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Hopen op een verkeersluwe, aantrekkelijke binnenstad

BOF kijkt kritisch mee met VCP
Wat is er bereikt met het
Verkeers Circulatieplan
(VCP)? In oktober
2010 wordt dat nader
bekeken. Over de wijze
van onderzoek wordt nog
overlegd, want die is erg
belangrijk. De gemeente
zal de Binnenstad
Ondernemers Federatie
(BOF) betrekken bij het
opstellen ervan.
Lastig is, dat bij de effectmeting
niet direct duidelijk wordt, waar een
mogelijke terugloop van het bezoekersaantal aan ligt. Wat komt op het
conto van het VCP en wat kan er aan
de recessie worden toegeschreven?

Bereikbaarheid
Binnenstadondernemers
stonden
aanvankelijk negatief tegenover het
VCP, omdat voor de bereikbaarheid
van de binnenstad per auto werd
gevreesd en automobilisten voor de
winkeliers belangrijke klanten zijn.

Hoewel het in theorie zo zou moeten
zijn, dat alle openbare parkeergarages in de binnenstad bereikbaar blijven voor de automobilist, zijn er toch
veel problemen op het gebied van de
bereikbaarheid, zoals in het vorige
BOF bulletin vermeld.

Javastraat/Mauritskade
De knelpunten voor het verkeer zijn
nu vooral verplaatst naar plekken
buiten of net aan de rand van de
binnenstad, zoals de Mauritskade
en de Javastraat, waar nu veel vaker
lange files optreden.
Daarbij heeft de invoering van de
Dynamische bewegwijzering vertraging opgelopen. Die zou sneller naar
routes moeten verwijzen waar het
verkeer doorstroomt, maar voorlopig
komt het daar niet van.

Parkeerwijzer
Ook is het parkeerverwijssysteem
nog niet gereed. Dat zou snel naar
lege parkeerplekken moeten verwijzen. Daarbij komt dat trouwe bezoekers nog niet gewend zijn aan de

Wat is úw ervaring
met het VCP?
Heeft u als ondernemer baat (of
juist niet) bij het Verkeerscirculatieplan (VCP)? Deze vraag helpt u
te beantwoorden door een minienquête in te vullen. De Kamer
van Koophandel Den Haag neemt
de uitkomsten mee in het overleg
met de wethouder Verkeer.
Het invullen van de enquête kost
weinig tijd (slechts 5 vragen) en
levert de KvK munitie voor het
overleg.
Ga naar enquete.bof-denhaag.nl en vul
de enquête in

nieuwe routes. En dan liggen het Spui
en de Grote Markt ook nog minstens
een half jaar overhoop. Al met al
teveel fysieke ingrepen in de openbare ruimte tegelijk, waardoor de autobereikbaarheid van de binnenstad,
maar ook daarbuiten, er niet beter op
is geworden.

Toch is er ook een lichtpuntje te
noemen. Op de Vaillantlaan staat het
verkeer sinds de invoering van het
VCP minder lang te wachten. Op
de Raamweg daarentegen staat het
verkeer vaker vast dan voorheen.

Doorstroming
Er zijn echter ook al positieve ontwikkelingen: de doorstroming op wat de
Centrumring wordt genoemd lijkt de
afgelopen maanden verbeterd.
De hoofdaanleiding voor hetVCP was
de vuile lucht op sommige plekken in
de binnenstad. De lucht zou nu schoner moeten zijn en de binnenstad dus
aantrekkelijker voor het winkelend
publiek. Uiteraard geldt dit extra
voor plekken, waar de auto niet meer
kan komen, zoals het Spui, als het
werk daar klaar is.
Het grootste vooroordeel moet echter
nog worden overwonnen: dat de
binnenstad niet meer goed per vierwieler bereikbaar zou zijn. Een
campagne die op het tegendeel moet
wijzen is nu dringend noodzakelijk
geworden.

Peter ‘City Center’ Streng
wint BOFFERD 2010

Peter Streng (links) ontvangt de BOFFERD uit handen van BOFvoorzitter Rogier Bakker (rechts).

ShoppingNight 2010 – Meld je aan
De grote ‘Haagse Koopnach’, oftewel
de ShoppingNight komt ras nabij.
Ondernemers die mee willen doen
en deze avond langer geopend zijn
kunnen zich kostenloos aanmelden
via www.shoppingnight.nl. Ook het
formulier voor deelname kan men
hier downloaden.
Daarna is het een kwestie van invullen en opsturen. Ook kunnen op deze
wijze gratis ShoppingNight posters,
ﬂyers en stickers besteld worden.
Alle aanmeldingen worden vermeld
op de website.

