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Prijs voor terugdringen
criminaliteit binnenstad
Een bedrag van 2.500 euro. Dat
heeft de Haagse Collectieve Brieﬁng in de binnenstad in de wacht
gesleept. Het is de Veiligheidsprijs van het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing, die is
ingesteld om eenvoudige, maar
doeltreffende projecten tegen
criminaliteit te promoten.
Tijdens de Collectieve Brieﬁng wisselen politie, Openbaar Ministerie,
gemeente, HTM en beveiligers twee
keer per week informatie uit over
veeplegers, overlastgevers, winkeldieven en zakkenrollers. Dit alles

Collectief grafﬁti
bestrijden werkt!
Het collectief verwijderen van grafﬁti,
posters en stickers in de binnenstad
van Den Haag werpt zijn vruchten af.
In november is de Paleispromenade in
één keer schoongezwiept.
Samen met de winkeliersvereniging
brengt de gemeente in het gebied alle
plak en klad in kaart. Tegelijk worden
alle huurders en eigenaren toestemming gevraagd om het plak- en
spuitwerk van hun panden te mogen
verwijderen.
Als er genoeg eigenaren toestemming
hebben gegeven om een grote schoonmaak te houden, voert het schoonmaakbedrijf een nulbeurt uit. Daarna
vindt elke maand een inspectieronde
plaats en wordt nieuwe plak en klad
direct verwijderd.
Meer weten over de collectieve grafﬁtischoonmaakregeling van de gemeente
Den Haag? Bel 070-3534605 of mail naar
j.n.ridden@bsd.denhaag.nl

onder auspiciën van politiebureau
Jan Hendrikstraat in een ruimte in
de tramtunnel.
Het lijkt vruchten af te werpen: Het
aantal slachtoffers van bovengenoemd gedrag is afgenomen.
Gezien het succes ligt uitbreiding
voor de hand. Zo wordt overwogen of
de beveiligers in de binnenstad ook
grafﬁti, volle afvalbakken, hinderlijke hangjongeren en kapotte bestrating kunnen melden.
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is opgericht door
de Politie Haaglanden en de Haagse
Kamer van Koophandel.

Vertrouwen en
vooruitkijken!

M

José, wat zit er nou in die doos? V.l.n.r. MKB-voorzitter Zuid-Holland
en presentator, Rob Schippers, Sylvia Wolters van Politiebureau
Jan Hendrikstraat, José Mendels van de Binnenstad Ondernemers
Federatie, René Borst van Trigion Beveiliging en Jan Vlijm van het
Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, die de prijzen uitreikte.

Verkeers Circulatie Plan ging 20 november in

Binnenstad beter bereikbaar
Met het indrukken van
een rode knop is op
vrijdagochtend 20 november
onder groots vertoon het
Verkeers Circulatie Plan
in werking getreden. Het
belangrijkste onderdeel
daarvan is, dat doorgaand
verkeer via de Grote Markt
en het Spui/Hofweg niet
meer mogelijk is.

Met een blik van koene onversaagdheid drukt verkeerswethouder
Peter Smit op de rode knop. De pollers op het Spui gaan omhoog.

Ondernemers de klos door nieuw vergunningbureaucratie

BOF en gemeente in onderhandeling
Vanaf 2009 moet er ieder jaar
opnieuw een vergunning worden
aangevraagd voor op straat
geplaatste reclameborden. Tot
dusver gold voor de binnenstad
dat deze vergunning elk jaar stilzwijgend werd verlengd, maar
nu moet de vergunning telkens
opnieuw worden aangevraagd.
Los van de vraag of dit nou
een voorbeeld is van de vereenvoudigde regelgeving, die de
gemeente zo propageert, blijkt
ook nog eens dat ondernemers
daarover niet ingelicht of slecht
ingelicht zijn.
Door deze onduidelijkheid heeft de
gemeente goed geboerd: zij kon veel
boetes scoren bij alle ondernemers,
die wel reclame uitstalden, maar hun
vergunning niet opnieuw hadden
aangevraagd.
Tot verbazing van betrokkenen: soms

wees een rondtrekkend handhavingsteam de ondernemer erop dat die nog
geen vergunning had aangevraagd
en werd hem aangeraden dat snel te
regelen, maar er werd niets gezegd
over een boete. Die kwam er toch: een
prent van 180 euro.

