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Hoezo autoloze
zondag?

E

Biesieklettestallingen in de binnenstad op koopavond worden maar
weinig gebruikt. Wachten op mannetje, geld zoeken, wisselgeld
wegstoppen, bonnetje op vindbare plaats in binnenzak opbergen:
blijkbaar teveel gedoe.

De enige goede fietsbeugels vind je op het Savornin Lohmanplein bij
Kijkduin: stabiel en geen sturen die met elkaar in de knoop komen.
Maar is er in de binnenstad zoveel ruimte? En trouwens: toch weer
slordig geplaatste exemplaren, terwijl er nog plaats genoeg is.

Winkelier komt met oplossing voor slordig gestalde ﬁetsen

Ei van Columbus: het Haags Rijtje
Het probleem is in het BOF
bulletin al ruimschoots aan
de orde geweest: slordig
gestalde fietsen in de
binnenstad. Harry Berg,
eigenaar van de reiswinkel
‘Stanley & Livingstone’
heeft er iets op gevonden:
het Haagse Rijtje, althans
hij zelf niet, eigenlijk...
Harry Berg:“Fietsers kúnnen natuurlijk een fietsenstalling gebruiken,
maar doen dat niet. Ze zetten de
fiets het liefst vlakbij het einddoel. Even gauw een boodschap en
hup weer wegwezen. De permanente fietsenstallingen worden nauwelijks gebruikt. Kijk maar eens op een
drukke dag wáár de fietsen staan.
Niet ín de stalling, maar ernaast!”
Intussen verstoren de Biesieklettes het straatbeeld en nemen veel
belangrijke ruimte in terwijl ze maar
een aantal uren worden gebruikt en
dan nog maar voor de helft. Verbodsbordjes lijken ook zinloos.

Rijtje
Maar de oplossing lijkt zichzelf aan
te dienen: heel veel fietsers zetten
hun fiets netjes op een rijtje. Op de
Grote Markt en in de Grote Marktstraat zijn daar duidelijke voorbeelden van te zien.
Meestal ontstaat zo’n rijtje in het
verlengde van geplaatste fietsbeugels. Het voordeel is dat de fietser
lekker snel vlakbij zijn einddoel zijn
fiets kan zetten en dat het er toch
geordend uitziet.

rode jasjes) bij de verschillende rijtjes
plekken. Zij kijken wie zijn fiets niet
in het rijtje zet en vragen vriendelijk
om dat wél te doen. Ze mogen ook een
in het wild geplaatste fiets oppakken
en in het rijtje zetten.
Zet een fietsenstandaard actie in.
Fietsen die nog geen standaard
hebben krijgen er gratis een ter plekke gemonteerd door het handhavingsteam op kosten van de Burgemeester.”

Enthousiast ontvangen

Harry Berg toont het principe van het ‘Haags Rijtje’ op de Grote
Markt: fiets op de standaard en netjes aanschuiven. De schaarse
ruimte in de binnenstad wordt zo optimaal benut, maar aan de fiets
op de voorgrond is duidelijk te zien, dat men dit niet aandurft met een
zondags exemplaar.
Harry Berg: “En het kost bijna niets.
Maar in de gedragsbeïnvloeding moet
wel worden geïnvesteerd. Concentreer je op de gedragsbeïnvloeding
van de nu nog wild plaatsende fietsers. Stimuleer het vormen van Haagse Rijtjes. Ontmoedig fietsplaatsingen buiten de rijtjes.”
De winkelier stelt hiertoe een ruime

aankondiging in de media voor en het
plaatsen op meer plekken in de stad
van een klein aantal fietsbeugels om
aan te geven dat er plek is voor een
Haags rijtje.

Fietsenstandaardactie
“Zet een jaar lang de jongens en meisjes van het handhavingsteam (met die

Binnen de Binnenstad Ondernemers
Federatie (BOF) is het plan enthousiast ontvangen. Wel zijn wat kanttekeningen te plaatsen. Je dure fiets
zal je niet zo snel in het rijtje zetten,
want hij kan niet aan de ketting. Dat
betekent dat er ook betaalde fietsenstallingen zullen moeten blijven zij het op kleinere schaal. Ook zou
enige sturing geen overbodige luxe
hoeven te zijn: je zou belijningen
op straat kunnen aanbrengen voor
vakken, waar een ‘Haags Rijtje’ niet
in de weg staat.

