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Zeer gemengde
gevoelens over VCP
In de ruim vier maanden VCP zijn de meningen over
dit verkeersplan zeer verdeeld. Niet in het minst bij
de ondernemers. Op 15 april voert de BOF overleg
met wethouder Peter Smit over de problemen en de
suggesties die zijn aangedragen om tot verbeteringen te
komen.

Bijna letterlijk een gat in de muur: via een opening in het hekwerk
langs het Spui kunnen voetgangers hier oversteken tussen Spuistraat
en Grote Marktstraat. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw proﬁel.

‘Meer parkeerplaatsen op
het Lange Voorhout’
Het aantal parkeerplaatsen in de
omgeving van het Lange Voorhout
moet worden uitgebreid, schrijven Theater Diligentia, Pulchri
Studio, Escher Museum, Koninklijke Schouwburg, Haags Historisch Museum, Mauritshuis, Vrienden Lange Voorhout, Buurtschap
Centrum 2005, Stichting Binnenstad
Den Haag en de Kamer van Koophandel in een gezamenlijk manifest
aan wethouder Peter Smit.
Veel bezoekers van het Lange Voorhout klagen over het tekort aan
parkeerplaatsen. “Culturele instellingen en bedrijven rond de chique
laan derven daardoor inkomsten.” De
instellingen herinneren de gemeente
aan de belofte dat het aantal parkeerplaatsen niet zou afnemen.

‘Wij willen een wethouder
binnenstad’
De Stichting Binnenstad heeft bij de
Haagse politieke partijen aangedrongen op het instellen van een wethouder binnenstad. Zij onderstreept het
economische belang van de binnenstad en denkt aan een combinatie met
de portefeuille economie.
Stichting Binnenstad Den Haag
bestaat uit de BOF, de culturele
sector, Horeca Nederland, kring Den
Haag, de KvK, de Rijksgebouwendienst, de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Den Haag en de VVE
Binnenstad Den Haag.

Op het Noordeinde heerst een sterk
vermoeden dat het aantal bezoekers
fors is gedaald. BOF-bestuurslid
Bart Kat, die daar een antiekwinkel
bestiert: “Voor het VCP had ik 20-50
bezoekers per dag, nu 5-20. De loop
is er uit en er staan veel winkels
voor een sluiting. Het publiek denkt
dat het centrum niet meer te bereiken is.”
Verder veroorzaakt de afsluiting
Toussaintkade/Prinsessewal/Veenkade veel opstoppingen. Deze ‘onnodige’ blokkade zou sluipverkeer in de
Prinsestraat in de hand werken.
Ondernemers op het Pleinkwartier vinden het VCP ‘verschrikkelijk’: “Het duurt veel te lang om in
de ochtendspits de stad in te komen
en dat begint al bij de Utrechtse
baan. [...] Er is heel veel verkeer op
de Fluwelen Burgwal, die nu feite-

Voor automobilisten van ‘buiten’

Binnenstad Express:
in 13 minuten van rijksweg
naar hartje Den Haag
Het bestaat al langer, maar gezien
de verkeersperikelen in de Haagse binnenstad kan het geen kwaad
het weer onder de aandacht te brengen: de ov-pendel tussen transferium P+R Hoornwijck (bij knooppunt
Ypenburg) en de binnenstad, oftewel de Binnenstad Express.
Willen uw klanten naar uw winkel
of bedrijf in het centrum van Den
Haag? Laat hen files en VCP-perikelen vermijden en bespaar parkeergeld: parkeer bij het transferium
P+R Hoornwijck. Vanaf daar kan
men verder met de Binnenstad
Express (tram 15). Die brengt uw
klanten in 13 minuten naar de Haagse binnenstad. De laatste rit vanuit
de Haagse binnenstad naar Hoornwijck vertrekt rond 00.30 uur.
P+R Hoornwijck is vanaf 1 januari
2010 24 uur per dag geopend.
Parkeren + een dagkaart voor het
openbaar vervoer voor 4 personen kost:
•Maandag-vrijdag 7.00-17.00 uur
€ 4,– per keer
•Maandag-vrijdag 17.00 tot 7.00
uur € 2,– per keer
•In het weekend is het tarief
€ 2,– per keer

Het kaartje voor de Binnenstad
Express is geldig voor vier personen. Daarnaast kunt u uw auto de
hele dag gratis parkeren op vertoon
van uw tramkaartje.
In de avond (na 17.00 uur) en het
hele weekend kost het kaartje € 2,–.
Op werkdagen tussen 7.00 en 17.00
uur kost het kaartje € 4,–. Het tramretourtje is geldig op alle tram- en
buslijnen van HTM.

