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Informatiemarkt Verkeers Circulatie Plan op 2 november

Autoverkeer 20 november drastisch anders
Vanaf 20 november 2009 verandert de verkeerssituatie in en
rondom de binnenstad van Den
Haag drastisch door de invoering
van het verkeerscirculatieplan.
Doorgaand verkeer wordt voortaan om de binnenstad geleid. Wel
blijft de binnenstad bereikbaar
voor bestemmingsverkeer.
Om alle betrokkenen te informeren,
organiseert de gemeente een infor-

matiemarkt op maandag 2 november
van 17.30 uur tot 21.00 uur in de Dr.
Anton Philipszaal/Lucent Danstheater aan het Spuiplein.
Daar kan men terecht voor vragen en
info over het aanvragen van onthefﬁngen. Verder zijn er routekaarten
om mee te nemen. Ook zijn er enkele
impressies van de groenere binnenstad in 2010, dankzij deze plannen.
Bij de start van het VCP zullen
verkeersregelaars worden ingezet, die
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waarschijnlijk letterlijk de Zwarte
Piet toegespeeld krijgen: deze brave
knechten zullen hen assisteren bij het
in goede banen leiden van het binnenstadsverkeer, wat die dagen vermoedlijk geen overbodige luxe zal zijn.
Meer informatie? Kijk op
www.denhaag.nl/vcp of neem contact op
via telefoonnummer 14 070.
Download op zcard.bof-denhaag.nl een
Z-card met plattegrondje, routes en
parkeerinformatie.

Zin!

S

inds
begin oktober
houd ik mij
– als nieuwe
voorzitter
van de BOF
- bezig met
de Haagse
Binnenstad. Reeds de eerste
vergaderingen bijgewoond, de
eerste kennismakingsafspraken
gemaakt en vele handen
geschud.
De eerste indrukken zijn zeer
positief. Het bruist en iedereen
is erop gericht zijn of haar
steentje bij te dragen aan de
verwezenlijking van een nog
betere binnenstad.

E

en continue proces met
een gemeenschappelijk doel
wat alle betrokkenen bindt,
namelijk het creëren van
een aantrekkelijk winkel- en
ondernemersklimaat. In mijn
ogen betekent dit ook dat
we trots mogen zijn op alle
ontwikkelingen die plaats
hebben gevonden, plaatsvinden
en nog plaats zullen vinden in
de Haagse binnenstad.
De openingsceremonie verloopt niet in
stilte. Een trommelaar in actie.

Nieuwsgierige, edoch bezorgde niet-Chinese blikken
vanachter de poort. “Mogen wij hier nog wel blijven?”

H

et nieuwe Binnenstadsplan zal voor de komende jaren
richtinggevend gaan worden.
Uitdagingen? Zeker! Maar die
gaan we niet uit de weg.
Ik zal de komende periode
gebruiken mij nog verder te
verdiepen in de binnenstad en
zal op die wijze uw aanspreekpunt worden. Ik heb er zin in.
Bij de uitgang van de Bijenkorf in de
Wagenstraat worden de kolommen
geplaatst bij het staketsel van de
poort ...

... die er zo uit moet gaan zien. Blik
vanaf de Gedempte Gracht.

T

ot slot dank ik mijn
voorganger, Eric van den
Elshout, voor al zijn inspanningen.
Ik hoop eveneens de voorzittershamer niet te hoeven gaan
gebruiken en adviseer dan ook
om het zoekproces te staken.
De hamer komt wel een keer
weer boven water! We weten
waar die ligt.

“Wil hij mijn sla nog wel of niet?” Binnenstadwethouder Frits Huffnagel (rechts) houdt de leeuw
vertwijfeld een krop sla voor. Als die het accepteert, brengt dat voorspoed. Dat gebeurt gelukkig.

‘Appraus’ voor de Grote Chinese Poort
De economische banden tussen
China en Den Haag worden door
de gemeente niet onder stoelen
of banken gestoken. Dat zou nu
al helemaal niet meer kunnen,
nu er in de Wagenstraat een
begin is gemaakt met de bouw
van een reusachtige entree tot
Chinatown. De Bijenkorf kan nu
worden aangeduid, als ‘dat pand
naast de Chinese poort...’

Maandag 5 oktober was het zo ver.
De heer Zhang van de Chinese
ambassade en de Haagse wethouder
Frits Huffnagel (Binnenstad) gaven
het startschot voor de bouw van
twee Chinese Poorten bij het Haagse Chinatown.
Een werkploeg van Chinese arbeiders van de Shanghai Tayjuan
Company in fraaie blauwe overalls
zijn die dag begonnen met origi-

nele Chinese bouwmaterialen, zoals
hardsteen kolommen met Chinese
graveerkunst, een houten dakopbouw van meer dan duizend onderdelen en ambachtelijke beschilderingen. Deze Chinese werkploeg
zal, met begeleiding van de Haagse aannemerscombinatie HABO
Heijdra, de Chinese poorten in de
Wagenstraat over ongeveer een
maand opleveren.

