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‘Freeriders’ gaan ook betalen voor kwaliteit winkelstraat

Winkeliers kunnen nu ‘BIZZEN’
Eindelijk komt het
moment, dat elke
ondernemer in een actieve
winkelstraat zijn bijdrage
hieraan moet leveren.
Tot dusver kwam die
bijdrage voor bijvoorbeeld
feestverlichting alleen van
de leden. Niet-leden – de
zogenoemde ‘freeriders’
– profiteerden wel van de
fraaie aanblik tijdens de
feestdagen, maar telden er
geen cent voor neer. Aan
deze eeuwige frustratie
kan nu een einde komen.

‘Ondernemerswethouder’ Henk Kool (2de van links) weet zich even geen houding te geven als
Frits Lubout (2de van rechts) van de winkeliersvereniging Dierenselaan pleit voor een permanente
winkelstraatmanager. Kool beschouwt dit als een tijdelijke functie. Helemaal links staat overigens
wethouder Binnenstad Frits Huffnagel.

De straatmanager moet blijven!
Bijna de hele happy few van
ondernemend Den Haag vertoonde zich weer op donderdag
7 mei tijdens het onvolprezen
ondernemersontbijt, dé matineuze netwerkplek voor ondernemend Den Haag. Die stond voor
een groot deel in het teken van de
BIZ, waarover we in dit bulletin
veel te melden hebben.
Misschien niet voor alle ondernemers even interessant, maar voor de
winkeliers deste meer. Die mochten nu
eindelijk ook eens zelf hun zegje doen.
Zo ook Frits Lubout, die de winkeliersvereniging van de Dierenselaan
met succes weer nieuw leven wist in te
blazen en daarbij steun kreeg van een
door de gemeente betaalde winkelstraatmanager. “Die blijft absoluut
nodig”, aldus Lubout.

Geen houding
‘Ondernemerswethouder’
Henk
Kool, die deze functionaris alleen als
iets voor de opstartfase beschouwt,
wist zich duidelijk even geen houding
te geven. Want, tja, waar moeten
die centjes dan vandaan komen?

worden gedaan om Den Haag winkelstad nummer één te maken. Arnold
Muijser van Dok Cookware
en
bestuurslid van de BOF vond daartoe de doortrekking van de Passage
naar de Grote Marktstraat een bittere
noodzaak. Niet onlogisch: zijn eigen
winkel bevindt zich in deze galerij.
Een zijtak vanaf de Grote Marktstraat zou meer mensen naar de
Passage – toch een bijzonderheid in
Nederland – kunnen leiden en van het
winkelgebied een nóg beter samenhangend geheel kunnen maken.

Eigen uitstraling
Arnold Muijser van Dok
Cookware bepleit tegenover
Paula Udondek doortrekking
van de Passage naar de Grote
Marktstraat.
Misschien van het BIZ-systeem, dat
binnenkort op de winkeliersverenigingen wordt losgelaten (zie het
hoofdbericht op deze pagina).

Passage
Verder vroeg Paula Udondek aan
diverse ondernemers, wat er kon

De verstandigste woorden kwamen
evenwel van Peter Meinhardt, voorzitter van de ondernemersvereniging van het Zeeheldenkwartier:
“Het zit hem niet alleen in het
aantrekken van dure buitenlandse
topwinkelketens. De gemeente moet
de goede en unieke ondernemers in
haar eigen stad zoveel mogelijk faciliteren en bureaucratie zoveel mogelijk vermijden, want er zijn ideeën
en initiatieven genoeg. Dan krijgt
de stad vanzelf een ‘eigen’ winkeluitstraling.”
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Op 1 mei 2009 is voor een periode van
2 jaar de Experimentenwet Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) van kracht
geworden. Het komt er dan op neer,
dat de kosten van een initiatief van
een vereniging om de kwaliteit van
een winkelgebied of bedrijfsterrein
te verbeteren, over alle ondernemers
wordt omgeslagen.
Dat wordt mogelijk doordat de
gemeente die kosten bij alle ondernemers via een WOZ-heffing int. Als
projecten hoeft niet alleen te worden
gedacht aan feestverlichting, maar
ook aan extra vegen op zondag,
graffitiverwijdering of extra veiligheidspatrouilles. Kortom alles wat
de kwaliteit van de straat als geheel
verbetert.

