bulletin
EEN

UITGAVE VAN DE

Altijd on-line opvraagbaar: bulletin.bof-denhaag.nl

BINNENSTAD ONDERNEMERS FEDERATIE

Bestemd voor alle winkeliers in de Haagse binnenstad • Verschijnt ± 8 x per jaar. Oplage: 750

FEBRUARI 2009

Informatie en reacties: Postbus 29718 2502 LS DEN HAAG of info@bof-denhaag.nl • Tekst, Foto’s en Vormgeving: Eduard Bekker

Onvrede over gebrek aan invloed op Verkeers Circulatie Plan

BOF stapt uit Klankbordgroep
Na een lange periode van onvrede over het functioneren
van de Klankbordgroep VCP heeft de BOF op maandag
19 januari de handdoek in de ring geworpen en de
deelname aan het overleg over het Verkeers Circulatie
Plan beëindigd. Zij heeft dit aan de wethouder en de
andere leden van de groep medegedeeld, nadat ze al
enkele keren luid en duidelijk aan de bel had getrokken.
De groep is ingesteld om het proces
van de ontwikkeling van het VCP te
controleren en gevraagd/ongevraagd
haar mening over de uitvoeringsmaatregelen te geven.
In de praktijk blijkt dit erg moeilijk
te zijn. De Klankbordgroep wordt
steeds opnieuw geconfronteerd met
deelplannen waarin nieuwe onderdelen zijn opgenomen, die niet voorkomen in de versie van het VCP die
op 14 juni 2007 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Ook krijgt men
de plannen pas zeer kort van tevoren
ter inzage. Daardoor is het moeilijk –
zoniet onmogelijk – er een gefundeerde mening over te geven of de achterban te raadplegen. Tevens blijkt dat

de grope niet kan meepraten in de
ontwerpen, maar alleen pas achteraf:
mosterd na de maaltijd, dus.
De Klankbordgroep blijkt ook niet
te zien te krijgen wat haar invloed is
op de deelplannen: ze krijgt ze niet
eens te zien! Dat gebeurt pas als de
plannen definitief gemaakt zijn door
Burgemeester en Wethouders: dus als
het al te laat is, om in te kunnen grijpen, als blijkt dat nadelige gevolgen
over het hoofd zijn gezien door de
plannenmakers.

Wegbezuinigd
In de plannen die de Klankbordgroep wonder boven wonder wel
tijdig bereiken wordt zichtbaar dat

Zou dit bord niet treffend zijn
voor automobilisten, die dit jaar
zorgeloos hun bestemming in de
Haagse binnenstad denken te
kunnen bereiken?
het grootste deel van de voorwaarden is wegbezuinigd. Het ziet er naar
uit dat de maatregelen, die de gevol-

‘MARSHALLHULP’ BOEKHORSTSTRAAT IN DE BLOEMETJES GEZET
Erwin Nijholt, bewoner van de
Boekhorststraat houdt als vrijwilliger al
drie jaar toezicht houdt op de veiligheid
in zijn straat en is bij evenementen ook
als EHBO’er actief. Op 29 januari is
hij op politiebureau Jan Hendrikstraat
hiervoor dusdanig in de bloemetjes
gezet, dat projectleider Keurmerk
Veilig Ondernemen Paul van Min
(links met oorkonde en speldjes) en
voorzitter van de winkeliersvereniging
Boekhorststraat Melvin Chang (rechts
met tegoedbon) de gelukkige (midden,
met bloemen) moesten helpen al zijn geschenken vast te houden. Het drietal wordt hier geﬂankeerd
door een dankbare chef wijkzorg Erik Meeuwisse (geheel links) en de wijkagenten Olaf Heitzer (2de van
links) en Casper de Groot (rechts). Meeuwisse is zeer ingenomen met het partnerschap tussen politie en
burgerij, dat op deze wijze vorm krijgt. Nijholt mag zich tegenwoordig met recht ‘straatmarshall’ noemen.

‘Vreemde motivatie voor verhoging parkeergeld’

VVD: PvdA toont gebrek
aan economisch inzicht
De Haagse VVD-fractie is verbaasd
over het PvdA-initiatief om de
parkeertarieven in de binnenstad
van Den Haag te verhogen.

vooral door ondernemers en bewoners gebruikt. Zij hebben daarvoor een
parkeervergunning. Het tarief heeft op
deze parkeerders geen enkele invloed.