Tijdens de Binnenstadsborrel van
dinsdag 11 mei in de nieuwe horecagelegenheid Millers aan het Plein
heeft Peter Streng van tabakszaak
‘De Jongens’ de BOFFERD ontvangen. De jaarlijkse uitreiking van
deze fraaie glazen bokaal is door
de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) ingesteld als beloning
voor personen die zich inzetten voor
de promotie en de uitstraling van de
Haagse binnenstad.
Peter Streng, mede-eigenaar van
tabaksspeciaalzaak De Jongens in
o.a. de Vlamingstraat, kreeg de
onderscheiding uit handen van voorzitter Rogier Bakker, omdat hij door
zijn jarenlange inzet mede aan de
wieg heeft gestaan van de komst
van de Experimentenwet Bedrijven
Investerings Zone. Deze wet maakt
het mogelijk dat ondernemers in
een bepaald winkelgebied verplicht
kunnen worden om gezamenlijk te
investeren in de kwaliteit van hun
bedrijfsomgeving. Daarnaast is Peter
zes jaar lang voorzitter geweest
van de ondernemersvereniging City
Center, het gebied met de belangrijke
winkelstraten Spuistraat, Vlamingstraat en Venestraat. Ook hier is hij
actief betrokken bij de komst van
een Bedrijven Investerings Zone voor
zijn gebied.
Al deze activiteiten, zowel op lokaal
als op landelijk niveau, maar vooral
het feit dat Peter jarenlang als voorzitter actief is geweest in een winkel-
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Uitstraling

D

e
zomer komt
eraan. Het
wordt weer
druk in de
binnenstad.
Op 5 mei
werd voor
de derde
keer het
5 Mei Festival georganiseerd
op het Spuiplein. Na afloop
werd bekend gemaakt dat het
festival vanaf volgend jaar
landelijk erkend wordt.

D

aarnaast is de zomer
de opmaat naar vele andere
evenementen die in de
binnenstad worden georganiseerd onder de noemer ‘The
Hague Festivals’. Van 10 t/m 27
juni is het aanbod enorm.
Op 17 juni worden meer dan
100.000 bezoekers verwacht
voor de vierde editie van de
ShoppingNight. De residentie
staat tot middernacht geheel in
het teken van mode, fashion,
beauty en lifestyle. Tel daarbij
op de oplopende kortingen en
het zal druk blijven.
Aansluitend verandert de
binnenstad in één grote
concertzaal tijdens Festival
Classique. Met de vele andere
evenementen een teken dat
Den Haag ook op dit gebied
aan de weg timmert.

O

p beleidsmatig niveau,
wat uiteindelijk ook bijdraagt
aan de verbetering van het
winkelgebied, hebben we de
werkzaamheden betreffende
de Bedrijven Investerings
Zone. De aantrekkingskracht
van de gebieden zal toenemen.
In enkele winkelgebieden
wordt nu hard gewerkt dit te
realiseren.
Yvo Tetteroo en Mendy van Veen
zijn trots op hun presse-papiers.
gebied dat gekenmerkt wordt door de
aanwezigheid van veel filiaalbedrijven en daar met name met zijn lobby
voor de komst van de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zone zijn
nek heeft durven uitsteken heeft voor
het bestuur van de BOF de doorslag
gegeven.
De andere genomineerden voor de
prijs, Yvo Tetteroo (eigenaar van
de interieurwinkel Alles in Stijl in
de Denneweg en voorzitter van de
ondernemers in de Denneweg e.o.) en
Mendy van Veen (stadsdeelmanager
Centrum en Binnenstadscoördinator
bij de gemeente Den Haag) kregen
lovende woorden van voorzitter
Rogier Bakker en werden eervol voor
hun werkzaamheden bedankt met de
speciale BOF Presse Papier.

M

et de vorming van een
nieuw college, het nieuwe
Binnenstadsplan 2010-2020
en de aandacht voor het VCP
gaan we een mooie zomer
tegemoet. Er wordt dus
letterlijk en figuurlijk aan de
weg getimmerd in de Haagse
binnenstad.
Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl

n ‘Masterplan

Geluk’ is een voorstelling die gaat over de vraag of
geluk maakbaar is. De voorstelling
is ontstaan in de Boekhorststraat en
geïnspireerd door haar bewoners.
Dankzij hen en de winkeliers is deze
productie tot stand gekomen.
Meer info: www.rcth.nl

bulletin

nr.