Voor en door ondernemers
Het is een instrument vóór en dóór
ondernemers, waarvoor de ondernemers zelf de kosten dragen. Doordat
alle ondernemers verplicht bijdragen blijven de kosten per ondernemer
lager, want er zijn dus geen ‘freeriders’ meer.
Het is niet de bedoeling, dat met dit
bedrag zaken worden betaald, die
de gemeente dreigt te verwaarlozen,
maar waartoe zij wel de morele plicht
heeft. De gemeente blijft los hiervan
zorg dragen voor een schone en veilige omgeving en goed onderhoud van
het straatmeubilair.
De Kamer van Koophandel gaat een
centrale rol vervullen in de organisatie van het proces, begeleiding van
de ondernemers en advisering over de
besteding van de middelen.

Autovrije
zondag

W

at
geweldig
dat juist in
een periode
waarin de
economische
terugval
de ergste is sinds 65 jaar ons
college het fenomeen autovrije
zondag wil lanceren.

D

at met een dergelijke
feestje ook nog een budget van
800.000 euro gemoeid is en dat
20 september zo’n beetje de
start is van het nieuwe winterseizoen stap ik gemakshalve
even over heen. Elke vorm
van inspraak ten spijt mocht
het niet baten dat het college
een vuist wil maken voor het
milieubelang in Den Haag.

M

isschien dat ik middels
deze column nog een laatste
poging wil doen om de raad op
andere gedachten te brengen,
tenslotte heeft de detailhandel
het al moeilijk genoeg en staat
het helemaal niet zo gek als de
raad daarover mee denkt.

I

k weet een nog veel beter
signaal dat het Haags college
af zou kunnen geven. Als we
nu eens beginnen met het
vervangen van de dienstwagens van de wethouders door
een dienstfiets.
Jetta Klijnsma gaf daar in het
verleden al het goede voorbeeld
in en is er tenslotte zelfs staatssecretaris mee geworden. Dan
hebben we drie vliegen in één
klap: Een gezonder milieu én
een normale koopzondag én
een mogelijke promotie voor
wethouders.

I

k wens hen allen veel succes
met de overwegingen in deze.
Met groet,

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

Eén miljoen euro

Shoppingnight: oproep aan de ondernemers
Op deze website kunt u ook alle informatie vinden rondom de programmering van de avond en waar allerlei
activiteiten plaatsvinden.
Zodra u zich heeft aangemeld wordt
dit op de website vermeld.
Wilt u als ondernemer ook deel
nemen aan de ShoppingNight, dan
kunt u zich aanmelden via de website
www.shoppingnight.nl.

➤ Wilt u deelnemen, klik dan onderaan de
balk ‘deelnemen’ aan,
➤ of ga naar
www.shoppingnight.nl/deelnemen.html

Daar kunt u het formulier downloaden/
printen en faxen of per post sturen naar:
Bureau Binnenstad,
Buitenhof 47, 2513 AH DEN HAAG,
Fax: 070.362.76.05 .
➤ Uiteraard kunt u zich ook per email
aanmelden bij Angelique Werner:
a.werner@binnenstad-denhaag.nl, of
bellen naar 06 83 23 98 23.
➤ Op www.shoppingnight.nl/aanbiedingen.html
zijn al veel deelnemers en aanbiedingen
te vinden.

Het College trekt daarvoor de komende startperiode 1 miljoen euro uit. Om
de ondernemers op weg te helpen,
zullen er kwartiermakers in het leven
worden geroepen en zal het maken
van plannen voor het besteden van
deze heffingsgelden worden gesubsidieerd, als dat nodig mocht zijn en
waar de complexiteit van de BIZ dat
noodzakelijk maakt.
➤ Zie ook pagina 2:
‘De BIZ in vogelvlucht’

Vieze bestelauto voorlopig
welkom in stadscentrum
Oude bestelauto's die veel vervuilende
stoffen uitstoten, mogen nog gewoon
overal blijven rondrijden.
De invoering van zogeheten milieuzones voor deze vervoersmiddelen
wordt voorlopig uitgesteld, zo schrijft
milieuminister Jacqueline Cramer
vrijdag in een brief aan de Tweede
Kamer.
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Naar aanleiding dreiging Detailhandel Nederland met landelijke aangiftestop winkeliers

Politie binnenstad herkent zich niet in klaagzang
De politie Haaglanden, bureau
Jan
Hendrikstraat,
herkent
zich niet in de klachten van
Detailhandel Nederland over de
bureaucratische en lakse afhandeling van aangiftes van winkeliers, die slachtoffer zijn geweest
van diefstallen en overvallen.