De openingsspeeches, veraangenaamd met de nodige vlammetjes,
werden gehouden in het Mandarijn
en daarna vertaald door een bekwame tolk, die resoluut korte metten
had gemaakt met de beruchte ‘l’,
wat echter een hypercorrectie tot
gevolg had, die bij menig toehoorder een glimlach ontlokte, toen zij
achter elke speech vroeg om een
welgemeend ‘appraus’.

Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl

n Openingstijden

feestdagen

Tot dusver zijn er door het grootwinkelbedrijf de volgende openingstijden
overeengekomen voor de binnenstad:
Extra koopavonden:
op
vrijdag
maandag
dinsdag
en
woensdag

4
21
22
23

december,
december,
december,
december

zijn de grootwinkelbedrijven tot
21.00 uur ’s avond geopend.
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Aanvraagregels reclame gewijzigd

Genomineerde hofstad op tweede plaats geeïndigd

aan wethouders voor
Den Haag heeft geen ‘Beste Binnenstad’ Taart
‘excellente dienstverlening’
strookt niet erg met boetes
Breda is op 8 oktober uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2009
in de categorie ‘grote’ binnensteden. Deze prijs heeft de stad
vooral te danken aan enkele forse veranderingen in de
binnenstad. Strekt dit tot lering
voor Den Haag?

Enkele citaten uit het juryrapport:
Breda heeft onder meer fors
geïnvesteerd in de terugkeer van
het water [...]. De combinatie van
wonen, werken en recreëren in
een historisch landschap scoorde
hoge ogen bij de jury, die bestond
uit vertegenwoordigers uit zeer
uiteenlopende branches.
Den Haag worstelt al jaren met het
terugbrengen van de woonfunctie in
de binnenstad. Het plan van raadslid Willem Minderhoud om van het
Zieken een oude schepen-haven te
maken, kan een stap in de goede
richting zijn wat het herstel van de
waterfunctie betreft, maar die plek
ligt wel buiten de echte binnenstad.
Zou er niet weer een stukje Spui
kunnen worden uitgegraven?
Uitgestrekte winkellinten,
kleinschalige dwaalmilieus
met een vaak specialistisch
aanbod, diverse horecazaken en
historische gebouwen creëren een
aangename setting.
Den Haag kent geen echte
‘dwaalmilieus’. Op de Venestraat
en Schoolstraat na ogen de
dwarsstraten tussen Spuistraat,
Grote Marktstraat en Groenmarkt
onvriendelijk (slecht plaveisel,
leegstand). Een paar straten,
die een eigen charme hebben, of
zouden kunnen hebben, zoals Oude
Molstraat, Noordeinde, Denneweg , Prinsestraat en Molenstraat
liggen ver uiteen.

De wethouders Frits Huffnagel (binnenstad) en Henk Kool
(economie) hebben op dinsdag 15 september 2009 een taart
gekregen van staatssecretaris
Frank Heemskerk. Dit vanwege
de ‘excellente dienstverlening aan
ondernemers’. Wat de ondernemers daar zelf van dachten, werd
in het persbericht niet genoemd.

Wat oogt er nou gastvrijer? Een parkeergarage of een haven? Breda
dacht aanvankelijk het eerste, maar kwam op haar schreden terug in
2007. Wel zijn rond de haven nieuwe parkeergarages gerealiseerd.
Foto: Wessel Keizer

Winkeliers
Ze kregen een boete van de gemeentehandhavers van 180 euro. “En
dat tijdens de crisis, waarbij velen
al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus
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‘Levert niets op’
De VVD - een politieke partij, die
veel ondernemers onder haar gelederen telt - wil helemaal af van de
hele precarioregeling: het betalen van
‘huur’ van het grondgebied, waarop
wordt geadverteerd: “Die kost meer
dan het oplevert, aldus VVD-raadslid Ibo Gülsen. Ik begrijp niet dat de
gemeente zegt veel regels te willen
afschaffen, maar er hier juist een
schepje bovenop doet.”
Binnenkort gaat de BOF met de
gemeente en de ondernemers om de
tafel zitten over deze kwestie.

KORT
Nu is het hier weer mogelijk je boot aan te leggen, of te verpozen
aan het terras. Ook de Visbanken (i.t.t. in Den Haag nooit gesloopt)
komen nu meer tot hun recht. 
Foto: Wessel Keizer

De enigszins Vlaamse sfeer draagt
bij aan de gezelligheid.
Tja. De nurksheid van de Hagenezen is vaak genoeg geparodieerd.
Dat een deel van de bedrijfsleiding van beneden de groter rivie-

Het BOF-bulletin is een
uitgave van de
Binnenstad Ondernemers
Federatie

Veel ondernemers in de binnenstad zullen er wel anders tegen
aankijken, gezien het tumult dat is
ontstaan nadat ondernemers plotsklaps zonder waarschuwing hoge
boetes hebben gekregen voor hun
straatreclame. Dit dankzij het feit dat
de aanvraagregels voor een vergunning in vrijwel alle stilte zijn gewijzigd: de vergunning kan niet meer
eenmalig worden aangevraagd, maar
dit moet nu elk jaar gebeuren tegen
een prijs van 141 euro.

