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Binnenstad deels afgesloten
op Veteranendag 29 juni

Institutioneel

J

a, deze kreet zegt u
waarschijnlijk niets. Maar
het is een van de betere
bedenksels van medialoog
Leon de Wolff. Als hij het over
institutioneel nieuws heeft,
bedoelt hij daarmee nieuws,
dat je eigenlijk al dagen van
tevoren kunt schrijven, omdat
het in de agenda staat. Bijvoorbeeld een foto van een Japanse
delegatie op bezoek in de
Keukenhof, met de objecten
beleefd glimlachend in rijen
van drie. Of Maxima die een
zwangerschapsbeurs opent
met het doorknippen van een
symbolische navelstreng. Of de
speech van Ad Dekkers, als hij
een Binnenstadsborrel opent,
compleet met foto achter de
katheder.

Op vrijdag 29 juni 2007 wordt in
Den Haag de Nederlandse Veteranendag gevierd. Op de geboortedag van
Prins Bernhard wordt in de Haagse
Binnenstad een deﬁlé van veteranen
en parate troepen afgenomen door
Prins Willem Alexander.
De route van het deﬁlé loopt vanaf
het Malieveld over de Koningskade, via het Korte – en Lange Voorhout, naar de Kneuterdijk en dan
via het Buitenhof, Hofweg, Spui,
Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal,
Herengracht en de Prinssegracht
weer richting Malieveld.
De wegen waarover het deﬁlé voorbijtrekt en een ruim gebied hier omheen,
worden tussen 10.00 uur ’s ochtends en
16.00 uur ’s middags afgesloten voor
al het verkeer. Bestemmingsverkeer
kan het afgesloten gebied tot uiterlijk
11.30 uur bereiken. Veel parkeergarages zijn ook niet bereikbaar.

U

➤ Uitgebreide informatie over Veteranendag
op www.veteranendag.nl
➤ Info over bereikbaarheidsmaatregelen die
dag: op www.denhaag.nl/bereikbaarheid

Uitreiking van Keurmerk Veilig Ondernemen in de Haagse binnenstad. Minister van Justitie Hirsch Ballin
(midden) wordt geﬂankeerd door de trotse waarnemende BOF-voorzitters Bart Kat en José Mendels.

Onder meer dankzij succes van Collectieve Winkelontzegging

‘Binnenstadondernemer
vertrouwt politie weer’
Het vertrouwen in de
politie van de ondernemers
in de Haagse binnenstad is
“enorm gestegen”. Ook de
aangiftebereidheid is veel
Saskia Hulshoff, opgegroeid in
groter geworden. Dat zegt
het bedrijf van haar vader.
José Mendels, projectleider
en waarnemend
Saskia Hulshoff
voorzitter van Binnenstad
stort zich voor
Ondernemers Federatie
BOF ‘in het diepe’ (BOF), naar aanleiding van
het recente werkbezoek
De BOF is verheugd over de van minister Hirsch Ballin
entree van nieuwe bestuurslid van Justitie.
Saskia Hulshoff van het gelijknamige woonwarenhuis met een
vestiging op het Spui.

Waren onlangs Leen Kersbergen
(Soc13ty, Hoogstraat), Kees de Groot
(Verwijs, Passage), Eric van den
Elshout (Bijenkorf, Grote Marktstraat) en Mike Rozijn (Forum Herenmode, Molenstraat) al toegetreden,
Saskia Hulshoff (36) wil zich ondanks
haar drukke agenda graag voor de
BOF ‘in het diepe gooien’.
“Ik ben vanaf mijn 14de al actief
in het bedrijf van mijn vader en
heb inmiddels alle facetten van het
bedrijfsleven meegemaakt.
Op dit moment is het vooral haar
taak de woontrends in de gaten te
houden, waarvoor ze vaak is te vinden
op beurzen.

2007

Tijdens het bezoek op dinsdag 1 mei
kreeg de minister, die werd vergezeld door burgemeester Deetman,
uitleg over onder meer de Collectieve Winkelontzegging (CWO). De
CWO is een van de actiepunten in
het kader van het Keurmerk Veilig
Ondernemen, waarmee ondernemers de binnenstad veiliger proberen te maken.
De CWO – waarin ook de politie een
rol vervult - werd een groot succes
genoemd. Het collectieve winkelverbod houdt in dat een dief niet alleen
de toegang wordt ontzegd tot de
winkel waarin hij is betrapt, maar
ook tot andere zaken die zijn aangesloten bij de deelnemende winkeliersverenigingen. De ontzegging
kan voor een half of één jaar worden

gegeven. Dieven onder de zestien jaar
krijgen in principe (tenzij ze geweld
hebben gepleegd) een waarschuwing en er wordt een brief aan hun
ouders gestuurd. Pleegt iemand met
een winkelverbod nóg een keer diefstal, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan iemand direct gevangen
worden gezet.

