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EEN GEMISTE KANS

Brede schouders
gevraagd!!

B

Foto’s: Gemeentearchief Den Haag

Als je deze foto’s ziet met terrasjes aan het water en een huis met
een klokgevel denk je meteen aan Amsterdam. Mis! Dit is Den Haag.
Correctie: wàs Den Haag. Tot 1924 kon de Hagenaar zich verpozen
op een terras direct aan de Hofvijver. Daarna werden de panden
‘geruimd’ voor het autoverkeer. Dat moest tot die tijd namelijk door
de Gevangenpoort, die er direct achter lag. Met de aanleg van de
Grote Marktstraat was dit een van de verkeersdoorbraken in die tijd.

Maar ook daarna sloeg de verkeertechnische moker nog geregeld
toe, zoals bij een fraai stukje Mauritskade ter hoogte van het
Noordeinde. De Grote Marktstraat is inmiddels autovrij. Maar jammer
genoeg is er in het Verkeers Circulatie Plan niet voorzien in een
herstel van dit schilderachtige stukje binnenstad, wat beslist een
aanwinst zou zijn geweest, omdat de Gevangenport dan ook weer
een echte toegangspoort zou zijn geworden. Een gemiste kans, dus.

Politie, HTM, ondernemers, toezichtteams en studenten

Gezamenlijk de
zakkenrollers te lijf

Openingsadviezen
voor de feestdagen
Binnen het grootwinkelbedrijf aan de
Grote Marktstraat is afgesproken dat
we op 3 en 4 december (Sint) alsmede
op 21 december (Kerst) extra geopend
zijn tot 21.00 uur.
Daarnaast leeft het idee om op
zondag 23 december om 11.00 uur
geopend te zijn en op maandag de
24ste reeds vanaf 9.00 uur ter spreiding van de Kerstdrukte.
De Bijenkorf bekijkt de mogelijkheid
om in december elke zondag om 11.00
geopend te zijn.

wordt ook aangeboden aan winkels
Vooral in de binnenstad is de laatste tijd het aantal
aangiften voor zakkenrollerij gestegen. Vooral in winkels, waarbij het regelmatig voorkomt
dat klanten de handtas ‘onbewaakt’
warenhuizen en horecagelegenheden zijn onschuldige
achterlaten (bijvoorbeeld tijdens het
burgers de klos. Met de drukke feestmaanden november
■ BOF laakt tempo nooddiensten
passen van schoenen of kleding).
en december weer voor de deur is dit een goed moment
Bijenkorf-directeur en BOF-voorom een zakkenrollerscampagne op te zetten. De start van Vignet
zitter Eric van den Elshout vindt
dit offensief vindt plaats op 22 november.
Een bedrijf dat meedoet krijgt een de snelheden waarmee ambulances
Uiteraard zal de zakkenroller die op
heterdaad wordt betrapt zijn gerechte straf niet ontlopen., maar het is
toch beter als dit soort lieden eenvoudigweg de kans niet krijgt.
Daarom zullen bezoekers en ondernemers in de binnenstad actief
worden benaderd om deze ongewenste elementen de pas af te snijden. Hierbij trekken politie, de HTM,
de diverse toezichtteams en het
Mon3aan college samen op.

Harde dobber
Vooral het benaderen van ondernemers zal een harde dobber zijn. Een
ondernemer is snel bang dat bezoekers denken dat zijn winkel niet veilig
is, als daar wordt gewaarschuwd voor
zakkenrollers. Bovendien vrezen zij de
represailles van deze ‘vrije jongens’ in
de ‘kleine’ criminaliteit als zij merken
dat op hun werkterrein wordt gewaarschuwd voor hun duistere praktijken.
Maar een klant die bij de kassa plots
niet kan afrekenen, omdat diens beurs
plotseling verdwenen is, is ook niet

prettig voor een winkelier, die hierdoor
inkomsten aan zich voorbij ziet gaan.
Ondernemers kunnen dan ook lering
trekken uit een voorlichtingsﬁlm,
waarin wordt getoond hoe dit gilde te
werk gaat, want vaak wordt gebruik
gemaakt van geijkte trucs. Die ﬁlm
kunnen de ondernemers aan ook
aan hun personeel tonen, waarbij zij
tv en dvd-speler eventueel kosteloos
kunnen lenen.
Ook kan op verzoek de politie voorlichting komen geven en tevens
kunnen medewerkers uit bjvoorbeeld
de kantine een folder meenemen.

