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Gastvrij en
initiatiefrijk
Beste
ondernemer,

E

Zo moet de Grote Marktstraat er straks uit gaan zien: een baaierd van lampen. De Grote Markstraatstraat loopt als wandelgebied door tot en
met de Grote Markt. Inzet: Lana du Croq (lnks) en wethouder Peter Smit.

Schoonheidsbehandeling Grote Marktstraat voor € 2.500.000 ‘of iets meer’

Lana du Croq, van
Architectenbureau
Ellerman Lucas Van Vugt
(ELV) uit Rijswijk, is
geselecteerd als ontwerper
voor de herinrichting van
de Grote Marktstraat.
“Du Croq heeft ons overtuigd
door met een paar krachtige elementen de ruimtelijkheid
en de schaal van de straat te
benadrukken. Dit versterkt de
verblijfskwaliteit in het gebied
en geeft ruimte aan de verschillende gebruikers van de Grote
Marktstraat. Verdere uitwerking
van dit ontwerp gaat een geweldige Grote Marktstraat opleveren”, aldus wethouder Binnenstad Peter Smit.
Du Croq vindt in de huidige inrichting
de samenhang ontbreken en hoopt dit
te kunnen verbeteren met betontegels van 1 x 1 meter. Het ﬁetspad zal

Lana du Croq
gaat het helemaal
(af)maken

beter te onderscheiden zijn dan nu,
omdat het wordt verlaagd. Bovendien
zullen rondslingerde ﬁetsen worden
geweerd en worden gedirigeerd naar
een stalling aan de kop van de straat.

Tapijt en kroonluchters
Het ontwerp verbetert de organisatie
van de verkeersstromen, de bestrating zal het gevoel geven als van een
tapijt, en kroonluchters zullen voor
de verlichting zorgen.
Op drie bijzondere plaatsen in de
Grote Marktstraat komen bijzondere lichtelementen te hangen.

Kortom,“een verblijf in de huiskamer
van Den Haag wordt weer de moeite
waard!”, aldus Du Croq in een interview in de Ondernemer.
“De sfeer van de Passage moet zo
worden doorgetrokken naar de Grote
Marktstraat.” Haar streven is dat
door de inrichting de straat een betere verbinding gaat vormen tussen de
omliggende winkelgebieden.

Start in 2010
Du Croq krijgt nu de opdracht om
de visie op de Grote Marktstraat
verder uit te werken.Het streven

is om voor de zomer van 2008 een
voorlopig ontwerp vast te stellen. De
bouwwerkzaamheden starten naar
verwachting in 2010.
De geraamde kosten bedragen
2,5 miljoen euro, maar Du Croq
sluit niet uit dat die kosten mogelijk
worden overschreden, zo meldt ze in
de Ondernemer.

Vakkundige jury
De van oorsprong Zuid–Afrikaanse Lana du Croq is sinds een aantal
jaren in Nederland werkzaam. Zij
heeft in Den Haag onder meer meegewerkt aan de vernieuwing van het
Shell hoofdkantoor.
De BOF, bij monde van voorzitter en
storemanager van de Bijenkorf Eric
van den Elshout is positief over het
ontwerp. De straat eindelijk een deﬁnitief smoel te geven, wordt volgens
hem breed gedragen. De BOF-voorzitter hoopt dat de werkzaamheden
in het begin van het jaar worden
verricht; ‘het minder drukke winkelseizoen’.

Bedrijven binnenstad
bundelen hun vrachten
In de binnenstad is dinsdagavond
22 januari een project begonnen,
waarbij transporteurs de aﬂevering
van meerdere vrachten voor verschillende winkels combineren. Doel van
het initiatief ‘Vrachtarrangementen Retail’ is het vrachtverkeer in de
binnenstad terug te dringen.
Eigenlijk is er al ruim een half jaar
geleden begonnen met de nieuwe
manier van bevoorrading. Inmiddels
maken daar een kleine 60 Haagse
winkeliers gebruik van.

Ad Dekkers, voorzitter van De Schone Stad en tevens bedrijfsleider
van Maison de Bonneterie, hielp zelf actief mee met inladen: u ziet
hem hier naast chauffeur Bert Postma, van de eerste bestelbus op
aardgas. Toen Dekkers echter letterlijk een handje toe wilde steken,
kreeg hij nul op het rekest: alleen verpakkingsmateriaal is welkom, een
los lichaamsdeel (van een modepop) wordt toch niet zo beschouwd.

