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Binnenstadsplan goedgekeurd: draaiboek voor toekomst gereed

Binnenstad kan nóg beter
Donderdag 4 februari is
het Binnenstadsplan 20102020 goedgekeurd door
de gemeenteraad. Veel
plannen zijn al bekend
of er wordt zelfs al aan
gewerkt. Een belangrijk
punt is het bevorderen
van het overvloeien tussen
de nu vaak versplinterde
winkel-, woon- en
uitgaansgebieden,
die elk op zich weer
een versterkte eigen
uitstraling moeten krijgen.

SPUI EINDELIJK OP DE SCHOP

De Grote Markt moet pophotspot
en uitgaanscentrum worden, het
Plein meer zakelijk, het Buitenhof
toeristischer, de Plaats nóg chiquer
en het Lange Voorhout toeristischcultureel.

Malieveld-binnenstad

Door de vorst is het even uitgesteld, maar
nu wordt het Spui dan echt ingericht voor
voetgangers en ﬁetsers. Nu de rest nog. Hoewel
het kruispunt Spui/Grote Marktstraat een Haagse
Times Square zou kunnen zijn, staan in dit deel
al jaren een groot aantal panden leeg, op een
uitzendbureau en een casino na en biedt de

ShoppingNight op 17 juni
Alweer voor de vierde keer wordt
in de binnenstad de Shoppingnight
georganiseerd.
Dit evenement staat genoteerd op
donderdag 17 juni (en dus niet op
24 juni, zoals in sommige gedrukte
media stond vermeld).

■ Slecht

gevelwand aan beide kanten een desolate aanblik:
daar had Den Haag geen kredietcrisis voor nodig!
Daarbij heeft de Grote Marktstraat de ‘uitstraling
van een bedrijventerrein’. Het Binnenstadsplan
heeft echter de pretentie de koe hier bij de horens
te vatten. Wij houden het in de gaten!
➤ Meer over de Grote Marktstraat op pagina 2

bereikbaar voor klanten: Wagenstraat boos over VCP

In de Wagenstraat willen de winkeliers tot het uiterste gaan om het Verkeers
Circulatie Plan ongedaan te maken vanwege de verminderde bereikbaarheid
van de buurt. “De aanloop is helemaal weg”, aldus een van hen. (Bron: ADHC)

SCHUILEN VOOR DE CHINESE POORT

➤ Internet: www.shoppingnight.nl

• De locatie wordt door u gratis beschikbaar
gesteld,
• Er is plaats voor minimaal 30 personen,
• De locatie is in de BINNENSTAD,
• De locatie is op 14, 15, 16 òf 17 juni in de avonduren beschikbaar.

➤ Interesse? Mail festival@festivalclassique.nl

Historische structuur
Op diverse plekken wordt de historische structuur teruggebracht. Ook
de noord-zuidverbindingen worden
als herkenbare looproute versterkt,
zoals
Prinsestraat-Schoolstraat,
Noordeinde-Venestraat-Wagenstraat,
Kneuterdijk-Hofweg-Spui, Denneweg-Lange Voorhout, Lange en
Korte Houtstraat-Wijnhaven.

Logische winkelroutes

Festival wil uw ruimte
In hartje Den Haag is het van 18 t/m 20
juni weer Festival Classique. Nu met
een reeks concerten op ongebruikelijke locaties in de binnenstad.
Iedereen die het festival een warm
hart toedraagt wordt gevraagd om
een ruimte ter beschikking te stellen
zoals huiskamers, winkels, bedrijfskantines, parkeergarages of leegstaande kantoorpanden. Wilt u uw
ruimte beschikbaar stellen? Dan bij
u binnenkort een uniek concert!
Voorwaarden:

De verbinding Malieveld-binnenstad moet beter, zodat mensen daar
gemakkelijker hun auto zullen stallen. Dat geldt ook voor Lange Voorhout–Kneuterdijk, Lange Vijverberg–Plaats, Buitenhof–Binnenhof
en
Spuiplein–Kerktuin–Rabbijn
Maarsenplein.
De Groenmarkt zou een nog beter
oriëntatiepunt moeten worden.
Door het VCP is het nu ook beter
mogelijk om de gebieden aan weerszijden van het Spui met elkaar te
verbinden.

Voor het versterken van logische
winkelroutes worden de Haagse Passage en de Haagse Bluf
doorgetrokken tot aan de Grote
Markstraat. Zo kan de bezoeker
makkelijker en ononderbroken een
winkelrondje maken.

Doodlopende routes
Foto: Joost Mendels

Slechter had het weer niet kunnen zijn op
donderdagavond 28 januari. Temperaturen rond
het vriespunt en stromende regen. De opening
van de eerste Chinese Poort op het vasteland
van Europa bood dan ook een bont schouwspel van vuurwerk en
paraplu’s. Voor de goede orde: naar aanleiding van een eerder
bericht: niet-Chinezen mogen ook achter deze poort blijven wonen!