Verontwaardiging groot
De verontwaardiging is groot:
zeker omdat BOF-bestuurslid José
Mendels persoonlijk van Handhaving heeft gehoord, dat de medewerkers van het Handhavingsteam altijd
moeten zeggen dat er een bekeuring volgt.
Tot dusver is de BOF er nog niet in
geslaagd om deze nieuwe bureaucratische laag af te doen schaffen. In
overleg met de BOF stelt de gemeente
echter wel een nieuwe brief op, die de
ondernemers duidelijk moet maken,
dat ze zich voortaan jaarlijks over de
formulieren moeten buigen, willen ze

de reclameborden op de stoep kunnen
zetten.

Bezwaar aangetekend
Een aantal ondernemers heeft terecht
bezwaar aangetekend tegen de
bekeuring.
Als dit positief voor de ondernemers
uitvalt kunnen ze wellicht gebruikmaken van de precedentwerking om
ook voor de rest de bekeuring nietig
te laten verklaren.
Verder wil de BOF op korte termijn
een gesprek met de afdeling Handhaving om te benadrukken dat de medewerkers zich beter aan de instructies moeten houden en dat het toch
wel prettig zou zijn om mensen even
de kans te geven om de vergunning
alsnog te regelen, voordat er tot
boetes wordt overgegaan. Zeker als
er sprake is van een nieuwe regeling, waarbij de nodige verwarring
kan optreden.

Tot 11.30 uur ’s ochtends kunnen leveranciers nog wel langs de pollers op
Spui/Hofweg en de Lutherse Burgwal, maar ze moeten wel voor die tijd
wegwezen, anders kunnen ze er die
dag niet meer uit.
En nu maar hopen, dat de luchtvervuiling langs de Veerkaden gaat afnemen,
want daarom was het allemaal te doen:
het VCP moet het doorgaande verkeer
door de binnenstad tegen gaan.
Vooralsnog lijkt dat het geval te zijn:
er rijdt nu minder verkeer door de
binnenstad. Wat de invloed van het
VCP is op het bezoek aan de binnenstad is nog niet duidelijk, maar het
spreekt voor zich, dat de Binnenstad Ondernemers Federatie, dit met
argusogen zal volgen.

Parkeren gemakkelijker?
Het kan zijn dat het verkeer afneemt,
omdat men denkt ‘dat het moeilijk
is’ om met de auto de binnenstad te
bezoeken, maar het kan ook zijn, dat
parkeergelegenheden in de binnenstad juist veel makkelijker bereikbaar worden door de afgenomen
verkeersdruk.
De komende maanden zal hard
worden gewerkt aan de inrichting
van de straten, die nu verkeersluw
zijn geworden. Vooral op het Spui
treden daardoor - ook tijdens de inrijuren stremmingen op.
Kijk op spui.bof-denhaag.nl voor een
overzicht van de zich steeds wijzigende
situatie op het Spui in 2010.

ijn eerste
periode zit er op.
Veel positieve
indrukken en
veel onderwerpen
zijn de revue
gepasseerd. Op
20 november jl
is het VCP in werking getreden.
Na jaren van voorbereiding
zijn de pollers – met de nodige
persaandacht - in beweging
gekomen. Nog wat onwennig
voor de betrokkenen, maar een
belangrijke fase op weg naar een
betere binnenstad. Het spreekt
voor zich dat de BOF scherp
toeziet op de gevolgen voor de
ondernemers in de binnenstad.

I

ets anders: het Binnenstadsplan 2010-2020. De realisatie
van een nog betere binnenstad
vergt visie en ver vooruitkijken.
Doelstelling is dat het plan
deze maand door het College
en de Raad wordt geloodst en
dat er aansluitend een invulling
komt van de nieuw te maken
afspraken.

B

innen de BOF wordt het
programma voor het jaar 2010
besproken. Al weer een stuk
concreter en minder ver weg.

H

et bovenstaande gaat vooral
over tijdslijnen en kijken in
de toekomst. Externe factoren
spelen hierbij altijd een rol. Veel
is zelf stuurbaar, maar soms
hebben we het niet in het hand.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het economisch klimaat.

