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Frits
Huffnagel
heeft citymarketing
al in zijn
portefeuille.
Zal hij er in
slagen de
binnenstad
ook goed te
verkopen?

Frits Huffnagel nieuwe
wethouder binnenstad
Wethouder Frits Huffnagel heeft
vanaf dinsdag 9 september ook de
binnenstad in zijn portefeuille. Dit
beleidsveld behoorde toe aan wethouder Peter Smit, die ook verantwoordelijk is voor verkeer, milieu en de
Binckhorst.
Dat gebied wordt de komende jaren
ingrijpend gereconstrueerd. Smit:
“Een boeiend proces waar ik de
komende jaren nog meer tijd en
aandacht aan wil geven. Dat mag
niet ten koste gaan van verkeers- en
milieuzaken of de belangen van de
binnenstad”.
Wethouder Huffnagel wijst er op dat
de binnenstad ook een belangrijke
rol speelt op het terrein van de citymarketing, een prominent onderdeel van zijn portefeuille.Huffnagel:
“Deze combinatie biedt interessante
nieuwe mogelijkheden”.

Staedion aan het werk - festival op 11 oktober

Boekhorststraat weer
een echte avenue?
In de jaren vijftig en zestig was de
Boekhorstraat de ‘avenue’ van Den
Haag als het ging om hippe winkels
en uitgaan. De generatie van de babyboomers kunnen het ons in geuren en
kleuren vertellen. In de Boekhorststraat ‘daar gebeurde het!’. Als je daar
nooit was geweest, hoorde je er niet
bij. In de loop der jaren is deze straat
erg verpauperd en lang niet meer ‘the
place to be’. Wat in de Weimarstraat
eind 1963 gebeurde met lijn 2 en 5,
herhaalde zich in 1965 in de Boekhorstraat: tramlijn 10 verdween en de
teloorgang verscheen.
Maar er gloort hoop aan de horizon:
door het Verkeers Circulatie Plan zal
de Grote Markt autovrij worden en
zal de Boekhorstraat meer bij het
centrum worden getrokken.
Tevens heeft woningcorporatie Staedion de straat ‘in haar armen gesloten’ en is gestart met het opknappen
van leegstaande panden om er samen
met de winkeliers en de gemeente weer een levendige straat van te
maken, met beneden winkels en er
boven overal wonen.

Speculatie

Maak kans op een
prijs van € 5.000,00!
Aan het begin van dit jaar zijn
de ondernemersverenigingen door
Bureau Binnenstad uitgedaagd
om hun winkelgebied op een feestelijke wijze te proﬁleren door mee
te doen aan Binnenstad Buitengewoon ... Feestelijk!.
Vijf van de negentien ondernemersverenigingen in de binnenstad hebben inmiddels een voorstel voor een publieksevenement
ingediend.
Voor het organiseren van een
publieksevenement kunt u een
bijdrage ontvangen. Daarnaast
dingt u automatisch mee naar de
prijs voor de ondernemersvereniging met het meest aansprekende
evenement.
Vorig jaar won het evenement
‘Sneeuw in de Prinsestraat’. Wordt
u dit jaar de winnaar??
➤ U kunt nog tot uiterlijk 1 november
2008 een aanvraag indienen!
➤ Inlichtingen bij Roos van Osnabrugge:
070 - 3538768

Enkele panden zijn zelfs door Staedion opgekocht om speculatie te voorkomen. Deze panden zullen zeker 10
jaar niet op de markt komen.
Ook is er een Europese subsidie
aangevraagd voor een winkelstraatmanager en zijn eigenaren die hun

“Toen de tram er nog reed, was de Boekhorststraat nog echt een
winkelstraat”, zo zeggen de oudere winkeliers. Behalve aan lijn 10
bood de straat zelfs onderdak aan de ‘treinstellen’ van de Delftse
Tram, als deze moest worden omgeleid. Foto: Gemeentearchief (prentbriefkaart)
pand niet goed onderhouden aangeschreven door de gemeente. Staedion
doet dat voor haar eigen panden.