PvdA-raadslid Jos de Jong bepleit dat
de parkeertarieven op straat moeten
meestijgen met de tarieven in de
parkeergarages, omdat men anders
op straat blijft parkeren.
De mogelijkheden van parkeren op
straat zijn echter al uiterst beperkt,
zo constateert de VVD. Op de Veerkaden en het Lange Voorhout is het
aantal plekken reeds teruggebracht.
De parkeerplekken die er zijn, worden

Geen alternatieven
De gebieden waar volgens De Jong
‘het blik’ van straat zou moeten,
hebben juist een groot tekort aan
alternatieve parkeervoorzieningen
(garages): Noordeinde, Prinsestraat,
Denneweg en het Oude Centrum. Het
heeft volgens de liberalen dus ‘geen
enkele zin’ om de tarieven te verhogen als er geen alternatieven worden
gecreëerd voor de bezoeker.

Openingsadvies feestdagen

Het grootwinkelbedrijf heeft voor
de feestdagen in dit eerste half jaar
de volgende openingstijden gepland.
Het zou voor de bezoekers van de
binnenstad prettig zijn als winkels in
de binnenstad zich hiernaar zouden
richten:
•Goede Vrijdag 10 april geopend
van 09.30 tot 18.30 uur
(sluitingstijd is Bijenkorf tijd)
•1e Paasdag (zondag) 12 april
gesloten
•2e Paasdag (maandag) 13 april
gesloten
•Koninginnedag donderdag 30 april
geopend van 12.00 - 18.00 uur
•Hemelvaartdag donderdag 21 mei
gesloten
•1e Pinksterdag (zondag) 31 mei
gesloten
•2e Pinksterdag (maandag) 1 juni
geopend van 12.00 - 18.00 uur
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gen van het VCP voor de ondernemers moeten verzachten er niet meer
toe lijken te doen: bij veel voorstellen staat vermeld dat ze niet doorgaan
vanwege geldgebrek of om andere
redenen.
En juist om op deze verzachtende
maatregelen toe te zien heeft de BOF
in de Klankbordgroep plaatsgenomen: de enige voorwaarde waarop
de BOF met het VCP schoorvoetend
akkoord ging.
In de Klankbordgroep zitten hoofdzakelijk vertegenwoordigers van
bewonersorganisaties en belangenorganisaties als De Fietsersbond,
Rover en de Milieubeweging, maar
nauwelijks ondernemers. Daarom
is met de Kamer van Koophandel
afgesproken dat wij een apart overleg met de wethouder gaan opzetten
over het VCP.

Stad onbereikbaar
Dit overleg blijkt dringend noodzakelijk, want op 19 januari kreeg het
BOF-bestuur een presentatie van de
verkeersingrepen voor 2009. Hieruit
blijkt dat de stad in 2009 bijna onbereikbaar wordt vanwege de opbrekingen om het VCP te realiseren. De Put
(viaduct bij de Vaillantlaan) gaat 10
maanden dicht, het Spui (van Veerkaden tot Hofweg) wordt opgebroken,
waarbij ook de trams en bussen enige
tijd hier niet kunnen rijden, de omgeving van de Zoutmanstraat/Elandstraat wordt aangepakt enz. enz.
Daarna wordt omstreeks half november 2009 (precies bij de start van het
feestseizoen) het poller-systeem in
werking gezet, waardoor het verkeer
niet langer via de Veerkaden door de
stad kan.
In combinatie met de dreigende
recessie doet dit ons het ergste vrezen
voor de ondernemers in de Binnenstad.
Juist in een tijd dat we de rode loper
zouden moeten uitleggen voor onze
bezoekers, wordt het ze onmogelijk gemaakt om te komen of slechts
met de grootst mogelijke moeite. Op
10 februari is er spoedoverleg met
wethouder Smit.

Ernstige gevolgen
BOF-bestuurslid en lid van de Klankbordgroep José Mendels: “Al deze
zaken versterken het gevoel dat wij
met deelname aan de Klankbordgroep de belangen van onze achterban niet behartigen. Als we onderdeel
blijven uitmaken van de Klankbordgroep dan kan er worden gezegd
dat wij het eens zijn geweest met de
uiteindelijke besluitvorming over de
projecten in de aanloop naar en van
het VCP. Daar bedanken wij voor,
want het ziet er naar uit, dat deze
plannen ernstige economische gevolgen brengen voor veel ondernemers in
de binnenstad.”

