad Buitengewoon die onlangs
is verschenen.
De Kamer van Koophandel Haaglanden, gemeente Den Haag en de Stichting Binnenstad Den Haag gaan dan
ook door met de samenwerking in het
Bureau Binnenstad, met het doel de
aantrekkingskracht van de binnenstad te vergroten door extra aandacht
te geven aan het winkelaanbod,
promotie, evenementen en horeca.

Samen optrekken voor de
binnenstad wegens succes
geprolongeerd
Van de activiteiten uit 2006 springt
de promotiecampagne ‘Binnenstad
Puur Den Haag’ in het oog. In abri’s,
op bussen en trams en in NL-70 is de
promotiecampagne zichtbaar.
Ad Dekkers, voorzitter van de Stichting Binnenstad Den Haag, is opgetogen “Het is ons gelukt om als eerste
binnenstad in Nederland de krachten
te bundelen en een eigen promotiecampagne te lanceren.” Hij verwacht
dat nog meer private partijen zich
aansluiten bij de Stichting Marketing Haagse Binnenstad.

De Haag is ook de eerste stad
in Nederland die een acquisiteur
heeft aangesteld voor het werven
van bijzondere winkelformules. Ook
het afgelopen jaar hebben zich tal
van uiteenlopende nieuwe winkelen horecabedrijven in de Haagse
binnenstad gevestigd.
Verder is er hard gewerkt om de
organisatiegraad bij ondernemersverenigingen te vergroten. Hiervoor
zullen in 2007 activiteiten worden
ontplooid, zoals winkelstraatmanagement.

Veel aandacht is er voor leefbaarheid
en veiligheid. Zo werpt de Collectieve Winkelontzegging (CWO) voor
winkeldieven in de hele binnenstad
zijn vruchten af, blijkt uit de dalende cijfers voor winkeldiefstal.
Daarnaast
is
het
Collectieve
Toegangsverbod
Parkeergarages
voortgezet en is er gestart met
de Collectieve Brieﬁng; informatieuitwisseling tussen politie, particuliere beveiligers en beveiligingspersoneel van de HTM.
De vernieuwde aanpak van grafﬁti en wildplak heeft er toe geleid
dat ruim honderd eigenaren/huurders een schoonmaakcontract afsloten, waardoor de binnenstad er schoner uitziet.
➤ Lees ook op pagina 2: Beveiliger ziet de
vruchten van het gezamenlijk optreden.

Galeriehouders slaan handen ineen voor avond vol muziek en cultuur

Noordeinde Nocturne smaakt naar meer
Muziek en voordrachten tot in
het nachtelijk uur. Het was het
eerste gezamenlijke initiatief
van de galerieën in het Noordeinde. Afgelopen zaterdag 3 februari is de eerste Noordeinde
Nocturne gehouden. Een eerste,
maar beslissende stap naar meer
samenwerking tussen de galerieen. “Het Noordeinde is dé kunststraat van het land: nergens is
er in Nederland een straat met
zo’n hoge concentratie kunsten antiekzaken. Daar moet je
natuurlijk iets moois mee doen,”
aldus Madeleine Ekegårdh van
Galerie Noordeinde, één van de
initiatiefneemsters.
De galeries en kunsthandels van het
Noordeinde hielden hun deuren tot
laat in de avond open. Ze verrasten de bezoekers met een gevarieerd
programma. Behalve – uiteraard exposities, was er volop muziek en
waren er lezingen en ontmoetingen met kunstenaars. Hotel Carlton Ambassador aan de Sophialaan
had zelfs een speciaal overnachtingspakket samengesteld voor dit
evenement.

vele breekbare plastieken. Dit tot
opluchting van de galeriehouders.
Ook in Galerie De Twee Pauwen
– qua ruimte iets beter toebedeeld
– was het tjokvol toen La Gionda
onder het spelen van dé Italiaanse
tarantella spelend de trap naar de
expositieruimtes afdaalde. David
van Aalderen en Henk Meulenbelt
speelden op hun viool en accordeon een gevarieerd genre van traditioneel Italiaans, tot klezmer, salonen ﬁlmmuziek.
Een opmerkelijk keuze in een stad
die eigenlijk alleen vertrouwd is
met jazz, pop en klassiek. Bovendien bleek de muziek zonder enige
versterking een verademing voor het
publiek dat graag een paar woorden
met elkaar wil wisselen, zonder te
hoeven schreeuwen.