Route
Na de afslagen bij het verkeersplein Ypenburg (knooppunt A4/
A13) wordt P+R Hoornwijck met
verkeersborden aangegeven. Vanaf
de A4 (uit beide richtingen) betekent dit: neem bij het knooppunt
A4/A13 de afslag Ypenburg/Rijswijk-centrum (afrit 9), volg vervolgens de borden van P+R Hoornwijck.
Vanaf de A13 (uit de richting Rotterdam): neem bij het knooppunt A4/
A13 de afslag richting Rijswijk/Den
Haag-Zuid (afrit 7), volg daarna de
borden P+R Hoornwijck.
P+R Hoornwijck
Alle info vindt u op
hoornwijck.bof-denhaag.nl

lijk dood loopt; waar al die auto’s
en vrachtwagens naar toe gaan, geen
idee.”
Ook ten oosten van de Prinsegracht
klinken weinig verheffende geluiden:
“Klanten klagen steen en been en
laten per mail weten het te hebben
opgegeven om naar de winkel te
komen.”
De oorzaak lijkt het feit dat de nieuwe routes naar de bestemmingen
volkomen onlogisch blijken voor
bezoekers die vertrouwd zijn met de
oude routes.
Een positiever geluid komt van de
Bijenkorf. De bedrijfsleiding meldt
dat er zijn geen opstoppingen meer
zijn achter hun pand.” Ook aan het
Rabijn Maarsenplein vallen de klachten mee. Het aantal reserveringen
wijkt niet af. Bovendien kan de koude
winter een rol hebben gespeeld.

Incidenten met
camerabeelden?
Doe altijd aangifte!
Er gebeuren op dit moment regelmatig incidenten in winkels waarvan
foto- of ﬁlmopnames zijn gemaakt.
Een aantal van deze winkels doet
geen aangifte en dus gebeurt er niets
met het materiaal.
De politie vraagt dringend aan de
ondernemers om dit materiaal aan te
leveren met een kort verslagje van de
gebeurtenis er bij.
En natuurlijk blijft het van het grootste belang dat er altijd aangifte wordt
gedaan

a genda
Binnenstadsactiviteiten om als ondernemer rekening mee te houden.
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Festival Classique Huismerk concerten www.festivalclassique.nl
Binnenstad Den Haag Prachtige concerten op
ongebruikelijke locaties in de Binnenstad.
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Shopping Night 2010

Het VCP
Wat doen we
ermee?

I

nmiddels
hebben we
als ondernemers
in de
binnenstad
vier
maanden
ervaring
met het
VCP. Oorspronkelijke doelstellingen waren een betere milieukwaliteit en meer ruimte voor
de fietser en de consument.
Door velen verafschuwd
en door velen omarmd. Na
invoering zijn er ad-hoc
aanpassingen doorgevoerd en
de geluiden zijn zeer divers van
aard. De politiek beweegt en
de media zitten ook niet stil.
De gemeente houdt nog steeds
vol haar eerste effectmeting in
oktober te willen gaan starten.

E

chter, de BOF is van
mening dat, gehoord hebbende
de geluiden om ons heen,
de urgentie om de zaak te
heroverwegen dringend
nodig is. De BOF pleit niet
voor afschaffing, maar wel
voor het naar voren halen
van een gedegen onderzoek
en het serieus nemen van
de huidige knelpunten. Niet
alleen serieus nemen, maar ook
het daadwerkelijk ingrijpen
indien het wegennet vastloopt
of voetgangers gevaar lopen.
Ooit heeft de BOF ingebracht
om een groene golf op de
centrumring te creëren. Deze
ring is nu vaak één lang lint
stilstaande auto’s. Den Haag
inrijden is geen pretje merk ik
uit eigen ervaring.