Volstrekt
ondenkbaar

O

f ik me
via deze
column moet
richten tot
de lokale of
de landelijke
politiek is
me nog wat
onduidelijk. Ik heb niet de
illusie dat het BOF bulletin
massaal gekopieerd wordt
binnen het tweede kamer
gebouw, maar toch....
Het kabinet met een zware
vertegenwoordiging van CDA
en CU lijkt nu toch echt vaart
te maken met nog meer paniek
te zaaien binnen winkelminnend Nederland met het
nogmaals ter discussie stellen
van de koopzondag.

N

u weet ik dat Maria van
der Hoeven haar domicilie
niet in Den Haag heeft. Maar
zij zou toch inmiddels moeten
weten dat het toeristisch
regime toch echt niet alleen op
Den Haag van toepassing is
vanwege de aanwezigheid van
het Tweede Kamergebouw.
Haar opmerking afgelopen
week al zou het wegvallen
van de nodige werkgelegenheid als gevolg van de
eventuele verdwijning van
de koopzondag nog wel eens
mee kunnen vallen wil ik, als
serieuze ondernemer in een
historisch gebouw, haar graag
persoonlijk voorrekenen.

H

et afbouwen van het
aantal koopzondagen in de
binnenstad van Den Haag is
volstrekt ondenkbaar. Waar
blijven dan die 150.000 à
200.000 bezoekers die elke
zondag het winkelen binnen
onze geweldige binnenstadsgrenzen als geliefde vrijetijdsbesteding hebben? Ik heb wel
een vermoeden waar het CDA
en CU deze bezoekers graag op
zondag ziet.
Met voorzichtige groet,

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

■ Lobby tramhalte Spui/Stadhuis
De voorgenomen opheffing van
tramhalte Spui/Stadhuis maakt
deel uit van de herinrichting van
het Spui in het kader van het
verkeerscirculatieplan.
Zonde, vinden KvK, bedrijven en
culturele instellingen en houden
voeren een actieve lobby voor het
behoud. Dagelijks stappen zo’n
3500 reizigers hier in en uit.
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Groot aanbod van stagiairs

Haagse Hogeschool wil meer
contact met winkeliers
De Haagse Hogeschool leidt ook
mensen op, die een eigen bedrijf
willen gaan starten, of later in
een winkel willen gaan werken.
Om ervaring op te doen zoeken
de eerstejaars van deze opleiding
stageplaatsen in Haagse winkels.
Het gaat om de periode 4 mei tot
en met 19 juni 2009.

Rob Niekerk en Hetty Bloemendal voor de leegstaande panden aan de Brouwersgracht, waarvoor zij een
helder plan hebben: een markt voor duurzame voeding met zitmogelijkheid.

‘Anti-horeca bureaucratie’ werkt leegstand in de hand

Brouwersgracht verloedert:
buurt maakt reddingsplan
Ze kunnen het niet meer
aanzien. De ondernemers van de
vereniging ‘Tussen de Grachten’
willen eindelijk de welverdiende
aandacht van de gemeente, want
ze hebben genoeg van de verloedering en leegstand van ‘hun’
Brouwersgracht.
En zij hebben een helder plan om
deze verloedering en leegstand
te stoppen: een plek voor bedrijven die zich op verschillende
manieren bezig houden met duurzaamheid: niet alleen levensmiddelenwinkels met verantwoorde
voeding, maar ook meubelmakers en
ontwerpbureau’s, die willen dat hun
milieuvriendelijke producten lang
meegaan of makkelijk en schoon
kunnen worden hergebruikt.
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Kortom: een concept dat niet
concurreert met de overige winkels
in de binnenstad.
Bovendien bieden de kop van de
gracht bij het Buitenom en de
ventwegen voldoende ruimte voor
de boerenmarkt, welke er nu wat
ontheemd bijstaat langs de Hofweg.
Een boerenmarkt in de Weimarstraat liep vast in de gemeentelijke
regelgeving, tot teleurstelling van
de kooplieden.

