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Kees de Groot (46)
Winkelier
vanaf 1976
bij achtereenvolgens:

Nieuwe BOF-bestuursleden
Wij verwelkomen onze nieuwe bestuursleden, die de belangen van
de binnenstadondernemers komen helpen versterken.

• 1976-1982:
Gebr. Coster
voor Vader
en zoon

Eric van den Elshout (44)

Mike Rozijn (41)

• 1982-1995:
The Society
Shop

Storemanager
van de
Haagsche
Bijenkorf

Jurist en
eigenaar van
herenmodezaak
Forum in de
Molenstraat.

Bestuursfuncties:

• Sinds 2 jaar
voorzitter van de
ondernemersvereniging van
het Hofkwartier en lid van diverse ondernemerswerkgroepen.

• 1995-2004: Vroom & Dreesman
• 2004-heden: Selexyz - regiodirecteur van
de boekwinkels
Selexyz Donner (Rotterdam),
Selexyz Verwijs (Den Haag) en
Selexyz Kooyker (Leiden).
Sinds 1995 woonachtig in de Haagsche
binnenstad.

• KvK,
• Ondernemersvereniging
Grote Marktstraat,
• Raad Nederlandse detailhandel, Stichting
Binnenstad.
Woont in Bergen op Zoom

• Juridische interimfuncties voor centrale
en decentrale overheden en diverse nonproﬁtorganisaties.

Paul van Min, projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen:

‘Bidden, kreunen en steunen
voor de ondernemers’
“Als medeprojectleider
Frans van Diemen en ik
niet voortdurend zouden
bidden, smeken, vloeken,
steunen en kreunen, ons
in het stof zouden werpen
om de partijen tot actie te
bewegen, zou het KVO als
een kaartenhuis in elkaar
zakken”
Tot u spreekt Paul van Min, projectleider van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Den Haag. Zijn
taak is het om onder scherp toeziend
oog van burgervader Wim Deetman
toe te zien, dat politie, brandweer en
ondernemers de handen ineenslaan
en ineengeslagen houden om samen
aan de veiligheid te werken.

Eerste ster
Want daarvoor is het KVO bedoeld:
veiligheid vergroten in bijvoorbeeld
winkelgebieden, uiteenlopend van
een losse tegel en brandveiligheid
tot bestrijding van vervelende hangjongeren.
En die inzet is niet zonder resultaat.
In november 2004 kreeg het KVO
voor de binnenstad zijn eerste ster,
die wordt verstrekt, als ondernemers
structureel en meetbaar planmatig
zijn gaan samenwerken met gemeente, politie en brandweer.
Maart 2007 is deze eerste ster
gehandhaafd. “Dat betekent meer
dan het halen van die ster. Het betekent dat het goed loopt: je streefgewicht halen bij afvallen lukt meestaal wel, maar het handhaven, dat
is de clou!”

Juwelier
“Eigenlijk zou mijn functie overbodig moeten zijn, maar door de indi-

Leen Kersbergen (62)
Assistent
manager bij
Societ13 in de
Hoogstraat.

• Reeds 46 jaar
werkzaam in
de Herenkonfektie, zowel
produktie, inexport, en
detailhandel.
• Vanaf 1977 in bestuur winkeliersverenigingen in diverse plaatsen in nederland
in verschillende functies .
• Ook diverse jaren in stuurgroepen en
commissies gezeten van diverse aard,
waaronder veiligheid,diefstalpreventie en
afvalophaalproblematiek in de binnenstad
van Den Haag.
• De afgelopen 17 jaar werkzaam bij diverse herenmodezaken in de Hoogstraat en
• Acht jaar bestuurslid van de Paleispromenade.