Festival
Een festival zal deze opwaartse weg
op zaterdag 11 oktober van 14.00
uur tot 17.00 uur kracht bijzetten. In
de vele winkels, die de Boekhorststraat rijk is, zal het BOEKhorststraatfestival voor ‘poëtische drukte’
gaan zorgen: muzikanten en dichters zullen het winkelend publiek
verrassen. Stel bij een eetgelegenheid als Lung Fung of Osman schuift
zomaar een dichter aan je tafel. Of

bij Stahlecker zit een kinderboekenschrijver tussen de behangrollen.
En bij de Zeespiegel worden liedjes
verpakt in vetvrij vispapier.

Chuck
De entree is gratis en de voorlopige
programmering ziet er als volgt uit:
Harry Zevenbergen, Chuck Deelay,
Alex Franken, An van ‘t Oosten,
Moonpilot, The Socks, De Wereld
Wijde Rok en de Zweedse singersongwriter Thomas Denver Jonsson.
➤ Op www.tinyurl.com/6qs8zb is
meer informatie te vinden over het
Boekhorstraatfestival

Samen met u wil de gemeente Den
Haag de overlast van grafﬁti en
illegaal plakwerk tegen gaan. Aan
alle pandeigenaren en winkeliers in
stadsdeel centrum biedt de gemeente
hiervoor een speciaal grafﬁti schoonmaakabonnement aan.

De overeenkomst
De gemeente draagt het grootste deel
van de kosten voor het schoonmaken

Peter bedankt,
welkom Frits!

P

olitiek
intrigeert
me, af en toe.
Hoe zou een
vergadering
verlopen
waarin de ene
wethouder aan
geeft dat zijn portefeuille te
breed is en de andere vroede
vader vervolgens durft te
melden enige verbreding nog
wel aan te kunnen?

O

Schone gevels voor
€ 50,– per jaar

Bij deelname aan de regeling verwijdert een gecertiﬁceerd schoonmaakbedrijf grafﬁti en illegaal plakwerk
van uw pand. Binnen twee werkdagen na melding is uw gevel weer
schoon. Onbeperkt en zonder extra
kosten.
Winkeliersverenigingen kunnen zich
collectief aanmelden voor de grafﬁti
schoonmaakregeling. Huurders die
mee willen doen, moeten eerst schriftelijke toestemming aan de eigenaar
vragen.
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f liggen er hele andere
zaken aan ten grondslag? De
portefeuille van Peter, waarin
zeer complexe zaken als
VCP en Randstadrail niet te
benijden onderdelen zijn, lijkt
ook nauwelijks te combineren
met al datgene dat er in de
binnenstad gebeurt en nog
staat te gebeuren.
Frits is van city-marketing en
heeft het vermarkten van Den
Haag tot professie verheven.
Onder het motto “Het maakt
niet uit hoe ze over je praten,
als ze maar over je praten”
behoefden we tot nu toe nog
niet geheel op de inhoud in te
gaan.

M

ijns inziens zit in de
verandering van portefeuilles
de gouden oplossing voor Den
Haag: als Peter er voor gaat
zorgen dat de Randstadrail
nu echt lekker gaat rijden,
de voordelen van het VCP
daadwerkelijk bestendigd
gaan worden en de parkeerproblemen aan de noordzijde
van de binnenstad daadwerkelijk worden opgelost, kan de
gecombineerde portefeuille van
Frits er toe gaan leiden dat we
het produkt ‘Den Haag’ binnen
en buiten Nederland nog beter
kunnen verkopen: Den Haag
als internationale winkelstad.
Veel bezoekers toegewenst,

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

De uitbater van deze horecagelegenheid op de hoek van de
Nieuwstraat en de Dagelijkse Groenmarkt zal dit gemeenteaanbod
waarschijnlijk met beide handen aangrijpen.