Bureaucratie
Tot dusver heeft de gemeente –
blijkbaar door eerdere slechte ervaringen – een horecastop ingesteld
in dit gebied. Daarin is zij echter
totaal doorgeschoten: een vegetarisch restaurant kreeg geen vergunning. Zelfs het beroemde indische

restaurant Soeboer mocht haar
bedrijf niet uitbreiden met het
naastgelegen pand voor een toko:
ze mochten er eens stiekem stoelen
neerzetten voor eters...
Gevolg is dat de fraaie voormalige gracht met haar historische
panden grotendeels is afgeplakt. Er
zijn slechts enkele bedrijfjes gevestigd, die eufemistisch gezegd weinig
meerwaarde voor de omgeving
uitstralen en waarvan het partijkantoor van GroenLinks nog het minst
dubieuze is.
De vereniging heeft nu de BOF in
de arm genomen om haar roep naar
de gemeente te versterken. Die ziet
het belang in voor de uitstraling van
de hele binnenstad en zal ‘Tussen de
Grachten’ alle steun geven. Wordt
dus beslist vervolgd.

Tijdens de stage van drie dagen
per week moeten de studenten ook
werken aan een onderwijsopdracht.
Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek
zijn onder klanten in de winkel over
de service.
Omdat het HBO-studenten betreft,
moet de begeleider ook een hboniveau hebben. De opleiding eist dat
op de stageplek minstens tien mensen
werken.
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WINKELIERSVERENIGINGEN

Het wonen boven winkels komt
in de binnenstad komt nog maar
nauwelijks van de grond. Dit
ondanks hardnekkige gemeentepogingen de binnenstad op deze
wijze ook na winkelsluitingstijd
aangenamer te maken. Het blijft
tot dusver steken op een paar
projecten.
Binnenstadswethouder Frits Huffnagel wil nu met een royale subsidieregeling corporaties en projectontwikkelaars alsnog over de streep
krijgen.
Huiseigenaren die van de bovenruimten bewoonbare appartementen maken, zouden voortaan moeten
kunnen rekenen op 40.000 euro aan
ondersteuning (dit was 20.000 euro).
De subsidie is nu beperkt tot Spuistraat en Vlamingstraat, maar daar
zouden de Lange en Korte Poten en
de Venestraat bijkomen.

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 Muijser
info@dokcookware.com
070-34698696

• 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
joeplogjes@orange.nl
06 - 24682028

• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
José Mendels
mendels@wanadoo.nl
070-3838496
• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
• Markthof
Jan Schrier
janschrier@hotmail.com
06-55143700

Voor stagiairs, maar ook voor studenten die bijvoorbeeld een marktonderzoek voor u uitvoeren kunt u terecht
bij de Regioregisseur. Deze organisatie bemiddelt tussen de behoefte van
ondernemers en de kennis die op dat
gebied bij de studenten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan
aanwezig is.
➤ De regioregisseur is te bereiken op
070 - 4458835 of via info@regioregisseur.nl
➤ Verdere informatie vindt u op
www.regioregisseur.nl

Wonen boven Haagse
winkels: het wil maar niet

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

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

Marktonderzoek

Meer subsidie toegezegd
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DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
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FEDERATIE (BOF)

Aan deze stages zijn geen kosten
verbonden. Mochten de studenten
een goede bijdrage leveren aan de
winkel en u wilt ze vaker inzetten,
dan moeten ze wel worden betaald
als reguliere arbeidskrachten.

Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306
• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Turfmarkt Ondernemers
Platform
Grardie Akkerhuis
grardie@lebkov.com
06-42104466

De Vereniging Wonen Boven Winkels
Nederland beklaagt zich in een Telegraaf-artikel echter over de lakse
houding van de gemeente. In bijvoorbeeld Nijmegen en Maastricht (de
‘verste stad’ van Nederland duikt heel
regelmatig op als lichtend voorbeeld)
is men veel succesvoller, terwijl het
Haagse beleid zich lijkt te beperken
tot alleen fraaie persberichten.

Duur
Huffnagel
moet
inderdaad
beschroomd toegeven, dat er van het
vijfjarenplan voor het realiseren van
twintig tot dertig appartementen
niets is terechtgekomen.
De schoen wringt vooral in de opgang
naar de bovenwoning. Die is meestal
bij de winkel getrokken.
Dat die ruimte weer moet worden
afgestaan, maakt wonen boven
winkels op die manier tot een dure
aangelegenheid.

B ELANGRIJKE A DRESSEN
• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684
• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357
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

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

Gemeentelijk Contactcentrum

➤ Voor klachten over kapotte stoeptegels,
verlichting, afval, etc.: tel. 14070

Bereikbaarheid Binnenstad

➤ www.denhaag.nl/bereikbaarheid