“Sinds een aantal jaren is er door een
goede samenwerking tussen ondernemers en politie veel aan gedaan
om de winkelcriminaliteit aan te
pakken. Deze intensieve samenwerking heeft er toe geleid dat er vanuit
diverse regio’s regelmatig informatie wordt ingewonnen hoe het in

V ERKEERSPERIKELEN

Ernstige hinder
voor verkeer
rondom binnenstad
Het verkeer moet tot medio november rekening houden met ernstige
verkeershinder in én om het centrum
van Den Haag. De gemeente gaat er
namelijk flink tegenaan. De bedoeling is dat het daarna allemaal beter
wordt.
Het ergste is nu gaande en wel op het
Rijswijkseplein en de Vaillantlaan.
De onderdoorgang onder de spoorlijn
aan het einde gaat fors op de schop:
niemand komt er nog langs: zelfs de
fietsers en voetgangers niet. En dat
zeker tot half november. Met het
betreffende kruispunt is het minder
dramatisch gesteld: vanaf half juli
kun je daar weer doorrijden.
Een rondtrekkende beweging per
automobiel rond de binnenstad is
zinloos: probeer gebruik te maken
van de aangegeven omleidingsroutes
óf te reizen met alternatief vervoer,
zoals fiets of tram. Als althans die
tram rijdt, want ook de tramsporen worden flink aangepakt. Daarom rijden de tramlijnen 1, 9, 10, 16
en 17 tijdelijk om via de Rijswijkseweg en het Rijswijkseplein, maar dat
zal slechts tot 24 mei het geval zijn,
als alles meezit.
Verder wordt de Carnegielaan onder
handen genomen. Vanaf 25 mei tot 25
augustus is er daar nauwelijks doorkomen aan, want de riolering moet
vervangen.
Vergeet dus niet uw leveranciers en
klanten hiervan op de hoogte te stellen.
➤ www.denhaag.nl/bereikbaarheid voor alle
actuele verkeersinformatie in Den Haag
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Federatie
Postbus 29718
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➤ Nóg meer informatie op:
www.biz-nl.nl/hoe-richt-ik-een-biz-op

Den Haag is georganiseerd”, aldus
een persverklaring van Bureau Jan
Hendrikstraat.

Samenwerking
“Door de BOF is in samenwerking
met de beveiligingsbedrijven en de
politie regelmatig overleg om de

aangifte formulieren door te ontwikkelen tot een werkbaar formulier
voor een ieder. De aangiftebereidheid van de ondernemers is sinds de
invoering van de Collectieve Winkel
Ontzegging zichtbaar toegenomen.
De politie reageert snel en het Openbaar Ministerie spant zich in om de

De BIZ in vogelvlucht

•De gemeenteraad kan een heffing,
de BIZ-bijdrage, aan ondernemers instellen in een straat met
veel winkels en bedrijven. Dat is
een belasting waarmee activiteiten kunnen worden betaald, die
zijn gericht op het bevorderen van
leefbaarheid, veiligheid, kwaliteit
van de straat of een ander gemeenschappelijk belang in die straat. Het
betreft zaken, waartoe de gemeente
niet verplicht is.
•Bij leegstaande bedrijfspanden
moet de eigenaar deze heffing betalen.
•De heffingsmaatstaf is de WOZwaarde, maar ook andere factoren
kunnen meespelen bij de hoogte
van de heffing. Om het eenvoudig te
houden, kan ook voor ieder eenzelfde tarief worden vastgesteld, zoals
nu meestal ook het geval is met de
bijdragen aan winkeliersverenigingen. De bijdrage wordt geheven als
ware het een gemeentelijke belasting.
•Een BIZ wordt pas ingesteld, als er
voldoende steun is. Dat betekent dat
ten minste de helft van de ondernemers heeft gestemd over het al dan
niet instellen van een BIZ. Als ten
minste tweederde deel daarvan zich
vóór uitspreekt en de totale WOZwaarde van de voorstemmers hoger
is dan de totale WOZ-waarde van
de tegenstemmers. Je kunt je overigens dit laatste gedoe besparen door
iedereen een gelijke heffing op te
laten leggen.
•Eenzelfde systeem geldt ook voor
het beëindigen van een BIZ. Dat kan
overigens pas na een jaar.
•De opbrengst van de BIZ-gelden
wordt verstrekt aan de vereniging of

zaken binnen zes maanden voor de
rechter te brengen.”
Ook vindt er drie keer per week een
Collectieve Briefing plaats tussen
personeel van de HTM, beveiligers
en het Handhavingsteam plaats.“Dit
heeft al menigmaal geholpen om
zaken op te lossen!”