Het duo ‘La Gionda’ beet de spits af in Galerie ‘De Twee Pauwen’.
Hier spelen ze voor een doek van Aﬁfa Aleiby.
Foto: Eduard Bekker

Improviseren
“Een ongelooﬂijk succes”, vertelt
Madeleine Ekegårdh verder. “Ik had
nooit echt zoveel mensen verwacht;
daar waren wij niet op voorbereid
en wij hebben veel moeten improviseren. Ik had hoogstens 200 mensen
in mijn galerie verwacht, maar het
waren er 1.200!! Alle galeries waren
laaiend enthousiast over de opkomst
en de reacties van de bezoekers en
er waren ook een heleboel nieuwe
gezichten bij.”
De galeriehoudster heeft recht van
spreken: over de hele lengte was
de expositieruimte tjokvol toen om
22.00 uur het Duo Cajon van start
ging met de zang van alt-mezzo

Samenwerking
Samenwerking tussen bedrijven
die het van de inloop van klanten moeten hebben, zoals kroegen, winkels en galerieën, is altijd
een moeilijk punt. Dat is op het
Noordeinde niet anders geweest.
“Er zijn altijd ondernemers, die niet
mee willen doen, omdat het niet
direct geld oplevert, maar die vergeten dat je ook op lange termijn moet
kunnen denken. Maar die zijn inmiddels ook ‘om’. Als je nu de beurzen
bezoekt, hoor je dat Noordeinde
Nocturne wordt besproken als een
niet te missen evenement. Dat gaat
echt zoden aan de dijk zetten.”

Jaarlijks

‘Duo Cajon’ wist een tjokvolle Galerie Noordeinde stil te krijgen met
een combinatie van zang en klassiek gitaarspel.
Foto: Eduard Bekker
Carina Vinke en de klassieke gitaarbegeleiding van de Deen Jonas Skielboe.

Het publiek gedroeg zich overigens voorbeeldig tussen de kwetsbare doeken langs de wanden en de

“Nu is iedereen wel overtuigd van
de krachten die vrijkomen als je
gaat samenwerken”, aldus Madeleine Ekegårdh.
Het is dan ook de bedoeling dat
Noordeinde Nocturne een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
➤ Kijk en luister op tinyurl.com/2xxdq7
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Burgemeester
van Woensel

E

igenlijk was het wel een
goed begin in september
2004: “De nieuwe wethouder
van economie houdt van een
praktische aanpak.”
“Daarbij draagt hij de binnenstad, die hij een ‘kroonjuweel’
noemt een warm hart toe”, valt
in het BOF Bulletin van die
maand te lezen.

W

e hebben het over
Pieter van Woensel, de
inmiddels gesjeesde verkeerswethouder, die 12 miljoen is
uitgeschoten met RandstadRail en daarover lijkt te zijn
gevallen. Lijkt.
Want wij zijn er verbaasd
over, dat dát de reden is.
Twaalf miljoen; tjonge, jonge,
hoeveel is dat nou eigenlijk
tegenwoordig? De gemeente
Den Haag heeft onlangs
meer dan het zevenvoudige
besteed aan een niet echt fraai
maar blijkbaar ‘historisch’
verantwoord schilderij voor
het Gemeentemuseum (dat
lekker nog steeds geen nieuwe
naam heeft, benieuwd wat
die propaganda-wethouder
Huffnagel daar nog van zal
willen gaan brouwen)?

A

ls wethouder van
Economie leek hij wel
in de smaak te vallen in de
binnenstad, want – net als
Bruno Bruins – hield ‘onze’
Pieter van ‘korte lijnen’.
Maar op Verkeer, zijn volgende
ambitie – ging het mis. Het
is ook nogal lastig, als je
als wethouder vol verve een
Verkeers Circulatie Plan moet
verdedigen, dat de achterban
van je partij – de VVD –
helemaal niet ziet zitten.
Dan waren er nog wel meer
akkeﬁetjes, waar de vroede
vader voor verantwoordelijk was, maar waar hij niet
alles aan kon doen, omdat
het al liep, zoals het liep, toen
hij op het zo begeerde pluche
belandde, zoals – inderdaad –
het RandstadRail-debacle.