Vogelvrij verklaard
Aan de CWO doen inmiddels vierhonderd winkeliers mee. Het afgelopen
jaar waren 450 personen niet meer
welkom in hun zaken. De inkomstenderving die zij als gevolg van winkeldiefstal ondervinden, daalde tussen de
30 tot 50 procent. En het ziekteverzuim onder het winkelpersoneel daalde ook. Projectleider José Mendels
zegt dat het hoge aantal geweerde
personen op het eerste gezicht de
indruk geeft dat de misdaad in de
binnenstad juist is gestegen. In de
proefperiode ervoor werden namelijk
‘slechts’ 250 mensen geweerd.

Kracht van het middel
“Maar dat is niet zo. Ondernemers
hebben zich in het verleden vogelvrij verklaard gevoeld. Als ze aangifte deden, werd er niets tot weinig
mee gedaan. Dankzij onder meer de
CWO, en de andere projecten om de
binnenstad veilig te maken, is dat
écht veranderd.”

De CWO is vorig voorjaar begonnen als
pilot in de Grote Marktstraat. Preventiemedewerker Marleen Paulussen
van bureau Jan Hendrikstraat was
daar destijds nauw bij betrokken.
“De kracht van het middel zit ’m in
het collectieve. Winkeliers vaardigden
wel individuele winkelverboden uit,
maar het is natuurlijk veel effectiever
wanneer dat verbod wordt uitgebreid
tot de hele binnenstad.”
Na het succes van de pilot is de CWO
‘overgedragen’ aan de BOF. Marleen:
“Het is een privaatrechtelijk middel,
dus daar hoort het ook thuis.” Ons
korps is als partner nog wel steeds bij
de CWO betrokken. We behandelen
een melding van huisvredebreuk als
een 112-melding en verstrekken onder
meer gegevens van winkeldieven.
Eind april kreeg de samenwerking de
formele goedkeuring van het College
Bescherming Persoonsgegevens.

Onverschilligheid
De BOF is druk bezig nog meer
winkeliers bij het project te betrekken; vooral de grote ketens als Dille &
Kamille en Hunkemöller. José: “Dat
is wel lastig. Doordat het hoofdkantoor van dit soort bedrijven vaak in
een andere stad zit, heerst er toch een
zekere onverschilligheid. Wij proberen ze aan te spreken op hun maatschappelijke betrokkenheid.”
Bron: Korpskrant

kunt de voorbeelden zelf
ook wel bedenken. Sterker
nog: dat hoeft niet, want die
vindt u in dit bulletin te over.
Institutioneler kan het niet:
de minister temidden van de
glunderende BOF-voorzitters,
gedrieën eensgezind een
certiﬁcaat vasthoudend, een
niet minder glunderend drietal
op de achterpagina met hun
trofeeën, in de wacht gesleept
vanwege de inzet voor ‘onze’
fraaie binnenstad.

H

et is nieuws dat de moeite
waard is, maar wel heel
voorspelbaar en niet sensationeel. En dat soort nieuws wilt
u nu juist graag lezen, want als
neringdoende in het centrum
leest u doorgaans het liefst de
Telegraaf.

H

elaas kunnen wij u weinig
sensatie bieden. Daarvoor
is onze binnenstad te braaf.
Maar een verhaal, waarbij u
voelt dat het een beetje over u
gaat, zien we graag. Bijvoorbeeld van een winkelier, die
veel voor zijn straat doet en
hoe hij dat voor elkaar heeft
gekregen. Of juist niet en daar
kwaad over is.

E

n reken maar dat die
winkeliers er zijn. Maar er
is één probleem: winkeliers die
zich al dan niet met resultaat
onbaatzuchtig inzetten zijn
vaak heel bescheiden mensen.
Maar ze strekken wel tot
lering voor anderen en staan
vaak garant voor een mooi en
verrassend verhaal. Dus denkt
u bij bovenstaande aan die stille
teruggetrokken bloemist, die de
hele straat van een prachtige
muurbeplanting heeft voorzien,
wij houden ons aanbevolen!
Eduard Bekker