Deelnemersoverleg BOF
op dinsdag 22 mei
Altijd een belangrijke moment om
even onderling ervaringen en informatie uit te wisselen: het regelmatig terugkerende deelnemersoverleg van de Binnenstad Ondernemers
Federatie.
Alle voorzitters van de winkeliersverenigingen die bij de BOF zijn
aangesloten zijn uitgenodigd om op
dinsdag 22 mei om 17.30 op Bureau
Binnenstad (naast Vapiano) hun
bijdrage te leveren.
Op de agenda staan onder meer de
‘Bofferd’ – de fraaie bokaal die jaarlijks gaat naar een instantie, persoon,
of bedrijf, dat zich bijzonder heeft
ingezet voor het leef- en ondernemersklimaat in de binnenstad. Genomineerd zijn de Ooievaart; het bedrijf
dat het initiatief heeft genomen tot de
rondvaarten door de Haagse grachten, oud-wethouder verkeer Gerard
Wallis de Vries – tot voor kort voorzitter van Comité VCP Nee en aldus
strijder tegen het Verkeers Circulatie Plan, en het politiebureau Jan
Hendrikstraat, dat zich bijzonder
heeft ingezet om de criminaliteit in
de binnenstad terug te dringen en
daarin behoorlijk is geslaagd.

Openingstijden
Koninginnedag

Paul van Min: “Eigenlijk zou mijn functie overbodig moeten zijn”.
vidualisering moet er tegen worden
gestuurd, om mensen toch weer een
collectief gevoel te geven. Maar ook
lijkt daardoor het vertrouwen in de
overheid terug te zijn gelopen: het
is voor een ondernemer allang niet
meer vanzelfsprekend om aangifte
te doen bij diefstallen. Een voorbeeld
hadden we onlangs hier in de buurt:
een juwelier die na diefstallen en een
ramkraak zijn tent sloot. Dat geeft de

mensen het idee, dat de politie niets
doet. Maar de werkelijkheid was dat
de politiechef Ronald den Hertog
van Bureau Jan Hendrikstraat – en
voor die man durf ik mijn handen
in het vuur te steken – hiervan helemaal niet op de hoogte was. Daarom
herhaal ik het nog maar eens: doe
altijd aangifte, want de winkelier
in de binnenstad wordt wel degelijk
serieus genomen!”

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.

Haagse aanpak: afname
aantal ‘veelplegers’
Het aantal aanhoudingen binnen
een groep van 500 veelplegers in
Den Haag is aanzienlijk afgenomen
tussen 2002 (79,4% veelplegers) en
2005 (66,2% veelplegers). Het recidive percentage (onder veelplegers)
is in deze periode ook gedaald van
84,5% in 2002 tot 65,4% in 2005.
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Wat brengt
het op?

A

ls u dit leest is er een
gerede kans dat u
ondernemer bent. Of juist niet.
Ondernemers lezen namelijk
slecht. “Ondernemers zijn
opmerkelijk vaak dislectisch”,
om Jort Kelder even vrijelijk
te quoten. En dit bulletin gaat
niet over de gezinsuitbreiding
op Huize De Horsten, maar
over wat belangrijk is voor
de Haagse binnenstadondernemers. En dat is iets ingewikkelder stuff.

M

aar het is ook een kwestie
van tijd. Veel binnenstadondernemers hebben naast
hun zaak – waarvoor ze dag
en douw in touw zijn – ook
nog eens een privéleven. Ik
zeg vaak, want menig partner
klaagt steen en been over de
geliefde die alleen voor de zaak
lijkt te leven. Hoe dan ook het
lezen schiet er dan bij in. En
niet alleen het lezen.

D

oor de drukte kunnen
ondernemers zich slechts
selectief met hun omgeving
bemoeien. Soms wordt hen
dat toch gevraagd. Maar dan
zij zijn doorgaans ronduit
wantrouwend tegenover
mensen die zich met een andere
bedoeling tot de toonbank
wenden dan om iets te kopen.
Los van brute overvallers
melden zich ook nog eens
politieagenten of gemeentebeambten, die constateren, dat
het terras één dag te vroeg is
neergezet, of vertegenwoordigers, die proberen een nieuwe
computersysteem of alarm aan
de man te brengen. “Kijk in
vredesnaam uit wat je doet”,
zei een behulpzame binnenstadondernemer dan ook tegen
mij, toen ik winkeliers in de
Spuistraat benaderde over de
vacatures, die ze achter hun
winkelramen hadden geplakt,
“ze kunnen heel erg schrikken,
als je iets vraagt dat niet met
hun koopwaar heeft te maken.”