W

ij gunnen Pieter van
Woensel uiteraard geen
slechte oude dag (die zo vroeg
lijkt te zijn begonnen), want
een deel van het drama kreeg
hij in de schoot geworpen. Voor
gevallen politici bestaat in
Nederland gelukkig een goede
opvangregeling: het burgemeesterschap.
Mogelijk heeft een gemeente
in het zuiden des lands
– van Woensel is uiteindelijk
Brabander – wel belangstelling.
Zijn naam heeft hij dan in elk
geval mee.
Eduard Bekker
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V&D-beveiliger Hein van Hoorn ziet de vruchten van het gezamenlijk optreden

‘Antillianen en Surinamers zijn gemotiveerde krachten’
“Door een goede samenwerking met de poltie zitten we
nu op een goed spoor: er zijn minder veelplegers en de
schade door winkeldiefstal zakt.”
Trigion Coördinator bewaking Hein
van Hoorn, gezeten op zijn vaste stek
bij V&D, is opgetogen over zijn werk
voor de winkels in de binnenstad.
“Elke maandag vertegenwoordig ik
V&D op de brieﬁng tussen politie en
bewakingsdiensten van de binnenstad, dat drie keer per week plaats
vindt.

Marokkanen zijn een apart geval: die
zorgen vooral voor ‘hangoverlast’ en
hebben duidelijke moeite met gezag.
“Daarentegen hebben wij een groot
aantal Marokkanen, Surinamers en
Antillianen bij ons als beveiliger
werken. En die zijn zeer gemotiveerd
– ondanks dat ze in hun kring vaak als
‘verraders’ worden beschouwd.

‘Bekende families’

Hoog aanzien

Hij doet dit werk al sinds 1977 bij
Trigion, die toen nog Nederlandse Veiligheidsdienst heette, en heeft
de groep veroorzakers steeds zien
verschuiven. Toen waren het ‘bekende Haagse families’, daarna kwamen
de verslaafden, tegenwoordig zijn het
vooral de Antilianen en als nieuwe
groep de Oostblokkers.

Die motivatie kan ook te maken
hebben met de betere status die
beveiligers (het woord ‘bewakers’
is zo’n beetje taboe) in Nederland
hebben.
Van Hoorn: “Bewakers in Nederland
dwingen meer respect af. In Amerika en heel veel andere landen wordt
op hen neergekeken. Dat ze daar wel

Winkelontzegging (CWO) ingevoerd.
Elke winkeldiefstal of andere criminiele activiteit wordt geregistreerd
en deze gegevens kunnen door elke
deelnemende winkelier wordt opgevraagd. Staat een aangehouden
winkeldief of overlastgever geregistreerd wegens een eerder vergrijp,
dan heeft hij huisvredebreuk gepleegd
en dat betekent gelijk ‘zitten’.

Fotoherkenning

Hein van Hoorn (Trigion Security): beveiligingspersoneel staat in
Nederland in een veel hoger aanzien dan in bijvoorbeeld de VS.
bewapend zijn, lijkt eerder nadelig te
werken. Het aantal bewakers dat bij
geweldsincidenten de dood vindt is in

Nieuwe BOFbestuursleden

Website Puur Den
Haag in de lucht
De stichting Marketing Haagse
Binnenstad gaat de binnenstad extra
promoten met een nieuwe website:

www.puurdenhaag.com.
Op de site staan ondermeer allerlei
uitgaanstips voor de binnenstad.
Binnenstadsondernemers
kunnen
kosteloos
hun
bedrijfsgegevens
invoeren op deze site.
De ondernemers zijn per brief uitgenodigd om zelf hun gegevens in te vullen.
➤ Een inlogcode kan worden aangevraagd
via info@denhaag.com

Het BOF-bulletin is een uitgave
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Federatie
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die landen veel hoger dan hier.”
Inmiddels is in de hele binnenstad sinds een jaar de Collectieve

Politie, Wallis de
Vries en Ooievaart
genomineerd voor
De Bofferd

WELKOM IN DE BINNENSTAD, MAAR ...