BOF bestuurslid José Mendels. Vooral winkeliers in de aanloopstraten (Pleinkwartier, Hofkwartier en
Tussen de Grachten), zijn hierdoor
extra getroffen: hun gebied bevindt
zich enigszins buiten de loop van Den
Haag Centraal naar de Spuistraat.
Zij hebben de attentiewaarde van
hun reclameborden op straat nodig
voor het halen van een renderende
omzet.“Hier krijgen we de ene klacht
na de andere”, aldus José Mendels,
“juist van de kleinere onafhankelijke
ondernemers, die de binnenstad haar
eigen kleur geven.”

ren komt, is een stap vooruit, maar
beter is het misschien om ook meer
‘grondpersoneel’ van zuidelijke
afkomst te ronselen.
Bezoekers van de binnenstad van
Breda voelen zich onmiddellijk
thuis in de stad met dorpse
trekjes. Het is er aangenaam
genieten in een historische
context [...]. Voorbeeld hiervan
is de Grote Markt (de Bredase,
welteverstaan), de huiskamer

van de binnenstad. Een decor
voor diverse grootschalige
evenementen, maar ook een
rustoord met de vele terrassen.
Hier ligt voor Den Haag een kans
binnen handbereik. ‘Onze’ eigen
Grote Markt zal na 20 november in
een verkeersluw gebied komen en
daardoor ook een echt ‘rustpunt’
kunnen worden.
www.wihcc.nl ‘Water in historische
binnensteden’ (Den Haag maakt helaas
nog geen deel uit van het project)

n Parkeerbeleid

n The

De Kamer van Koophandel heeft
kanttekeningen bij het parkeerbeleid, zoals beschreven in het voorontwerp ‘Parkeerkader Den Haag 20102020’. Zij mist een concreet voorstel,
om het aantal parkeerplaatsen aan
de noordwestkant van de binnenstad uit te breiden, terwijl daar te
weinig parkeerruimte is. Het grootste zeer is echter, dat een derde van
de parkeeropbrengsten helemaal niet
worden gebruikt voor het oplossen
van auto- en fietsparkeerproblemen.
“U wekt de indruk, dat u de parkeerproblematiek eerder ziet als melkkoe, dan als probleem, dat opgelost
moet worden”, aldus KvK directeur
Ton Rijerkerk.

Bezoekers van de Haagse festivalperiode zijn positiever over Den Haag dan
mensen die het festival niet kennen.
Veruit de meeste bezoekers van de
festivals vinden The Hague Festivals
een aanwinst voor de stad. Dit blijkt
uit onderzoek onder de festivalbezoekers, uitgevoerd in opdracht van Den
Haag Marketing.

C ontactpersonen O ndernemersorganisaties H aagse B innenstad
DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)
Voorzitter:
Eric van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703
Penningmeester:
Bart Kat
rietjetoe@planet.nl
070-3655730
Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496
Leden:
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Arnold Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696
Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960
Ambtelijk Secretaris:
Anneke Kroeders
anneke.kroeders@kvk.nl
070-3287311

Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351
Redactie BOF bulletin
en webmaster:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-7370111

CONTACTPERSONEN
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 Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696

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

• Buurtschap 2005
Yvo Tettero
yvo@allesinstijl.nl
06-14492900

• Pleinkwartier

Gebiedsmanager:
Petra Venekamp
petra@concreetadvies.info
06-30310640
Voorzitter:
Mariska Greven
goudshop@goudshop.nl
06-13935259

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

• City Center

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

• Markthof

Jan Schrier
janschrier@hotmail.com
06-55143700

• 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

Hague Festivals

n Noodkreet

nachthoreca

In de gemeenteraad heerst bezorgdheid over het uitsterven van de nachthoreca. Oorzaak is volgens betrokken
partijen de commerciële feesten die
gesubsidieerde Paard van Troje geeft,
waar andere nachtinstellingen niet
tegenop kunnen concureren.

B elangrijke A dressen
• Boekhorststraat

Voorzitter:
Ruud Schuengel
info@hetbroekenhuis.com
06-28201713
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

OVERIG
Stichting Binnenstad
Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329

Stichting Marketing
Haagse Binnenstad

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

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

Nieuwsbrief Binnenstad

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
roadmanager.bof-denhaag.nl
www.denhaag.nl/vcp