Momenteel zijn er in de Winkel Kern
nog te veel doodlopende routes.
Daarnaast is de winkeldichtheid
soms te laag en ontbreekt het aan
goede verbindingen tussen de Grote
Marktstraat, de Spuistraat/Passage
en de Venestraat/Haagse Bluf.
➤ Het Binnenstadsplan is te downloaden
vanaf documenten.bof-denhaag.nl
➤ Lees meer in de column

Successen

M

et de
gemeenteraadsverkiezingen in
het vooruitzicht hierbij
alweer een
nieuw
BOFBulletin.
Het
Bestuur van de Stichting
Binnenstad heeft alle lijsttrekkers van de politieke partijen
uitgenodigd om met hen later
deze maand in debat te gaan
over hun plannen. Wij zullen u
daar in het volgende Bulletin
uitgebreid over informeren.
Ondertussen gaan alle
werkzaamheden door.

A

fgelopen maand werd
het Raadsvoorstel Binnenstadsplan 2010-2020 door de
commissie SRO behandeld
Het bedrijfsleven heeft toen
ingesproken en vooral gewezen
op het belang van flankerende
maatregelen bij het VCP, de
positie van Bureau Binnenstad
en een coördinerend wethouder
Binnenstad. Aanpassingen
op het concept Binnenstadsplan zijn aansluitend
doorgevoerd en inmiddels is de
laatste versie door de Raad op
4 februari jl bekrachtigd. We
hebben weer een richting om
het succesvolle binnenstadsbeleid te continueren!

D

eze maand staat ook de
Herinrichting van de Grote
Marktstraat op de gemeentelijke agenda. Deze levensader
van de binnenstad zal ook
uitgebreid worden besproken.

O

ndertussen vergeten we
wel eens dat er ook andere
kleinere successen te melden
zijn. De feestelijke opening
van de Chinese poorten,
het ‘graffiti vrij zijn’ van de
Paleispromenade en de nieuwe
datum van 17 juni van de
Shopping Night zijn slechts
enkele mooie voorbeelden van
de afgelopen periode die leiden
tot een betere leefbaarheid in
de stad.
Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl

■ Grafﬁti-vrij
Het Noordeinde, Paleispromenade en Hofkwartier zijn geheel vrij
van graffity dankzij de inzet van
de winkeliersverenigingen in deze
gebieden. Hulde!
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Fietsersbond: straat duidelijker inrichten

‘EN NOU IS ’IE AL STUK....’

Grote Marktstraat wordt
fietsvrij op drukke uren
Ooit reden behalve fietsers ook trams, auto’s en bussen
door de Grote Marktstraat, zonder dat dit meteen in een
chaos ontaardde. Het is weer typisch Haags om zelfs in
een brede straat als deze (ooit aangelegd als doorbraak
voor een vlotte verkeersdoorstroming) met alleen fietsers
en voetgangers toch nog een onoverzichtelijke situatie te
creëren ‘met de uitstraling van een bedrijventerrein’, zoals
een oud-raadslid het ooit eens uitdrukte. “Dat is echt
niet nodig”, vindt de Fietsersbond, die akkoord is gegaan
met een raadsbesluit om de wielrijders op koopavond,
zaterdag- en zondagmiddag uit de straat te weren.
Vanaf 2011 ligt de Grote Marktstraat
(weer) overhoop, in de binnenstad
geen onvertrouwd beeld. Het moet
een straat van internationale allure worden met kroonluchters en al.
Het fietsvolk, alhoewel het volgens
gemeentelijke metingen voor 60%

uit hoger geschoolden bestaat, wordt
toch nog een beetje als een storende
groep beschouwd, waaraan weinig
valt te verdienen. Frits Huffnagel,
binnenstadwethouder, die ook wel
eens schertsendewijze ‘wethouder
van internationale uitstraling’ wordt

genoemd, is dan ook weinig enthousiast over het fenomeen ‘fiets’ in
deze straat. Dit in tegenstelling tot
verkeerswethouder Peter Smit, die
zich regelmatig van dit betwiste vehikel bedient.

Fietsersbond
De fietsersbond heeft meegedacht en
is met een compromis gekomen, dat
donderdag 4 februari door de raad
is aanvaard: op drukke momenten,
zoals de koopavond en de zaterdagen zondagmiddag worden de fietsers
geacht om te rijden via de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht.
Nu zijn die straten vaak geblokkeerd
door ladend en lossend vrachtverkeer, maar op genoemde uren zal dit
waarschijnlijk wel meevallen.