Extra koopavonden
december

van de panden. Aan pandeigenaren
wordt slechts een kleine vergoeding
gevraagd. Deze vergoeding is afhankelijk van de breedte van het pand.
Panden die niet breder zijn dan 10
meter betalen €50,– per jaar. Voor
panden tussen de 10 en 25 meter
breed geldt een vergoeding van €75
en panden groter dan 25 meter betalen €150,– per jaar.

Winkelnerenden in de binnenstad
wordt aangeraden de openingstijden van het grootwinkelbedrijf te
volgen in december:

➤ Meer informatie over de grafﬁti
schoonmaakregeling vindt u in
het Digitaal Loket op de website
www.denhaag.nl, onder ‘grafﬁti
schoonmaakregeling’. Ook kunt u
contact opnemen met het Meldpunt
Grafﬁti.
➤ Het Meldpunt Grafﬁti is tijdens
kantooruren bereikbaar via 070 –
353 46 05 of stuur een email naar
meldpuntgrafﬁti@bsd.denhaag.nl.

• woensdag 3 december en
donderdag 4 december tot 21.00 uur.
• maandag 22 december en
dinsdag 23 december tot 21.00 uur

bulletin
Engels moet!
Winkels die veel toeristen en
expats als klant krijgen en hun
klanten niet in het Engels te woord
kunnen staan, snijden zichzelf in
de vingers vindt de Binnenstad
Ondernemers Federatie
“Winkelpersoneel dat rondloopt
met naambadges waarop staat
welke taal ze machtig zijn, is
misschien nog een brug te ver,
maar beheersing van het Engels
moet toch wel het minste zijn”,
aldus de BOF.

Poetsteams pakken
troepplekken aan
Wethouder Baldewsingh en wethouder Kool hebben het startschot gegeven voor de speciale poetsteams die
aan de slag gaan om Den Haag nog
schoner te maken.
De komende twee jaar worden 100
‘poetsers’ ingezet om de boulevard
van Scheveningen, de boulevard van
Kijkduin en de Binnenstad extra
schoon te maken. Ook gaan de poetsteams de ergste troepplekken in Den
Haag te lijf. Door het goede voorbeeld
te geven, wil de gemeente betrokkenen motiveren zelf ook actie te ondernemen.
De eerste 50 ‘poetsers’ zijn op 9 juli
van start gegaan. De tweede ‘shift’ van
50 werknemers gaat naar verwachting aan de slag in januari 2009. Elk
poetsteam bestaat uit 10 medewerkers.
➤ Voor meer informatie:
www.denhaag.nl/schoon

Een mening over de
toekomst binnenstad?
Heeft u ideeën voor het Binnenstadsplan 2010-2020 die de
aantrekkingskracht
van
de
binnenstad vergroten? Ga naar
www.binnenstad-denhaag.nl en
vul de ideeënbox in.
➤ Geef uw suggestie in het
pop-up scherm, dat zich opent als u
www.binnenstad-denhaag.nl bezoekt

Het BOF-bulletin is een uitgave
van de
Binnenstad Ondernemers
Federatie
Postbus 29718
2502 LS DEN HAAG
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info@bof-denhaag.nl
Vormgeving en redactie:
Eduard Bekker – www.layout.nl
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(in pdf-formaat)
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‘OP DEZE MANIER IS ONS BESTAAN EEN WASSEN NEUS’

Onvrede over deelname aan verkeersplannen
BOF-bestuurslid José Mendels is niet blij met de
samenwerking met de gemeente over de invoering van
het Verkeers Circulatie Plan – of eigenlijk het gebrek
daaraan. De ervaringen van het afgelopen jaar in de
zogeheten ‘klankbordgroep’ maken haar niet vrolijk.

op de plannen als ze al zijn voorgelegd aan de gemeenteraad; dus niet in
de ontwerpfase, wat wel de bedoeling
was: “Op deze manier is ons bestaan
een wassen neus.”