Automatisch gedrag
Harry Berg denkt, dat er na een jaar
een automatisch gedrag ontstaat
waardoor de binnenstad er aangenamer uit zal gaan zien. En in andere binnensteden misschien ook wel.
Dit gedrag kon wel eens in andere gemeentes worden overgenomen
en zo zal er later van Gouda tot
Groningen gesproken worden over
een Haags Rijtje.
Op snipurl.com/lcydj doet Harry Berg zijn
idee uitgebreid uit de doeken.

nige
tijd geleden
werd ik als
voorzitter
van de
ondernemersvereniging Grote
Marktstraat gebeld door een
ondernemer in personenwagens die door de gemeente
was benaderd om de ‘groene’
auto te promoten in de Haagse
binnenstad tijdens de autoloze
zondag. Wij als ondernemers
waren enigszins verbijsterd
over dit evenement tijdens een
van de drukkere koopzondagen
van het jaar.
Ik zag het al helemaal voor me
dat op deze dag de geparkeerde
auto’s deze keer niet in ‘onze’
kelder zouden staan maar
allemaal gepoetst bij ons voor
de deur. Voor mij dus tijd om
me in de plannen te verdiepen.

A

ls gemeente wordt de
autovrije zondag vooral benut
om het milieu te agenderen.
Onderdeel van het plan is
daarmee om in een bepaald
gedeelte van de binnenstad
de milieu-vriendelijke auto te
promoten.
Een ondernemer blijkt dus
inderdaad bereid om de Grote
Marktstraat tot showroom om
te bouwen om zo in te spelen
op de groeiende belangstelling
in milieuvriendelijke auto’s.

D

at om dit evenement
mogelijk te maken drie
parkeergarages een dag lang
onbereikbaar zijn moeten
we dan maar op de koop toe
nemen. Ik twijfel er niet aan
dat we er met de gemeente
en betrokken ondernemers
uit komen om een goed
programma onder deze dag te
leggen, maar een valse start
leek het toch wel even.

M

ischien is het een idee
om alle bezoekers aan de
binnenstad die in het bezit zijn
van een hybride of elektrische
auto die dag gratis te laten
parkeren in het voetgangersgebied?
Fijne vakantie,

Extra opknapbeurten straten binnenstad als anti-recessiemaatregel
De Lange Poten en Plein worden
voetgangersgebied, er komt meer
terrasruimte in de Lange Houtstraat
en ook in de Prinsestraat wordt door
een andere rangschikking terrasmo-

gelijkheden geschapen. Ook komen
er op de route van de Gouden Koets
fraaiere lantaarnpalen. Dat zijn
enkele maatregelen die de crisis
moeten bestrijden en garant moeten

staan voor een economische injectie en behoud van de werkgelegenheid in deze tijden van crisis. Aan
het einde van dit jaar moeten deze
maatregelen zijn uitgevoerd.

■ Verkiezingsmanifest
In het kader van de komende
raadsverkiezing hebben BOF, de
Stichting Binnenstad Den Haag
en de KvK Den Haag hun wensen
voor de Haagse binnenstad op een
rijtje gezet.
Lees het op manifest.bof-denhaag.nl

Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
Zie ook pagina 2:
Grote Marktstraat voor één dag
één grote auto-showroom
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Autovrije Zondag in binnenstad op 20 september

ShoppingNight-record: 100.000 bezoekers

Grote Marktstraat voor
één dag autoshowroom
Hoewel de binnenstadondernemers hevig hebben
geprotesteerd gaat het toch door: de autovrije zondag
van 20 september, waarbij de binnenstad vrijwel geheel
wordt afgesloten voor alle autoverkeer. Pijnpunt is
daarbij vooral dat ook de parkeergarages in dit gebied
niet bereikbaar zullen zijn.

Maxima werpt Lange Voorhout open

Die pijn denkt de gemeente te
verzachten door het openbaar vervoer
gratis te maken, ook vanuit Zoetermeer. Toch kunnen de bezoekers die
dag toch het gevoel krijgen dat ze in
de Grote Marktstraat voor het eerst
sinds vele jaren weer in de file zijn
beland. Een congestie die eigenlijk al
begint bij een uitgestalde stadsbus op
aardgas bij het HTM-servicepunt aan
de Wagenstraat.