➤ e.bekker@bof-denhaag.nl
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Bedrijfsleven teleurgesteld over uiteindelijke verkeersplannen
Organisaties van het bedrijfsleven en Comité VCP-Nee zijn
niet blij met het uiteindelijke
verkeersplan dat op 16 mei door
het gemeentebestuur is verkozen
en dringen aan op uitstel.
De voorkeur van deze organisaties
was uitgegaan naar een CityRing:
een route om de binnenstad in twee
richtingen, die voor een groot deel
de parkeerroute zou hebben gevolgd
met beperkt verkeer tussen deze ring
en de Centrumring. Dit was waarschijnlijk ook de goedkoopste oplossing geweest.
In het uiteindelijke plan zijn er
diverse knippen in deze CityRing
gemaakt. Hierdoor kan het autoverkeer niet meer in twee richtingen de

hele CityRing benutten en ontstaan
er ter hoogte van Neherkade en
Vaillantlaan forse milieuknelpunten. Ook langs de westelijke ontsluitingswegen wordt de verkeersdruk zo
verhoogd. Bovendien heeft het college voor deze variant gekozen zonder
dat ze op alle onderdelen beschikt
over de zo belangrijke cijfermatige onderbouwing op de onderdelen
milieu, verkeersintensiteit, economie
en verblijfsmilieu.
Ook zijn er geen concrete voorbeelden gegeven van maatregelen, die
deze plannen acceptabel moeten
maken en de verkeersdruk verlichten
in plaats van die te verplaatsen.
Het oorspronkelijke verkeerscirculatieplan dat het centrum op zou gaan
delen in drie onderling niet meer

voor autoverkeer bereikbare sectoren, stuitte op bijzonder veel verzet
en er struikelde bijna een college
– en vermoedelijk ook een wethouder – over. Dat de gemeente het plan
uitstelde, de discussie heropende en
oor leek te hebben naar alternatieven
werd dan ook zeer gewaardeerd.

CityRing
Na enkele gespreksronden heeft
de bestuurlijke Stuurgroep VCP
Binnenstad op 2 mei drie varianten
gepresenteerd die ambtelijk en door
externe deskundigen waren doorgerekend op de elementen verkeer,
milieu, verblijfskwaliteit en economie. De variant CityRing, die voortkomt uit een plan van freelance-journalist Eduard Bekker, scoorde per

saldo het best: die had het grootste
draagvlak, was economische gezien
het gunstigst en ook het goedkoopst,
belastte de woonwijken langs de
centrumring het minst, kon het snelst
worden ingevoerd zonder al te veel
juridisch getouwtrek en was het
makkelijkste aan te passen.
Van deze oplossing zijn de genoemde organisaties nog steeds het meest
overtuigd en zij dringen er dan ook
op aan om nog eens goed na te denken
en een besluit over het zomerreces
heen te tillen.
De Haagse raadscommissie weigert
vooralsnog een mening te vormen
over het nieuwe plan, zonder de exacte gevolgen ervan te kennen.
➤ Meer op dossier-vpc.bof-denhaag.nl

Oud verkeerswethouder verenigde protest tegen VCP

Wallis de Vries sleept Bofferd in de wacht
De BOF vond dat het hem
toekwam: Gerard Wallis de Vries,
die als voorzitter van de bewonersvereniging Groot Hertoginnelaan bij het verzet tegen het
Verkeers Circulatieplan betrokken raakte en als voorzitter van
het Comité VCP-Nee het verzet
wijk- en stadsbreed onder zijn
voorzitterschap wist te bundelen. Als ‘motorsschip’ van ‘VCPNee’ ontving hij op 22 mei dan
ook de Bofferd 2006, de fraaie en
– letterlijk – gewichtige 2-delige bokaal.
“De binnenstad valt of staat met een
goede bereikbaarheid en het VCP
was daarvan een bedreiging”, zo
verwoordde BOF-voorzitter de keuze
voor de heer Wallis de Vries.
➤ Zie www.vcp-nee.nl voor meer info

Veiligheid
De twee overige genomineerde
werden onthaald op een pressepapier – geen overbodige luxe voor
mensen die zich inzetten voor de stad,
want dat wil nog wel eens met ﬂink
wat papieren bureaucratie gepaard
gaan. Politiebureau Jan Hendrik-
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Noordeinde maakt
weer spektakel
Duizenden mensen bezochten
in februari Noordeinde Nocturne. Dit succes wil Buurtschap
Noordeinde graag herhalen en de
plannen zijn er al: in samenwerking met de galeries/kunsthandels
en de horecazaken in de straat ligt
er een voornemen het evenement
Noordeinde Kunst en Culinair te
organiseren. Dit zal plaatsvinden
van 21 t/m 24 juni.
Zoveel mogelijk bedrijven in
de straat zullen hierbij worden
betrokken. Vier dagen lang zal
zich het evenement Kunst & Culinair afspelen. Daartoe zal de straat
worden afgesloten voor verkeer en
worden ingericht als een aantrekkelijke kunst-en culinaire route.
Over de lengte van de straat –
van Paleis tot Scheveningse Veer
– komt een rode loper over de
rijbaan, die dan uitsluitend te voet
kan worden betreden. Daar vinden
dan dagelijks evenementen plaats,
zoals beeldhouwers en schilders
die aan het werk zijn, modeshows
door eindexamenkandidaten van
de Academie etc.
➤ De website: www.NoordeindeKunst.nl
zal alle informatie gaan geven.
➤ Voor vragen kunt u contact opnemen
met HJ Regeur
(06-48260705, info@hetcleynehuis.nl)
of Madeleine Ekegårdh
(06-22117469,
info@galereinoordeinde.nl)