D

e BOF roept de gemeente
dan ook op om samen met haar
het onderzoek aan te pakken.
Te beginnen met een gedegen
onderzoek naar de daadwerkelijke consequenties in de
winkels zelf. De afspraak met
de gemeente hierover staat
reeds gepland.
Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl

www.shoppingnight.nl
Zie pagina 2.
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Verwendag voor vaders
www.haagschebluf.com

Haagsche Bluf (4) Vaders worden tussen 12.00
en 16.00 uur in het zonnetje gezet.
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juni

Nederlandse Veteranendag 2010
www.veteranendag.nl

Eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen
met een plechtigheid in de Ridderzaal en een
ceremonie op het Malieveld.

Veteranendag in de Passage
www.depassage.nl

n Haagse ‘Pollerpas’: 1-april
Enkele tientallen mensen hebben
zich 1 april tevergeefs gemeld op een
speciaal mailadres in een poging in
het bezit te komen van een gekraakte Pollerpas. Omroep West berichtte
die dag dat het studenten van de TU
was gelukt de pas te kraken waardoor iedereen met zijn auto weer de
binnenstad van Den Haag in kon.
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Openingstijden
feestdagen 2010

Kop van Jut nu eens winnaar

KoninginneNach
donderdagavond 29 april
Allen
open tot 19.00 uur

Koninginnedag
Vrijdag 30 april
Allen
gesloten
Mediamarkt
open12.00-18.00 uur
AH
10.00 o.v.b.-20.00 uur

Dodenherdenking
Dinsdag 4 mei
Alle winkels verplicht dicht
na 19.00 uur
Mediamarkt
geopend 10.00-19.00 uur

Dit jaar is de ‘Kop van Jut Carnivale’ als grote winnaar uit de bus
gekomen in het kader van Binnenstad Buitengewoon... Feestelijk.
Van 28 t/m 30 december vond de Carnivale in het Huijgenspark
plaats. Je waande je tijdens de verschillende voorstellingen
terug in de tijd, er was o.a. Prof. Picken’s Electrische Kabinet,
Vuurkunstenaars, de Vrouw met de Baard, Vlooiencircus, antieke
zweefmolen en carrousel, lekkernijen uit Leentje’s Keuken en The
Insect Circus, dé hit show van het Edinburgh Festival.
Doorslaggevend voor de jury was de originaliteit, de rustige
winterperiode waar voor is gekozen om het evenement te
organiseren en de aandacht in de internationale, nationale en
lokale media. De organisatie is van plan het evenement in 2010 te
herhalen.

Bevrijdingsdag

McDonald’s bedrijfsleider Vlamingstraat Maurice van den Braak: “De
Vlamingstraat moet meer worden dan alleen winkelgebied.”

McDonalds Vlamingstraat
blijft ’s avonds langer open
Bedrijfsleider van de McDonald’s
aan de Vlamingstraat Maurice van
den Braak hoopt met de verruiming
van zijn openingstijden ’s avonds wat
meer leven in de straat te houden.
Naast donderdagavond zal hij nu ook
op vrijdag- en zaterdagavond pas om
tien uur ’s avonds de deuren sluiten.
De overige dagen is de vestiging al
open tot acht uur.

een enkel stukje bacon bij bepaalde
broodjes – alleen rundvlees serveren,
trekt onze zaak veel moslims. Maar
ook veel andere bevolkingsgroepen.
Ons personeel is daar een afspiegeling van: dat is ook een goede mix.
Nederland zou er een voorbeeld aan
kunnen nemen, hoe wij ons personeelsbeleid inpassen in de samenstelling van de bevolking.”

Het is Van den Braak (32) opgevallen, dat de straat behalve winkelen
weinig biedt.“Het is geen straat waar
je heen gaat om even te gaan zitten
om wat te eten of te drinken, met vrijwel als enige uitzondering de McDonald’s. “Daarom zie je hier relatief
veel kinderen met hun winkelende
ouders, die even pauzeren.”