De ShoppingNight in de Haagse binnenstad heeft 100.000 bezoekers
getrokken en dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar. Waarschijnlijk
heeft het mooie weer voor dit record gezorgd, alhoewel de stroom
later op gang kwam, mogelijk door de combinatie met eerder
strandbezoek. De winkels waren tot middernacht open en boden
kortingen tot 75 procent. Hoe later op de avond hoe beter de
aanbieding. Op een grote catwalk in de Grote Marktstraat waren
modeshows en trad Glennis Grace op. Bovendien werden er
adviezen gegeven op het gebied van beauty en styling en kon het
winkelend publiek gratis gemasseerd worden.

Showroom
De Grote Marktstraat is dan namelijk
– mede door toedoen van een plaatselijke dealer – veranderd in één grote
autoshowroom. Daarbij moet dan wel
een kanttekening worden geplaatst:
het betreft zogenaamde ‘schone’
auto’s, die op bijvoorbeeld aardgas
kunnen rijden. Er is die dag korting
op deze vierwielers, maar je kunt er
natuurlijk niet mee wegrijden, want
het is altijd nog autovrije zondag.
Om te weten hoe je met dit ‘nieuwe
rijden’ moet omgaan, kun je ervaren
in simulators.
Maar ook de jongeren wil men die
dag naar de binnenstad lokken. En
dan niet alleen met het tentoonstellen van een duurzame raceauto. Een
te verloten fiets lijkt de organisatie
wat oubollig. Op het Rabbijn Maarsenplein wordt daarom een te coole
scooter verloot. Een elektrische, dat
dan weer wel.

Met het werpen van een Petange-bal heeft Prinses Maxima op
vrijdag 12 juni officieel het geheel opgeknapte Lange Voorhout
heropend. De komst van de attractieve hoogheid was een pleister
op de wonde van de bewoners en bedrijven die met lede ogen een
groot deel van hun parkeerplaatsen zagen verdwijnen.
De prinses is een geliefd foto-object van de vooral mannelijke
fotografen en het viel dan ook niet mee om een glimp van haar op
te vangen – laat staat op de gevoelige plaat vast te leggen.
Hier wordt ze rondgeleid, zorgvuldig ingebouwd door een manchet
van beveiligers, waar wethouder Huffnagel links net zijn neus weet
tussen te steken. Burgemeester Jozias van Aartsen konden we op
dit moment slechts ruggelings in de lens vangen.
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Wandeltochten

Werk VCP vordert gestaag
Er wordt druk gewerkt en gepland aan
het Verkeers Circulatie Plan. Dat allemaal wel onder enig voorbehoud.
Het werk aan de pollers wordt al
uitgevoerd sinds juni. In november
gaan ze werken. Als het meezit de
Opticom ook. De Bewegwijzering
moet einde dit jaar/begin 2010 klaar

Er zijn ook nog mensen, die juist die
dag naar de binnenstad willen komen,
omdat ze nou eens een keer juist géén
last willen hebben van dit snelverkeer,
of het nou rijdt of stil staat. Aan hun
is gelukkig ook nog gedacht: de Biesieklettes zijn die dag gratis, er zijn rondvaarten en wandeltochten.

Om ondernemers te informeren over
de Bedrijven Investerings Zone, die
door ondernemers wordt ingesteld
en betaal voor collectieve activiteiten
als feestverlichting, graffitiverwijdering, promotie e.d, heeft de Kamer
van Koophandel een website in het
leven geroepen: www.kvk.nl/biz.

Op de website van de gemeente,
denhaag.nl, zal een kaart worden
geplaatst met het af te sluiten gebied.
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Info over de BIZ op website KvK

C ontactpersonen O ndernemersorganisaties H aagse B innenstad
DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)

zijn, de dynamische het laatst. De
Paviljoensgracht en Zuidwal komen
in september aan de beurt, SpuiHofweg en Kalvermarkt begin 2010,
evenals de Grote Markt-Lutherse
Burgwal. Dit alles onder voorbehoud
van onverhoedse tegenslagen.

zet. Ook is hier te vinden wat er met
deze gelden mag worden betaald, wat
de rol van de gemeente is en wat die
van bedrijven. Ook zijn er voorbeelden te vinden van bestaanden initiatieven, zoals dat in Leiden met het
OZB-fonds. Ook zijn er de betreffende contactpersonen te vinden.
Aanvragen voor de BIZ moeten overigens voor mei 2011 zijn ingediend.
www.kvk.nl/biz
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