Tassenhaak
Een praktische oplossing ter voorkoming van vlugge vingertjes kan
ook de tassenhaak zijn, die kosteloos
kan worden verstrekt aan horecaondernemingen. Deze haak kunnen
zij onder de tafels monteren zodat
gasten hier hun tas veilig aan vast
kunnen maken. Dieven krijgen hierdoor minder kans om tassen ongemerkt weg te halen. Deze tassenhaak

vignet, waarmee het publiek er op
wordt gewezen dat de betreffende
winkel mee doet aan het voorkomen
van zakkenrollerij. Ook bierviltjes
met een dergelijke boodschap zijn in
deze bedrijven aan te treffen.
Teven zullen er voorlichtingsteams
over de binnenstad uitzwermen. Zij
geven voorlichting en het publiek
krijgt een ﬂyer en een halsportefeuille mee.

en brandweerwagens ‘door de Grote
Marktstraat scheuren’ onacceptabel.
De woordvoerder van deze diensten
voert echter aan dat het tempo van
de wagens noodzaak is:“de binnenstad wordt steeds compacter en dat
maakt het steeds moeilijker op tijd te
zijn”, aldus de woordvoerder.

Prijzen

De Stichting Binnenstad Den Haag
trekt zich terug uit het Comité VCPnee. “Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een besluit
genomen dat voor ons aanvaardbaar
is”, aldus voorzitter Ad Dekkers.

De teams zullen werken vanuit een
centrale locatie, waar het publiek
onder andere het aantal portemonnees en mobieltjes moet raden in een
zuil. Daarmee kunnen ze tegoedbonnen winnen die zij kunnen uitgeven
in winkels in de binnenstad.
Ook zal een ‘anti-zakkenrollerijtram’ rijden tijdens de maand december, waarin deze campagne wordt
gevoerd.
➤ Via denhaag.nl/veilig zal uitgebreide
informatie te vinden zijn over de
campagne

lijkt een artikel in de kvkkrant ineens tot de nodige
onrust te leiden. De voorzitter
van de BOF is niet langer tegen
het VCP!

H

oe kan dat nu ineens??
Nou, zo een ineens
ontstaat niet zomaar. Onder
aanvoering van het comité
VCP-NEE is er heel wat gediscussieerd over de inhoudelijkheid van het verkeerscirculatieplan.

N

atuurlijk zijn niet alle
partijen onverdeeld
positief. Met name de
inwonersbelangen verdienen
zeker nog de nodige aandacht
in deze.
Echter; ook mag gezegd
worden dat de VCP-variant
die thans op tafel ligt een
zeer acceptabele variant is
geworden, met name economisch gezien.

O

p zo’n moment wordt
het tijd om met z’n allen
de schouders te zetten onder
de uitvoeringsplannen. En
daarvoor heeft de gemeente
onze schouders zeer beslist
nodig!!
Met groet,

Eric van den Elshout

eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl

Stichting Binnenstad uit ‘VCP-nee’

“Dankzij de actieve opstelling van
het comité VCP-NEE is besloten de
knip op het Piet Heinplein te laten
vervallen, waarmee het belangrijkste bezwaar van de Stichting Binnenstad tegen het VCP is weggenomen”,
aldus Dekkers.
De Stichting Binnenstad zal zich nu

gaan inzetten om de uitvoering van
het VCP zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Doorstroming
“Invoering van het plan mag pas
plaatsvinden als de knelpunten op de
centrumring zijn weggenomen en een
goede doorstroming van het verkeer
gewaarborgd is.”
Ook vindt de stichting dat het VCP
teruggedraaid moet kunnen worden.
Bijvoorbeeld als het na een jaar of
twee na de invoering geen enkel effect
heeft bereikt.
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Ad Dekkers winnaar
KPMG MKB Den Haag
Business Award

Zo zou je het
doorkijkje op de
entree van de
Spuimarkt aan de
kop van de Grote
Marktstraat wel
kunnen noemen.
Op zaterdag
10 november
om 11.30 opent
Burgemeester
Deetman het
winkelcomplex,
gevolgd door een
optreden en een
modeshow.
Maar een kijkje
kan alvast worden genomen, want het winkelcentrum is
al voor de deel in gebruik. Vanaf de Grote Marktstraat
kan me al terecht in een sportartikelenzaak en in het
sousterrein zal al twee supermarkten open, waaronder
bovenstaande supermarkt met ‘ecologisch verantwoorde
artikelen’.