Stagiairs

‘Goede mix’
Opmerkelijk is het aantal verschillende bevolkingsgroepen dat hier neerstrijkt. Ook veel hoofddoekdragenden. Van den Braak: “Omdat we – op
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Nationale feestdag
1 keer per 5 jaar
Woensdag 5 mei
Allen
geopend 12.00-18.00 uur
HEMA
gesloten
P&C
o.v.b. geopend
AH
8.00-20.00 uur

Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei
Allen
geopend 12.00-18.00 uur
AH
geopend 10.00-19.00 uur

Pinksteren
Zondag 23 mei
Gesloten (allen)
Maandag 24 mei
Allen
geopend 12.00-18.00 uur
V&D
o.v.b. geopend
AH
open 10.00-18.00 uur

Sinterklaas
Vrijdag 3 december
Allen
geopend tot 21.00 uur

Er is vijftig man personeel in het filiaal in dienst en twee stagiairs van het
Johan de Wit college, waarvan wordt
gehoopt, dat ze later zich weer als vast
personeel zullen melden.
De bedrijfsleider verwacht vooral
tijdens de The Hague Festivals van
10 tot 27 juni veel extra klanten te
trekken door de ruimere openingstijden. “Wat mij betreft mag er wel
wat meer voor de binnenstad worden
georganiseerd, dan alleen die week.”
snipurl.com/v1e2v

ShoppingNight dit jaar op 17 juni

Thema ‘Koopnach’ zwaar geheim
Het wordt alweer de vierde koopnacht, donderdag 17 juni. Aanvankelijk was sprake van 24 juni, maar
aangezien die dag Nederland tegen
Kameroen voetbalt, valt die datum
uit. Want op zo’n avond krijg je de
mannelijke en vrouwelijk Oranjefans
met geen stok de deur uit.

dinsdag 21 december
Allen
geopend tot 21.00 uur
woensdag 22 december
Allen
geopend tot 21.00 uur

Het thema van het evenement, in
beschaafd Haags ‘ShoppingNight’
genoemd, is dit jaar ‘Top Secret,
het geheim van eindeloos shoppen’.
Hoe later, hoe hoger de kortingen,
terwijl er ook ‘geheime’ aanbiedingen komen.

n Meer ‘BIZzen’

Catwalk

Kerst

in binnenstad

De ondernemersverenigingen Hofkwartier, Hoogstraat en Noordeinde
willen een BedrijfsInvesteringsZone
(BIZ) oprichten. Ook de verenigingen Boekhorststraat en City Center
willen een BIZ gaan starten.

Ook dit jaar zal de catwalk niet
ontbreken. Daar showen modellen
kleding van niet alleen modezaken
in de grote Marktstraat, maar ook
van andere winkels in de binnenstad. Winkels, café’s en restaurants
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070-3131351

• Pleinkwartier
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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
petra@concreetadvies.info
06-30310640
Voorzitter:
Maruschka Greven
goudshop@goudshop.nl
06-13935259

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

• City Center

Voorzitter:
Arnoud Kapaan
arnoud.kapaan@nl.mcd.com
06-46 59 00 82
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
Platform
Grardie Akkerhuis
grardie@lebkov.com
06-42104466

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

zullen tot 12 uur ’s nachts open blijven, mocht de inwendige koopjesjager de uitdaging van ‘eindeloos shoppen’ toch even van een pauze willen
voorzien.
Deze consumptienacht, die het winkelen tot een totaalgebeuren maakt,
is bedacht door de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. De stad had
hiermee in 2007 de primeur.Vorig jaar
kwamen er 100.000 bezoekers.
Behalve in de Grote Marktstraat
vinden op meer plaatsen activiteiten
plaats zoals optredens van popgroepen op de Grote Markt.

The Hague Festivals
De ShoppingNight is slechts een
onderdeel van een groter gebeuren:
de The Hague Festivals, die duren van
20 tot 27 juni, een week voor binnenen buitenstadse activiteiten.
Op www.shoppingnight.nl is alle informatie te
vinden over deze bijna langste nacht.

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
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Stichting Binnenstad

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

Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329
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nieuwsbrief.bof-denhaag.nl
Buitenhof 47,
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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