B INNENSTADSAGENDA
■ 20

➤ www.rozezaterdag.com

Den Haag kleurt roze. Dit vooral op
het Lange Voorhout.

■ 20

Voorzitter:
Eric van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703
Penningmeester:
Bart Kat
rietjetoe@planet.nl
070-3655730

➤ www.citymondial.nl

Rabbijn Maarsenplein (13) Kinderfestival waarbij het Rabbijn Maarsenplein in Oosterse sferen is!

■ 21

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

➤ www.haagschebluf.com

In de Haagsche Bluf. Via formulieren die bij winkels liggen (8-20
juni) wordt ‘de vader van het jaar’
gekozen die voor 500 euro shopping
bonnen ontvangt.

■ 21

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

➤ www.denhaag.com

De totstandkomging van een BIZ, oftewel een winkelgebied,
waarbij de gemeente aan alle ondernemers een bijdrage int voor de
winkeliersvereniging, is nog best een ingewikkelde bedoeling. Hopelijk
helpt dit diagram een verhelderend licht op de zaak te werpen.
stichting die de ondernemers daarvoor hebben opgericht.

Draagvlak
Voordat het zover is, moet er wel het
een en ander gebeuren:
•De BIZ-organisatie (Vereniging
of Stichting) wordt opgericht en
maakt een duidelijk plan, waarbij zij ondersteuning kan aanvragen van een stuurgroep, die deze
‘BI-zones’ begeleidt. Uiteraard
moet zij bewoners en eigenaren zo
snel mogelijk in het proces betrek-

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

• Pleinkwartier

Gebiedsmanager:
Petra Venekamp
petra@concreetadvies.info
06-30310640

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

• City Center

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

• Markthof

Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Arnold Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696

• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat

Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960

Yvo Tettero
yvo@allesinstijl.nl
06-14492900

Voorzitter:
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
Winkelstraatmanager:
Gilsonia Plak
gilsoniagsp@hotmail.com
06-24265325

Arnold Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696

Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

juni

Haags Grachtenconcert

• Buurtschap 2005

CONTACTPERSONEN
WINKELIERSVERENIGINGEN

juni

De vader van het jaar 2009

Ambtelijk Secretaris:
Anneke Kroeders
anneke.kroeders@kvk.nl
070-3287311

Redactie BOF bulletin
en webmaster:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-7370111

juni

1001xKleurrijk Den Haag 2009

ken om eventuele bezwaren voor
te zijn. Verder moet zij zich inzetten voor zoveel mogelijk draagvlak onder de ondernemers en dat
ook kunnen peilen. Ook moet zij de
gemeente aangeven, wat ze nodig
denkt te hebben voor haar plannen.
Die plannen moet ze dan ook nakomen, maar er kunnen wel afspraken
worden gemaakt over het eventuele
bijsturen van de plannen.
•De gemeente stelt dan de heffing in en
geeft ook aan de aangeschreven aan,
waarvoor deze heffing bedoeld is.

Concert in de grachten Smidswater
en Nieuwe Uitleg.

■ 25

Jan Schrier
janschrier@hotmail.com
06-55143700

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

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

• Hofkwartier

Ondernemers Belangen
Joep Logjes
joeplogjes@orange.nl
06 - 24682028

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

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

juni

Shopping Night

➤ www.shoppingnight.nl

De Haagse Binnenstad tot middernacht hét shoppingparadijs voor
winkelend Nederland!

■ 26

juni

Mute Sounds

➤ www.mutesounds.nl

In Paard van Troje/ Evenement voor
dove en (slecht)horende jongeren
met muziek, gebarentolken, interactieve media, dansers, live performance, trilvloer.
➤ Zie ook puurdenhaag.nl
voor een actuele agenda

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

juni

Roze Zaterdag

B ELANGRIJKE A DRESSEN
• Boekhorststraat

Voorzitter:
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357
Winkelstraatmanager:
Joost Nicasie
j.nicasie@seinpost.com
06-51535260

Haagsche Bluf

Voorzitter:
Gabor Lightlee
denhaag@kaldi.nl
070 - 4278355
Centrummanager:
Kitty Kusters
info@az-organisatie.nl
06-21564588

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

OVERIG

➤
➤
➤
➤

Stichting Binnenstad

Nieuwsbrief Binnenstad

Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329

Stichting Marketing
Haagse Binnenstad

Marketingmanager
Angelique Werner
06 - 83239823
a.werner@binnenstad-denhaag.nl

➤ nieuwsbrief.bof-denhaag.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