Nog geen twee maanden nadat wethouder Rabin
Baldewsingh van milieu dit fraaie openbare toilet
opende op het Buitenhof is het weer gedaan
met de sanitaire pret. De verlichting wenkt nog
aanlokkelijk, maar is bedrieglijk: de muntinworp
is stuk: mogelijk door de actie van een Japanner,
die in hoge nood zonder nadenken een Yen
door de gleuf wrikte, of door een sloopactie van
aangeschoten uitgaanspubliek.
We weten het niet. Wel weten we dat dergelijk straatmeubilair waar
elektronica in zit verwerkt, heel kwetsbaar is.
Het is jammer dat niet is gekozen voor beheer door aangrenzende
Biesieklette. Dat zou het functioneren beslist ten goede zijn
gekomen en tevens hadden mensen zich zonder gedoe met
muntstukken brilwaarts kunnen begeven.Het vervangen van
deze kwetsbare gleuf schijnt complexer te zijn dan dat van een
driewegklep in een cv-ketel. En mocht het ooit lukken, dan is
natuurlijk de vraag hoe lang het blijft werken. Maar van een
apparaat waarvan de vervanging van één onderdeel zo’n langdurig
verhaal is, kun je je afvragen, of het ooit wel wat kan worden.

Rommelig

WISSELING VAN DE WACHT

Dat wil nog niet zeggen dat alle
problemen zijn opgelost. Want overal
slingeren nog wild geparkeerde fietsen in de straat, die een rommelige
aanblik bieden. “Eigen schuld, dikke
bult”, vindt de Fietsersbond, die er
fijntjes op wijst, dat er aanvankelijk
onder de Spuimarkthof een stalling
zou komen, die dit probleem deels
had kunnen oplossen. Dat bleek niet
te zijn gebeurd.

Stoeprand

Ze was slechts een jaar de steun en toeverlaat van de BOF,
maar het lijkt veel langer: Anneke Kroeders (l) van de Kamer van
Koophandel, onze vaste secretaris, die de agenda vaststelde en
notuleerde en in alle stilte veel meer regelde dan menig BOFbestuurslid waarschijnlijk heeft beseft. Zij geniet nu van haar
welverdiende pensioen.
Haar opvolgster is voor de BOF echter een vertrouwde oude
bekende: Emmy Simons (r), die de BOF tot 2005 heeft ondersteund.
De Binnenstad Ondernemers Federatie ziet haar vergaderingen dan
ook vol vertrouwen tegemoet!
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Verder blijken noch fietsers, noch de
voetgangers door te hebben waar ze
nou eigenlijk precies worden geacht
zich te verplaatsen. De Fietsersbond
stelt dan ook voor dit duidelijker
aan te geven; bijvoorbeeld door een
duidelijke ouderwetse stoeprand.
Meer ordening zou in deze straat
beslist geen kwaad kunnen, gezien
de huidige aanblik.
➤ De website van de Fietsersbond Den Haag
vindt u op www.ﬁetsersbond.nl/denhaag
➤ Op documenten.bof-denhaag.nl vindt u de
nota van de Fietsersbond over de Grote
Marktstraat.

KORT NIEUWS
■ Onvrede

over horecaplannen

Binnenstadbewoners zijn tegen
de plannen om de horecatijden te
verruimen en meer gevelterrassen
toe te staan. Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Den Haag laakt
ook het gebrek aan inspraak bij het
tot stand komen van de plannen. Zij
heeft geen vertrouwen in het handhaven van de nachtrust en de openbare orde rond de café’s.

■ Grote Markt wil geen late pubers
In de kroegen op de Grote Markt
zijn jongeren onder de 18 ’s avonds
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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

Yvo Tettero
yvo@allesinstijl.nl
06-14492900

Gebiedsmanager:
Petra Venekamp
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06-30310640
Voorzitter (ad interim):
Maruschka Greven
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06-13935259
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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@mydesignbv.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
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06-42104466
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niet meer welkom. De eigenaar van
de café’s op de Grote Markt, Maarten Hinloopen: “Kinderen horen
niet ’s avonds laat in kroegen rond
te hangen.” Bovendien stoort hij
zich aan hun buitensporige alcoholconsumptie.

■ Binnenstad ‘crisisproof’
Ondanks de crisis laat de Haagse
binnenstad in vergelijking met de
landelijke teruggang slechts een
beperkte daling zien. Dit blijkt
uit een bezoekersonderzoek in
opdracht van Bureau Binnenstad.

B ELANGRIJKE A DRESSEN
• Boekhorststraat

Ruud Schuengel
ruudschuengel@hotmail.com
06-28201713

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 – 088 5888 000
➤ www.kvk.nl/regio/DenHaag

Bureau Binnenstad

➤ Buitenhof 47 – tel: 070 – 3131340
➤ www.Binnenstad-DenHaag.nl
➤ Binnenstad-nieuws

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