Vereniging van Eigenaren
maakt jacht op lege
winkelwoning
Gerard Wallis de Vries mag zich
de gelukkige eigenaar noemen
van de Bofferd 2006.

Plaatsvervangend bureauchef Ronald den Hertog van bureau Jan
Hendrikstraat en Ooievaart-directeur Peter Duivesteijn zijn zichtbaar
verguld met hun presse-papier.

straat werd verkozen wegens de inzet
voor een veilige binnenstad.En dit
met succes. We schreven er al eerder
over: het aantal misdrijven binnen de
grachtengordel is de afgelopen drie
jaar merkbaar afgenomen.

Ook de Ooievaart komt alle lof toe.
Lange tijd waren de grachten – zoniet
geheel gedempt – een verwaarloosd
aspect in Den Haag. Bruggen werden
vervangen door duikers, zodat doorvaart onmogelijk werd. De gemeente ging dan ook slechts aarzelend
akkoord met het houden van rondvaarten.

➤ Op tinyurl.com/2298b2 meer over de
activiteiten van Bureau Jan Hendrikstraat.

Inmiddels zijn de platte schuiten,
die per jaar meer dan 20.000 gasten
vervoeren, een vertrouwde verschijning en heeft de gemeente zelfs een
brug aangepast, zodat ook daadwerkelijk kan worden rondgevaren.
➤ Op Ooievaart.nl vindt u alle informatie
over de Ooievaart.

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

Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960

Voorzitter:
Vacature

Mike Rozijn
mikerozijn@hotmail.com
070-3636277

Penningmeester:
Bart Kat
kat1@planet.nl
070-3655730

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

Secretaris:
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06-53370664

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

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

Redactie BOF bulletin en
webmaster:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-3647060

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

WINKELIERSVERENIGINGEN

• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710
• Buurtschap 2005
Egbert Zwier
zwier@sensofashion.com
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

De met • aangegeven winkeliersverenigingen zijn aangesloten bij
de BOF en maken zich zo sterk
voor een Haagse binnenstad waar
het goed toeven is:

• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233

• Passage Belangen
Kees de Groot
kees.d.groot@selexyz.nl
06-47228790

• Markthof
Jan Schrier
jan.schrier@hetnet.nl
070-3622457

• Rabbijn Maarsenplein
Mandy Yang
mandy.yang@hotmail.com
06-21868496

• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684

• ‘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

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

De Vereniging van Eigenaren Binnenstad Den Haag gaat de leegstand
van woningen boven winkelpanden
aanpakken. In de Haagse binnenstad staan er volgens de gemeente
boven winkels circa 1500 woningen
leeg, die vaak wel worden gebruikt
voor opslag.
De gemeente wil graag dat een deel
van deze woningen weer in gebruik
wordt genomen. Zij heeft daartoe in
het gebied Spuistraat/Vlamingstraat
een proefproject lopen voor twintig
tot dertig woningen. Het hergebruik
van winkelwoningen moet de leefbaarheid en veiligheid in de stad ten
goede komen.
Hoewel dit project tot nu toe niet
echt geslaagd is (zes zijn er bewoond)
doet de gemeente onderzoek naar de
mogelijkheid om de ontwikkeling
van nog eens 70 woningen te ondersteunen.
Na een evaluatie eind dit jaar wordt
besloten of vanaf 2008 met nieuwe
projecten wordt doorgegaan.
Volgens Kimmel, directeur van Frisia
Makelaars, is nu het moment voor
eigenaren en projectontwikkelaars
om te gaan trekken aan de ‘verborgen schat’ van voormalige winkelwoningen.“De binnenstad is zo booming
dat de huren de laatste twee jaar fors
omhoog zijn gegaan. We zien een
groeiende interesse, niet alleen bij
starters en studenten, maar ook bij
expats. Er ligt een enorm potentieel
en dan denken wij niet alleen aan de
panden in de Spuistraat, maar ook
aan de Paleispromenade, de Plaats, de
Hoogstraat en ook de Denneweg.’’