Zo komen de notulen veel te laat, is
het vanwege de vogels van verschillende pluimage in de groep moeilijk
om unanieme beslissingen te nemen
en wordt de groep steeds opnieuw
geconfronteerd met onderdelen, die
anders zijn dan de verkeersplannen,
die op 14 juni 2007 door de gemeenteraad waren goedgekeurd. Zo wordt
het Spui niet meer vanaf Kalvermarkt
afgesloten richting Poten, maar reeds
van de kruising Veerkaden.“Dit geeft
veel irritatie en verzwakt het draagvlak”, aldus José Mendels.

Stapels papier

Tasten in het duister
Ook tast de klankbordgroep in het
duister over wat er met hun bijdragen
gebeurt, omdat zij er niet achter kan
komen hoe de plannen er uiteindelijk
uit gaan zien. Daardoor is ook niet
meer goed in te schatten wat het plan
voor het ene gebied voor gevolg heeft
voor het plan voor een ander gebied.

Zo is er voorlichting geweest over
de omgeving Wagenstraat, waarbij bleek dat men nog geen idee had
hoe de verkeersafwikkeling richting gebied Boekhorststraat en Ged.
Gracht/Spui moest gaan verlopen.
“Inmiddels is men al wel begonnen met een deel van de herinrichting, maar niemand weet waar het
toe leidt. Bovendien wilde men in
het laatste plan het verkeer via Ged.
Gracht naar Spui laten afvloeien,
maar de projectleider van het Spui
wilde in de laatste gepresenteerde
plannen het Spui vanaf de Veerkaden afsluiten.”

Wegbezuinigd
Verder lijkt het er volgens haar op, dat
die maatregelen die zouden worden
genomen om de negatieve gevolgen
voor de bedrijven te compenseren bij
voorbaat al worden wegbezuinigd.
Van de versterking van de economi-

Ondernemersontbijt
Jaarlijks organiseert de gemeente
vier netwerkbijeenkomsten onder de
titel OndernemersOntbijt Den Haag.
Hiermee wil zij de afstand tussen het
Haagse bedrijfsleven en het gemeentebestuur verkleinen en de samenwerking versterken.
De bijeenkomsten vinden plaats van
08.00 uur tot 10.00 uur. De burgemeester praat iedereen bij over
actuele Haagse zaken. Daarna volgen
een wethouder en/of ondernemers.
Het inhoudelijke gedeelte is rond
09.00 uur ten einde. Voorafgaand aan
en na dit formele deel is er gelegenheid tot netwerken en ontmoeten.
Dit jaar worden nog twee ontbijten
georganiseerd.
➤ Indien u graag een ontbijt wilt bijwonen,
kunt u zich aanmelden op
www.ondernemersontbijt-denhaag.nl/inschrijven

José Mendels: “... van de inspraak
komt weinig terecht..”
sche positie van de binnenstad en de
verbetering van het verblijfsklimaat
in de binnenstad door de verbetering openbare ruimte – twee doelstellingen van het Verkeers Circulatie Plan – komt volgens haar zo niets
terecht.
Van de inspraak komt volgens
Mendels ook weinig terecht, omdat
de klankbordgroep pas kan reageren

Cityhosts maken toeristen
wegwijs in Den Haag

BURGEMEESTER SPANT DE KROON

Op 25 juni 2008 is de bouw van toren de Kroon ofﬁcieel van start gegaan.
De starthandeling bestond uit het oppompen van een grote kunststof
‘kroon’ door ondermeer burgemeester Jozias van Aartsen. Het complex
verrijst in het Wijnhavenkwartier op de plaats waar tot voor kort de Zwarte
Madonna troonde. In de Kroon komen 125 sociale huurwoningen, naast 128
koopappartementen, kantoren en winkels.