Minder vrachtverkeer
Naast minder vrachtwagens voor de
deur, hebben zij nog een ander voordeel van het project: verpakkingsmateriaal wordt gratis afgevoerd en

verwerkt door een recyclebedrijf. Dit
betekent minder vrachtverkeer en
daarmee minder uitlaatgassen.

Samenwerking
Het initiatief is in samenwerking met
een aantal partijen tot stand gekomen. Retailservice organisatie Intres
is organisator en samen met TNT Post
verantwoordelijk voor de uitvoering.
Het wordt ondersteund door leveranciersbranchevereniging Modint,
retailbranchevereniging Mitex en
‘De Schone Stad’, waarin Bureau
Binnenstad, winkeliers, gemeente
Den Haag, Kamer van Koophandel
Den Haag, Stadsgewest Haaglanden,
Platform Detailhandel Nederland
en transportorganisaties met elkaar
samenwerken.

en
nieuw
jaar ligt
voor ons.
We kunnen
terug kijken
op een overwegend succesvol
2007. De economische ontwikkelingen waren van dien
aard dat er in nagenoeg alle
branches sprake is geweest van
een sterke omzetgroei.
Zeker ook de periode van de
feestdagen heeft bijgedragen
aan een prima jaar.

W

at de economie voor het
komende jaar voor ons
in petto heeft is nog niet erg
duidelijk. Het begint er steeds
meer op te lijken dat we vooral
zelf de initiators zullen moeten
zijn van verdere economische
groei van onze binnenstad.

E

n aan initiatieven zal het
niet ontbreken.
Zo zal het bestuur van de BOF
zich het komende jaar vooral
richten op de organisatie en
implementatie van winkelstraatmanagement ten behoeve
van meerdere ondernemersverenigingen die bij ons zijn
aangesloten.

M

aar we willen nog veel
meer. We willen Den
Haag als gastvrije stad nog
meer nadruk geven. En hoe
- daar wordt al veel over
gepraat.
We denken aan verlengde
openingstijden en betere
informatie – ook Engelstalig
voor onze internationale
klanten. Initiatieven op het
gebied van Den Haag Schoon
en de Schone stad zullen het
komende jaar verder vorm
gegeven kunnen worden. U
kunt hierover meer lezen op
pagina 2.

U

iteraard geldt bij dit
alles de ondersteuning
en samenwerking van ons
allemaal.
Ook in 2008 reken ik op u!!
Met vriendelijke groeten,

Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl

Wij willen
uw mening!
➤➤➤➤ Meer op pagina 2
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Ook ketenbedrijven
enthousiast over
collectieve
winkelontzegging

DE LICHTJES IN DE RAAMSTRAAT BRANDEN WEER

Na het grootwinkelbedrijf en vele
zelfstandige ondernemingen, zien nu
ook de ketenbedrijven het nut van de
Collectieve Winkelontzegging(CWO).
Meer inkomen door minder diefstal,
het dalen van ziekteverzuim en meer
bezoekersaantallen en omzet, zijn de
redenen om ook deel te nemen aan
dit project ter bestrijding van winkeldiefstal, agressie en vandalisme.
Dit jaar zijn o.a. bedrijven als Mexx,
Etos, Van Haren, Berschka’s en het
Kruidvat (Vlamingstraat) lid geworden.
Ketenbedrijven die al deelnemen
zijn H&M, Zara, Perry Sport, Bakker
Bart, Blokker, Intertoys, The Sting,
Replay, Expo, Didi, Cinderella, The
Body Shop, Selexyz Verwijs, Vet,
Pearle, Mc Donalds, Hunkemöller,
Van Leest, Debitel, Esprit, Douglas,
Burger King, Tango, Belcompany,
Mango, Levi Store etc. Etc.
Het is natuurlijk de bedoeling dat
nog veel meer bedrijven zich gaan
aansluiten, zodat het de komende
jaren nog beter met onze binnenstad gaat.

Een smerige steeg herscheppen in een straatje dat iets van zijn
vroegere uitstraling terugkrijgt: Stadsherstel heeft haar uiterste best
gedaan. Deze organisatie, die na de verwoestende kaalslag in de
binnenstad van de jaren ’60-’70 toch nog menig pand voor de sloop
heeft behoed, heeft het gevelaanzicht van de Raamstraat voor een
deel in oude luister weten te herstellen. Hierboven de straat in zijn
oude vorm.
Voor de overzijde van deze zijstraat van de Vlamingstraat was
het te laat: die is destijds gesneuveld voor de blinde muur van
een grootwinkelbedrijf. Maar de gevelrij aan de andere kant ziet
er weer picobello uit: daar komen drie winkels met daarboven
vijf woningen. Eén winkel is al betrokken door een verkoper van
Aziatische artikelen: een ruimte met prachtige doorkijkjes (zie boven).