Ad Dekkers is
winnaar van de
KPMG
MKB
Den Haag Business Award 2007
geworden.
Hij
ontving de trofee
op 11 september uit
handen van wethouder van Economische Zaken Henk Kool, MKB Den
Haag voorzitter Bruno Tideman
en sponsor Huib Maas van KPMG
tijdens de MKB Den Haag Business
Beach Borrel.
Ad Dekkers, bedrijfsleider van
Maison de Bonneterie, heeft de prijs
onder andere gewonnen vanwege zijn
bestuursfuncties en tomeloze inzet
voor de ondernemers in de regio en de
Haagse binnenstad in het bijzonder.
Hij ontving hiervoor een oorkonde
en een schitterende bronzen replica
van Haagse Jantje, die beslist niet zal
misstaan naast de BOFferd-bokaal
die hij al in 2004 in de wacht sleepte
voor zijn verdiensten voor de Haagse binnenstad.

‘Criminaliteit winkelcentra
ondergeschoven kindje’
Bij de bouw van winkelcentra wordt
wel meteen gedacht aan brandveiligheid, maar niet aan inbraakbestendigheid. Met deze inleiding ging
op 8 oktober het rondetafel gesprek
van start voor het vakblad ‘Beveiligingstechniek’.
Een panel van deskundigen hield met
betrokkenen deze problemen die dag
tegen het licht.
“Inbraakbeveiliging is doorgaans een
aangelegenheid van de individuele
huurder. De vraag is of die aanpak
juist is, want de kans op inbraak is
honderd maal groter dan brand”
“Jaarlijks worden 14.000 afvalcontainers in brand gestoken. Winkelcentra krijgen jaarlijks 89.000 maal
met vandalisme te maken, 1,2 miljoen
maal met diefstal en in de eerste helft
van 2007 met 300 overvallen. Dit laatste verschijnsel stijgt sinds enkele
jaren dramatisch.”

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

Ontwerpers aan de slag
met de Grote Marktstraat
De gemeente wil dat de Grote Marktstraat dé
internationale winkelboulevard van Den Haag wordt.
Vier gerenommeerde ontwerpers zijn gevraagd om een
uitdagend en creatief voorstel te doen. Een deskundige
jury velt een oordeel en adviseert het college van
burgemeester en wethouders over een keuze. Eind
2007 maakt het Haagse gemeentebestuur bekend welke
architect gekozen wordt. Deze krijgt de opdracht zijn
visie op de Grote Marktstraat uit te werken in een
ontwerp.
De Grote Marktstraat, van Spui tot
aan de Boekhorststraat, moet in de
ogen van de gemeente een uitstraling
krijgen die past bij de internationale
ambities van Den Haag.
De vier architecten die gevraagd zijn
om hun licht te laten schijnen op de
Grote Marktstraat, zijn:
•de Spaanse Beth Galí, ontwerpster van de vernieuwde historische
stadskern in het Ierse Cork,
•Paul Achterberg van ontwerpbureau
Quadrat, onder meer verantwoor-

DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)
Voorzitter:
Eric van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703
Penningmeester:
Bart Kat
kat1@planet.nl
070-3655730
Secretaris:
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06-53370664

Foto’s en Vormgeving:
Eduard Bekker – www.layout.nl

Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496

Oude bulletins zijn te bekijken op
bulletin.bof-denhaag.nl
(in pdf-formaat)

delijk voor de herstructurering van
het Arnhemse Kerkplein, en de Eva
Cohen-Hartogkade in Rotterdam.
•Peter Wilson uit Duitsland, vormgever van het nieuwe Pathé theater
aan het Spui en
•architect Lana du Croq, een jong
aanstormend talent uit Zuid Afrika,
die de herinrichting van het Shell
gebouw in Den Haag op haar naam
heeft staan.
De verdere planning voor de Grote
Marktstraat ziet er als volgt uit:

•Oktober 2007
Vier visies door vier ontwerpers.
•Oktober/november 2007
Jurering van de ontwerpen.
•December 2007
Collegebesluit: keuze ontwerper op basis van juryrapport en
verslag
Ook zullen de betrokkenen regelmatig worden geïnformeerd:
•Januari 2007/februari 2008
Bespreking collegebesluit in
raadscommissies en raad, informatie naar bewoners, ondernemers
en vastgoedeigenaren, start klankbordgroep.
•2008
Voorlopig
ontwerp,
deﬁnitief
ontwerp, overleg klankbord- en
stuurgroep.
•2009
Ontwerp, bestek en aanbesteding.
•2010
Start uitvoering.
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Bijdragen:
Eduard Bekker,

Druk: KvK Haaglanden

Kan de ambulance u wel
vinden in geval van nood?

ESCHERIAANS ...

Leden:
Kees de Groot
kees.d.groot@selexyz.nl
06-47228790
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343

Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960
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
Redactie BOF bulletin en
webmaster:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-3647060

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
Angelique Jansen
hbluf@liv.nl
06-14801033
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

In het winkelgebied van de binnenstad zijn de huisnummers soms
onduidelijk of helemaal afwezig. Dat
kan levensgevaarlijk zijn!
Hulpdiensten kunnen vertraging
krijgen, omdat ze de huisnummers
niet goed kunnen zien. Met alle mogelijke gevolgen voor u of uw klanten.
Het huisnummer moet vanaf de straat
dus goed te zien zijn. U bent hiertoe
zelfs wettelijk verplicht.
Veel winkeliers en andere ondernemers die geen duidelijk nummer
voeren heeft de gemeente dan ook
onlangs per brief benaderd en ze voor
het blok gezet: binnen vier weken het
juiste huisnummer aanbrengen op
het pand. Zoniet, dan riskeert men
een boete als het huisnummer dan
nog steeds ontbreekt.

Houdt het dan nooit op?
Hier weer een kort overzicht van de
belangrijkste werkzaamheden rondom de Haagse Binnenstad.
•Amsterdamse Veerkade
De riolering in de Amsterdamse Veerkade is ruim 80 jaar geleden aangelegd en is nu aan vervanging toe.
Sinds maandag 3 september 2007
wordt er gewerkt ter hoogte van de
Bierstraat (richting Wagenstraat) .
Aansluitend wordt het riool richting
Spui vervangen.
In totaal duren deze werkzaamheden
8 weken, tot 15 november.
Tijdens de werkzaamheden blijft er
voor doorgaand verkeer één rijbaan
beschikbaar in beide richtingen. Wel
moet verkeer rekening houden met
extra drukte.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan niet
iedereen bij zijn of haar woning
parkeren. Daarom zijn de parkeervergunningen met 02 (Oude Centrum)
vanaf maandag 3 september ook
geldig in de vergunninggebieden
01(Spuikwartier / Nieuwe Haven)
en 31 (Stationsbuurt). Na de rioolwerkzaamheden vindt er nog een
herinrichting van het gebied plaats,
daarom geldt de regeling tot 15 april
2008.
De Parkeergarage Veerkade blijft
tijdens de rioolwerkzaamheden
volgens de normale route bereikbaar.

Herinrichting
Begin 2008 start de gemeente met
een herinrichting van de Veerkades
volgens de uitgangspunten van ‘De
Kern Gezond’.
➤ Info op www.denhaag.nl/dekerngezond

•Mauritskade e.o.
Eind oktober wordt ook het riool in
de Prinsessegracht nog vervangen.
Het werk wordt volgens onderstaande planning uitgevoerd.
•Koninginnegracht (tussen Javastraat en dr. Kuyperstraat):
24 september 2007 tot eind november 2007
•Nieuwe Schoolstraat: 24 september
tot 23 januari 2008
•Prinsessegracht (tussen dr.
Kuyperstraat en Houtweg): 29
oktober 2007 tot 20 december 2007
•Prinsessegracht (tussen Houtweg
en Kanonstraat):
19 november – 1 februari 2008