O

ok voor gezamenlijk
optreden staan
ondernemers dus ook niet snel
te popelen. “Wat brengt het
op?”, is dan de eerste vraag. En
als een collectieve handeling
ook nog eens geld blijkt te
kosten, is het hek helemaal van
de dam.
Voor u geldt dat natuurlik
allemaal niet, want u denkt
verder dan uw neus lang is en
kijkt ook naar resultaat op de
langere termijn. Voor u is dit
bulletin dan ook bedoeld.
Leeshet!
Eduard Bekker

bulletin
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Van dictaat tot sleutelstuk
Evenementenwedstrijd
speciaal voor
ondernemersverenigingen!
In de Haagse binnenstad zijn veel
ondernemersverenigingen actief.
Deze verenigingen spannen zich
in om hun gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het
winkelend publiek. Met het organiseren van evenementen proberen de ondernemersverenigingen
hun winkelgebied extra te verlevendigen en daarmee meer bezoekers te trekken.
Om de verenigingen te stimuleren en zich vooral op een feestelijke wijze te proﬁleren, start
Bureau Binnenstad dit jaar voor
het eerst met de evenementencampagne ‘Binnenstad Buitengewoon... Feestelijk!’
Aan deze campagne is ook een
wedstrijd met kans op het winnen
van een cheque ter waarde van €
5.000 verbonden.
Bureau Binnenstad daagt alle
ondernemersverenigingen uit om
in 2007 tenminste één publieksevenement te organiseren. Bureau
Binnenstad draagt voor de helft
van de kosten, tot een maximum van € 5.000, hierin bij. Voor
de promotie van het evenement
kunnen de verenigingen een
beroep doen op de aanwezige
kennis van Stichting Marketing
Haagse Binnenstad.
Eén van de voorwaarden om mee
te kunnen doen, is dat uw ondernemersvereniging is aangesloten
bij de Binnenstad Ondernemers
Federatie (BOF).
Om het u gemakkelijk te maken
kunt u een inschrijfformulier
downloaden, waarmee u uw
evenement kunt aanmelden voor
een ﬁnanciële bijdrage en daarmee ook automatisch meedoet aan
de evenementenwedstrijd.
Doe mee en ‘let the games begin!’
➤ Alle informatie + voorwaarden +
inschrijfformulier kunt u downloaden
op documenten.bof-denhaag.nl

Het BOF-bulletin is een uitgave
van de
Binnenstad Ondernemers
Federatie
Postbus 29718
2502 LS DEN HAAG
Verschijnt 8 x per jaar.
Oplage: 750
Informatie en reactie:
info@bof-denhaag.nl
Bijdragen:
Eduard Bekker,
Petra Alkema
Foto’s en Vormgeving:
Eduard Bekker – www.layout.nl
Druk: KvK Haaglanden
Oude bulletins zijn te bekijken op
bulletin.bof-denhaag.nl
(in pdf-formaat)

Meetobben over het VCP
‘Circus VCP’ heeft haar laatste voorstelling nog niet
gespeeld. Eerst leek het bruuske Verkeers Circulatie
Plan, dat de verkeersstromen in en ver rond de
binnenstad helemaal om wil gooien, er in eerste instantie
door de gemeente promptverloren doorgedrukt te
worden. Het is aan raadslid Marieke Bolle (PvdA) te
danken, dat het toch anders is gelopen, want uit de
twee discussierondes, die ze voorzat is een harde kern
meedenkers gegroeid, die de gemeente er nu met plezier
met de haren bijsleept.
‘Sleutelﬁguren’ worden ze genoemd,
want er wordt nu veel aan het
aanvankelijke plan gesleuteld: bijna
niemand staat te springen om een
stad die verkeerstechnisch in sectoren worden onderverdeeld.
Met ongeveer vijftien personen wil de
gemeente nu verder gaan
Het gesleutel heeft inmiddels drie
varianten opgeleverd:

Variant 1: Verleiden
•ongelijkvloerse kruisingen op de
Neherkade;
•binnen de CentrumRing het autoverkeer weren door maatregelen
als extra 30 km/u zones, drempels,
meer éénrichtingsverkeer.

Variant 2: CityRing
•het instellen van een CityRing in
twee richtingen;
•de CityRing volgt voor een deel de
bestaande parkeerroute, en voor
een deel een nieuwe route om een
goede doorstroming en een logische route mogelijk te maken;
•de verbindingen tussen CityRing
en CentrumRing worden zodanig
gemaakt dat het verkeer er wordt
geremd;
•op het Piet Heinplein wordt
éénrichtingsverkeer ingesteld richting Utrechtsebaan.

Variant 3: VCP Extra
•de in het VCP voorgestelde knip
op het Piet Heinplein omzetten
naar éénrichtingsverkeer richtring
Waldeck Pyrmontkade, de andere twee knippen blijven gehandhaafd;

•ongelijkvloerse kruisingen op de
Neherkade;
•schone taxi’s en bussen mogen de
knippen passeren;
•stimuleren van het gebruik van
parkeergarages door bewoners, zodat vrijkomende ruimte op straat voor voetgangers kan
worden ingericht;
•de Prinsestraat wordt omgezet tot
voetgangersgebied;
•het Noordeinde tussen de
Scheveningse Veer en Paleisstraat
wordt omgezet tot voetgangersgebied waarbij extra aandacht nodig
is voor de bereikbaarheid en voor
vervangende parkeergelegenheid;
•de straten in het gebied tussen de
Paviljoensgracht, de Stille Veerkade, de Wagenstraat en de Gedempte Burgwal, worden omgezet tot
voetgangersgebied.

Flankerend beleid
(bij alle varianten)
•beter openbaar vervoer: ﬁjnmazig, hoge frequentie, nieuwe lijnen
, bus op vrije baan;
•een ring van transferia rond de
stad (inclusief vrachtverkeer):
Prins Clausplein, Uithof, Hoornwijck, Knoop N44/N14, 24 uur
geopend, inclusief ﬁetsvoorzieningen;
•een stadstransferium Malieveld
met directe aansluiting op de
Utrechtse Baan;
•aanscherping van het parkeerbeleid binnen en buiten het
centrumgebied: werkers parkeren buiten de stad, faciliteren van
parkeren voor bewoners en bezoekers, tariefbeleid, vergunningen;

•betere ﬁetsvoorzieningen: betere
ﬁetsroutes, meer stallingen, onbewaakt en gratis;
•optimaliseren van de doorstroming op de CentrumRing door het
instellen van groene golven, het
creëren van voldoende opstelruimte bij kruisingen, het weghalen
van parkeerplaatsen, het weghalen
van doorsteken en het aanleggen
van middenbermen om kruisend
verkeer en lusbewegingen tegen te
gaan;
•autovrij maken van het Spui vanaf
de Gedempte Gracht tot en met de
Lange Poten;
•milieuzonering;
•betere bewegwijzering (inclusief
slimmere naamgeving parkeergarages).

De planning
Op dit moment worden de effecten
van de drie varianten op het gebied
van verkeer, milieu en veiligheid
doorgerekend. Op 2 mei volgen de
resultaten van de effectenstudies van
de drie varianten. Op 3 mei worden
de resultaten in de betrokken stadsdelen gepresenteerd. Ook tijdens deze
presentaties is er ruimte voor reacties
van sleutelﬁguren en bewoners.
Het college neemt waarschijnlijk op
15 mei een besluit voor een raadsvoorstel en in juni kan de gemeenteraad het voorstel op de agenda
zetten.