W

at is er dan mooier om te
vernemen dat Nederland uit
de recessie aan het klimmen
is? Op dit moment wordt dit
nog voornamelijk bepaald door
exportcijfers. De consumentenbestedingen blijven nog
achter, maar ook dit zal weer
gaan toenemen. Dan zal de zon
ook weer gaan schijnen in onze
mooie binnenstad. Een andere
stimulans is de gepubliceerde
Binnenstadsmonitor 2009. Uit de
resultaten blijkt dat de Haagse
binnenstad het nog helemaal
niet zo slecht doet.
Met dit in het achterhoofd zal
een goede maand december de
opmaat zijn naar de verdere weg
omhoog! Een goede maand, fijne
dagen en een voorspoedig 2010.

Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl
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Visbanken-hoek op weg naar plein met uitstraling - artist-impression schaal 1 op 1

Tot dusver zijn er door het
grootwinkelbedrijf de volgende
openingstijden overeengekomen
voor de binnenstad:
Extra koopavonden:
op
vrijdag 4 december,
maandag 21 december,
dinsdag 22 december,
en
woensdag 23 december
zijn de grootwinkelbedrijven tot
21.00 uur ’s avond geopend.

n Afval

Kerst en Oud & Nieuw

De gemeente verzoekt uw bedrijfsafval tijdig aan te bieden en duidelijke afspraken te maken met uw
inzamelaar over de afvoering van
bedrijfsafval tussen Kerst en Oud
& Nieuw.
Even voorkomen dus dat:
afval te vroeg op straat staat;
na de inzameling geen afval blijft
liggen;
er geen los liggende rommel op
straat en om uw pand ligt.

Toilet maakt
Buitenhof gastvrijer
Een
trotse wethouder
van Burgerschap Rabin Baldewsingh heeft
woensdagochtend 25 november het
nieuwe openbare toilet geopend
op het Buitenhof. Dit toilet is ook
toegankelijk voor gehandicapten.
De wethouder wees er op, dat er vooral voor vrouwen een grote behoefte is
aan een fatsoenlijk stuk sanitair in de
openbare ruimte in de binnenstad.
De behoefte (en dan aan een hele
toiletgroep) is eigenlijk het grootst
op het Binnenhof, waar dames (en
heren), na te zijn uitgespuwd door
de vele touringcars, opgelucht het
bezoekerscentrum binnenstappen in
de gedachte zich hier even op te
kunnen knappen. Tevergeefs.
Maar een toilet op het Buitenhof is al
een stap in de goede richting. Zeker
als je bedenkt dat het zelfs Baldewsingh als wethouder al drie jaar heeft
gekost om dit te bereiken. Iets dergelijks realiseren op het Binnenhof is
een kwestie van een nog veel langere adem.
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Ooit scharrelde op de hoek van de Groenmarkt en de Schoolstraat een
ooievaar zijn kostje bij elkaar uit het afval van de viskramen. Nu keert
hij weer terug als geveldecoratie. Hoe dat eruit komt te zien onthulde
binnenstadwethouder Frits Huffnagel op 30 oktober met een geveldoek
te ontrollen, dat al toont hoe Schoolstraat 4 er straks gaat uitzien, met
een fraaie horecawand.
Het pand wordt vergroot en omgebouwd tot horecaruimte en
op de bovenverdieping komen drie luxe appartementen. Naar
verwachting is de verbouwing van het pand zomer 2010 gereed.
“Door deze renovatie krijgt dit stukje binnenstad weer historische
allure”, vertelde de wethouder, die persoonlijk per hoogwerker het
onthullende doek van het levensgrote canvas wist los te peuteren.

Daar klopt echter niets van, maar dat kan onze Frits als
‘buitengaatse’ wethouder niet weten: tot 1970 bevonden zich hier
de visbanken. Al hadden die al 30 jaar hun oude functie verloren, ze
bleven zorgen voor een karakteristieke uitstraling van deze hoek,
zoals op bovenstaande foto uit 1937 is te zien.
Hadden ze er nu nog gestaan, dan was een goede combinatie van
overdekte en open terrassen mogelijk geweest, want omsloten door
de overdekte rand bevond zich een open terrein.
Na de sloop bleef er een ontsierende dode hoek over, zoals op de
foto links nog is te zien. Dankzij het initiatief van winkelier Harry
Berg, die een reisboekhandel in de Schoolstraat bestiert, krijgt de
entree van deze straat weer een levendige aanblik.
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