De volgende personen zijn onlangs
toegetreden tot het Dagelijks bestuur
van de Binnenstad Ondernemers
Federatie:
•Mike Rozijn, voorzitter van Hofkwartier Ondernemers Belangen
•Kees de Groot, voorzitter van Passage Belangen
•Leen Kersbergen, aanstaand voorzitter van de Nieuwe Vereniging
Ondernemers Paleispromenade
De vacatures van Ingeborg Jansen
(Grote Marktstraat), Philippe Le
Clercq (Hofkwartier) en Peter Streng
(City Center) zijn daarmee ingevuld.

Nieuwe winkel C&A
in Grote Marktstraat
C&A heeft op 7 maart haar nieuwe winkelpand in de Grote Marktstraat geopend. Daarmee keert C&A
weer terug op de plek waar het drie
jaar geleden is vertrokken in verband
met de nieuwbouw van de Spuimarkt.
C&A is de eerste winkel die zich in de
nieuwe Spuimarkt heeft gevestigd.

De ‘Bofferd’ – een fraaie bokaal die
jaarlijks gaat naar een instantie,
persoon, of bedrijf, dat zich bijzonder
heeft ingezet voor het leef- en ondernemersklimaat in de Haagse Binnenstad zal ook dit jaar weer worden
uitgereikt en wel tijdens het deelnemersoverleg van de BOF op dinsdag 22 mei.

In de binnenstad loopt u de kans deze kleurige borden tegen te
komen, die moeten bijdragen tot een prettig toeven in een schone
en veilige binnenstad. Het is een initiatief van de gemeente als
onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en opgesteld
in samenwerking met politie en ondernemers. De bezoeker
wordt dringend verzocht geen ﬁets aan palen vast te maken, die
daarvoor niet zijn bedoeld, niet te wildplassen, wél vuilnis in de
bak te deponeren, de honden van een afsluiter te voorzien tegen
uitwerpselen en zich niet te laten bestelen, door de auto met mooie
steeldingetjes achter te laten of de handtas niet goed af te sluiten.
Laten we hopen dat het helpt. Eén nut blijkt het bord al te hebben:
als ﬁetsenrek, maar dat was toch juist niet de bedoeling??

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
Kees de Groot
kees.d.groot@selexyz.nl
06-47228790
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3648081

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

De volgende personen en instanties
zijn genomineerd:
•De Ooievaart; het bedrijf dat het
initiatief heeft genomen tot het
houden van rondvaarten door de
Haagse grachten: een groot succes.
➤ www.ooievaart.nl

•Oud-wethouder van Verkeer Gerard
Wallis de Vries – tot voor kort voorzitter van het Comité VCP Nee en
aldus belangrijk strijder tegen het
Verkeers Circulatie Plan.
➤ www.VCP-Nee.nl (teken gelijk de petitie)

C ONTACTPERSONEN O NDERNEMERSORGANISATIES H AAGSE B INNENSTAD
DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)

Hein van Hoorn is tevreden over de
werking van het CWO: “Veelplegers
weten nu dat in de hele binnenstad
op ze wordt gelet en die mijden ze
nu daarom.”
Dat geen gebruik wordt gemaakt
van fotoherkenning, zoals in andere steden wel wordt gedaan, vind hij
niet zo’n probleem. “Winkeliers blijken helemaal niet zo’n goed geheugen te hebben voor gezichten”, aldus
Van Hoorn.

• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
Robert Koetsier
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‘
Jaap 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
• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684
• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357

• Vereniging Wereldgracht
Gerard Bos
06-412 351 45
Haagsche Bluf
Peter ten Horn
mephistoshop@tiscali.nl
070-3645055
Prinsestraat
Frits Verhoeff
verhoeff@haarlem.nl
06-46215030

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

•Het politiebureau Jan Hendrikstraat heeft zich de afgelopen jaren
bijzonder ingezet om de criminatiteit in de binnenstad terug te
dringen en is daar behoorlijk in
geslaagd.
➤ www.politie.nl/Haaglanden/UwBureau/
JanHendrinkstraat

Openingstijden
Koninginnedag
In het overleg van de ondernemersvereniging Grote Marktstraat is afgesproken dat het grootwinkelbedrijf
op 30 april de reguliere openingstijden van de maandag aan zal
houden, te weten van 11.00 uur tot
18.00 uur.

■ Milieuzone

in de binnenstad

De gemeente onderzoekt het instellen van een milieuzone in de binnenstad. De meest vervuilende vrachtwagens mogen dan niet meer het
centrum in.