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:
Kees de Groot
kees.d.groot@selexyz.nl
06-47228790
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Eric Van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703

Mike Rozijn
mikerozijn@hotmail.com
070-3636277
Ambtelijk Secretaris:
Frank Mannes
fmannes@denhaag.kvk.nl
070-3287312
Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351
Redacteur BOF Bulletin en
webmaster:
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
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
• Buurtschap 2005
Eduard Zwier
06-17802275
• Pleinkwartier
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06 53 370 664
• Tussen de Grachten
Birgit Bergema
bergema@wanadoo.nl
070 3801557 / 06 54280254
• 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

In en rond de Haagse grachten aantrekkelijke activiteiten stimuleren om de Haagse grachten tot ‘een cirkel
van feestelijkheden’ te maken
op Koninginnedag. Dat is de
bedoeling van het initiatief
‘Haagse Koninginnedag 2007’.
➤ Binnenstadondernemers kunnen
hun klanten korting bieden voor
deze activiteiten met de speciale
kortingsﬂyer. Hiervoor kunt u
telefonisch contact opnemen met
Hans van Proosdij (06-53334021)
of Sybolt Harkema (06-51512682).

Het programma, dat volledig te
bekijken is op www.haagsekoninginnedag.nl behelst ondermeer
een grachtenvaart van een half uur,
een Oranjewandeling onder begeleiding van een stadsdgids van ’t
Gilde, een gratis schietles door
de St. Sebastiaans Schutterij, een
15 minuten rondrit met de Haagse Koetsjes, een Hofjeswandeling
onder begeleiding van ’t Gilde en
de mogelijkheid tot het bezoek
aan diverse musea en horecagelegenheden.
➤ Ook treft u meer informatie aan op
www.haagsekoninginnedag.nl.

Stagiairs kunnen steun bieden
aan winkeliersverenigingen
Bureau Binnenstad heeft ter
ondersteuning van winkeliersverenigingen een opdracht uitgezet voor stagiaires. Probleem is
het vinden van een vaste werkplek en begeleiding.
Er is nu voor gekozen om met MBO
studenten te werken, waarbij de
school de begeleiding voor een twee-

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

Grachtenactiviteiten
en meer op 30 april

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

• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357

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

• Vereniging Wereldgracht
Gerard Bos
06-412 351 45

• Hofkwartier
Ondernemers Belangen
Mike Rozijn
mikerozijn@hotmail.com
06-55168325
Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306
• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Ondernemersvereniging
Turfmarkt
Edith Smal
esmal@wanadoo.nl
070-3630426
• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684

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

tal studenten voor haar rekening
neemt.
Mogelijk kunnen de stagiairs een
werkplek bij de winkeliersvereningen krijgen.
De plannen zijn nog niet deﬁnitief.
De bedoeling is dat de groep van vier
studenten drie maanden aan de slag
gaat en daarna wordt opgevolgd door
vier nieuwe studenten.

Nog altijd nauwelijks
woningen boven winkels
Haagse binnenstad
Het door de gemeente gestimuleerde
wonen boven winkels in de binnenstad komt slecht op gang. Waar het
de bedoeling was dat er tussen de
twintig en dertig projecten gerealiseerd zouden zijn in het gebied van
de Spuistraat en de Vlamingstraat,
staat de teller nu nog slechts op zes
bewoonde panden.
Al jaren wordt in Den Haag gepraat
over het wonen boven winkels. Wat in
vroeger jaren heel gewoon was, is nu
uitzondering geworden: de winkels
maken deel uit van ketens en de
beheerder woont ergens anders. De
gemeente wil de bewoning bevorderen en zo de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad vergroten. Ze
hoopt haar doel alsnog te bereiken
door de subsidiemogelijkheden te
verrruimen.
➤ Zie ook http://tinyurl.com/2amp4d