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
Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496
Leden:
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343

Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960
Ambtelijk Secretaris:
Frank Mannes
frank.mannes@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
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
Arnold Muyser
info@dokcookware.com
070-34698696

• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

• The Mix
(Rabbijn Maarsenplein)
Mandy Yang
mandy.yang@hotmail.com
06-21868496

• Buurtschap 2005
Egbert Zwier
zwier@sensofashion.com
06-17802275

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

• Pleinkwartier
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06 53 370 664

• Hofkwartier
Ondernemers Belangen
Joep Logjes
06 - 24682028

• Tussen de Grachten
Hetty Bloemendal
hetty.b@gmail.com
06 21576506

Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306

• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
José Mendels
mendels@wanadoo.nl
070-3838496

• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343

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

Ondernemersvereniging
Turfmarkt
Edith Smal
esmal@wanadoo.nl
070-3630426

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

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

Afgelopen zomer heeft de Haagse
VVV voor het eerst mobiele teams op
pad gestuurd, die bezoekers hebben
voorzien van toeristische informatie over de stad. Met een bakﬁets vol
informatie en folders staan deze ‘cityhosts’ op drukke plekken in de stad,
zoals de stations.
Ze stappen op toeristen af, geven tips
en maken ze wegwijs. Ook krijgen ze
een stadsplattegrond en de Haagse
evenementenlijst. Als het een succes
blijkt zullen de teams waarschijnlijk
vaker in actie komen.
De cityhosts zijn onderdeel van
de campagne ‘Be my guest!’ die de
gemeente Den Haag samen met 15
organisaties is gestart ter verbetering
van de gastvrijheid in het openbaar
vervoer, taxi, winkels en horecagelegenheden of gewoon op straat.

B ELANGRIJKE A DRESSEN

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

José Mendels overweegt zelfs om
de klankbordgroep maar te verlaten: “Het lidmaatschap stelt zware
eisen. Ik ben heel veel tijd kwijt aan
het doornemen van stapels papierwerk en tekeningen. Iedere maand is
er een vergadering van 2,5 uur met
ervoor en erna nog de nodige mailsessies. Dat zou ik niet erg vinden als ik
de indruk had met iets zinnigs bezig
te zijn, maar zoals het nu gaat weet
ik niet of het verantwoord is om als
vertegenwoordiger van de BOF in de
klankbordgroep te blijven zitten.”
Vooralsnog kijkt ze het aan tot
1 januari 2009, ook al omdat binnen
de groep al wat problemen zijn
aangepakt.
“De wethouder moet de klankbordgroep als serieuze partner behandelen, anders denk ik niet dat dit nog
te verantwoorden is aan onze achterban”, aldus José Mendels.

• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357
• Vereniging Wereldgracht
Gerard Bos
06-412 351 45
Haagsche Bluf
Gabor Lightlee
hbluf@liv.nl
06-14801033
Prinsestraat
Frits Verhoeff
info@prinsestraat.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

Politiebureau Jan Hendrikstraat

➤ 112 (spoedeisende zaken)
➤ 0900-8844 (geen spoed, wel politie)
➤ www.politie.nl/Haaglanden/UwBureau/
JanHendrikstraat

Binnenstad Ondernemers Federatie
➤ Telefoonnumers: zie hiernaast
➤ www.bof-denhaag.nl

Kamer van Koophandel Den Haag
➤ Koningskade 30 – 070 – 3287100
➤ www.kvk.nl/regio/DenHaag

Bureau Binnenstad

➤ Buitenhof 47 – tel: 070 – 3131340
➤ www.Binnenstad-DenHaag.nl

Binnenstad-nieuws

➤ www.denhaagcitynieuws.nl

Stichting Marketing Haagse Binnenstad
➤ Buitenhof 47,
tel. 070 31 31 352 / 06 21 51 78 51
➤ www.puurdenhaag.com