De woningen zijn inmiddels allemaal al betrokken voor redelijke
huurprijzen, maar zonder garage of ander parkeergelegenheid.
Wethouder Binnenstad Peter Smit, die de vier gerestaureerde panden
persoonlijk opende, uitte zijn bewondering voor de bewoners, die
het hier zonder auto zullen moeten stellen: de binnenstad is nimmer
gebouwd voor autobezitters. Het is niet anders.
Gelukkig is tramtunnelhalte Spui vlakbij. Ook verzekerde de
wethouder dat de ‘overkant ook een keer zal volgen’. Hoe, is nog
niet duidelijk, want met een blinde muur kun je niet zoveel, behalve
misschien de vroegere gevels er op schilderen. Maar het zou mooi
zijn, als deze verbindingsstraat tussen de ‘hoofdwinkeladers’
Vlamingstraat en Grote Marktstraat haar oude charme (zonder
vuilnisbakken!) terug zou krijgen.

UW MENING WILLEN WIJ GRAAG WETEN!
De Binnenstad Ondernemers Federatie is een belangenorganisatie voor
ondernemers in de binnenstad. De
bestuursleden moeten dus goed op
de hoogte zijn van wat er onder de
ondernemers leeft en speelt en wat

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)

hun gemeenschappelijke belangen
zijn. Alleen dan kan de BOF namens
hen in het geweer komen bij de
gemeenten. Vandaar het regelmatige
BOF-deelnemersoverleg.
Maar ook nu wil de BOF uw mening.

•Zo wil de BOF graag weten, wat u
als ondernemer merkt van de werkzaamheden op de Veerkade.
•En ook wat uw indrukken zijn van
Den Haag als Gastvrije Stad. Wat
zou er beter kunnen? Wat doet u

zelf om uw klanten het naar de zin
te maken? Waar zou de gemeente
nog aan bij kunnen dragen. Zijn de
straten gastvrij ingericht? Laat het
ons weten!

➤ Mail naar bestuur@bof-denhaag.nl
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Secretaris:
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kees.d.groot@selexyz.nl
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leliekers@casema.nl
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Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
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Ambtelijk Secretaris:
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fmannes@denhaag.kvk.nl
070-3287312
Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
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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
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
• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
• Markthof
Jan Schrier
jan.schrier@hetnet.nl
070-3622457

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

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

• Buurtschap Noordeinde
Madeleine Ekegardh
mmekegardh@hetnet.nl
070-3606868

• Vereniging Wereldgracht
Gerard Bos
06-412 351 45

• Hofkwartier
Ondernemers Belangen
Joep Logjes
06 - 24682028
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
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

➤ Voor inlichtingen over deelname en
kosten kunt u terecht bij José Mendels
tel. 06- 29 325 513.
➤ Meer info op cwo.bof-denhaag.nl

Minder
koopzondagen door
nieuwe regels?
Den Haag is ‘tegen’
Aanscherping van de Winkeltijdenwet om de koopzondag aan banden
te leggen is overbodig. Dat schrijft het
gemeentebestuur aan ministerVan der
Hoeven van Economische Zaken. Den
Haag vindt dat gemeenten juist méér
vrijheid moeten krijgen om te bepalen
of en hoeveel koopzondagen er zijn.
Het Haags college reageert daarmee
op kabinetsplannen om de Winkeltijdenwet aan te passen. Volgens het
wetsvoorstel mogen alleen gemeenten met ‘substantieel toerisme’ meer
dan twaalf koopzondagen per jaar
organiseren. Bovendien moeten zij
goede argumenten aanvoeren voor
die extra koopzondagen.
Wethouder Frits Huffnagel (Toerisme): “Gemeenten zijn prima in staat
om zelf te bepalen of ze de winkels
willen toestaan op zondag open te
zijn. Voor Den Haag geldt dat we dat
graag willen voor zowel de bewoners
als de bezoekers.”

KORT
■ Het grootwinkelbedrijf (incl. De
Bonneterie) zal op Koninginnedag
en Tweede Pinksterdag van 12 tot 18
uur geopend zijn. Op Hemelvaartsdag echter niet.

■ Door een aantal tegenslagen bij
de uitvoering heeft het werk aan
het riool in de Nieuwe Schoolstraat, Koninginnegracht en Prinsessegracht enkele weken vertraging opgelopen. Dit betekent dat het
totale werk nu doorloopt tot begin
juni 2008.
➤ Meer informatie over rioolwerkzaamheden
in Den Haag op www.denhaag.nl/riolering