62

Keurmerk Veilig Ondernemen

Werken aan een
veiliger binnenstad

MEI 2010

Schouw Hofkwartier: weinig prullenbakken, veel fietsen

In de Haagse binnenstad wordt al sinds 2004 gewerkt met het KVO. In
de Grote Marktstraat en in de Hoogstraat kwamen toen ondernemers
en vertegenwoordigers van Q-park, HTM, de gemeente, politie en
brandweer bijeen om via overleg en gerichte acties een verbetering te
verkrijgen op het gebied van veiligheid en het gevoel van veiligheid.
Al snel werden ondermeer
onder de vlag van het KVO
de collectieve winkelontzegging en de collectieve
briefing in het leven geroepen.
In 2009 werd duidelijk dat
de betrokkenheid van de
ondernemers bij het KVO
wat terugliep. Dit kwam doordat de
binnenstad bestaat uit verschillende
kleinere ‘sfeer’gebieden en dat er niet
zo veel belangstelling bestaat van de
ondernemer uit het ene gebied voor
het andere gebied.
In overleg met het bestuur van de
Binnenstad Ondernemers Federatie
(BOF) is naar een oplossing gezocht:
het KVO-binnenstad in zes kleinere
KVO-verbanden splitsen. De stand
van zaken is nu als volgt:
Pleinkwartier en Turfmarkt:
Het overleg vindt al plaats sinds
zomer 2009. Een ondernemers
enquête en een passanten enquête
heeft reeds plaatsgevonden en ook
is de groep op pad geweest voor
een schouw van de openbare ruimte (gecombineerd met een verlichtingsschouw). In principe komt deze
KVO in aanmerking voor verder
onderzoek voor de zomervakantieperiode.
Boekhorststraat/
Tussen de Grachten/Chinatown:
In 2009 is vanwege een revitaliseringtraject al medewerking
verleend vanuit KVO(-budget) aan
het mogelijk maken van het verbeteren van de (winkel)veiligheid.
Inmiddels is in februari 2010 gestart
met het structureel maken van het
KVO-traject in dit gebied.
Denneweg:
• Hoewel een echte structuur nog
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moet worden aangebracht,
is informeel het overleg al
gestart sinds eind 2009. Een
schouw van de openbare
ruimte en een ondernemers
enquête hebben al plaatsgevonden.
City-center:
• Inmiddels heeft de eerste
KVO-bijeenkomst plaatsgevonden. Er zal op korte termijn
een schouw van de openbare ruimte
worden gedaan, gecombineerd met
een verlichtingsschouw.
Hofkwartier/ Noordeinde /
Paleispromenade:
Een gestructureerd KVO-overleg
is gestart in het begin van dit jaar.
Een schouw van de openbare ruimte
heeft op 6 april plaatsgevonden. Via
de gebiedsmanager wordt momenteel medewerking gevraagd bij de
ondernemers voor het meedoen met
de ondernemers enquête.
Grote Marktstraat:
Op 15 april heeft de 1ste KVOvergadering plaatsgevonden. Een
enthousiaste groep deelnemers
heeft er zin in en zal de schouders
er onder gaan zetten. In de volgende vergadering wordt aandacht
besteed aan het organiseren van
de ondernemers- en de passanten
enquête. Er is een afspraak gemaakt
om op heel korte termijn een schouw
van de openbare ruimte te doen.
In alle gebieden blijven de collectieve
briefing en de collectieve winkelontzegging gewoon doorlopen.
Wil je meer informatie over het KVO of
een bijeenkomst bijwonen? Neem dan
contact op met Paul van Min
(paul.vanmin@denhaag.nl)
of Heidie Pols (heidie.pols@denhaag.nl)

Op 6 april heeft de projectgroep Keurmerk Veilig
Ondernemen in het Hofkwartier samen met
medewerkers van Bureau Binnenstad een schouw
van de openbare ruimte gelopen. De algemene
indruk: het Hofkwartier ligt er goed bij! Er werd
opgemerkt dat er opvallend weinig prullenbakken
staan in de straten, maar dat het eigenlijk ook niet
nodig is want de straten zien er schoon uit. Vooral
in de Prinsestraat viel het onkruid onder bij de
winkels de schouwers op. Ook liggen er rondom
horeca gelegenheden duidelijk meer peuken

op straat. Misschien kunnen we vanuit het KVO
daar peukenbakken gaan ophangen? Een ander
opvallend punt in het Hofkwartier zijn de fietsen.
Het is natuurlijk goed dat mensen veel de fiets
pakken, maar waar laat je hem? Fietsen worden
tegen paaltjes en gevels neergezet omdat de
fietsenrekken alweer vol staan. Misschien dat we
moeten gaan nadenken over het laten plaatsen van
meer fietsnietjes. Het was over het algemeen een
informatieve en gezellige schouw. De projectgroep
KVO gaat nu hard aan de slag.

Enquête relatie onderwijs en bedrijfsleven
Mijn naam is Hanan Elkhader en ik
zit in het laatste jaar van de opleiding
Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool. Voor mijn afstudeerstage voer ik een onderzoek uit voor
de Regioregisseur met als onderwerp
kennisuitwisseling tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

neemt vijf minuten in beslag. Natuurlijk worden de resultaten beschikbaar gesteld aan de respondenten.
Binnenkort wordt de enquête via de
mail of per post naar u toegestuurd.
De regioregisseur is op initiatief van
MKB opgericht om de aansluiting
tussen het onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren.

Dat onderzoek richt zich specifiek op
drie de Binnenstad en de bedrijventerreinen BLF (Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg) en ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek).
Inmiddels is een enquête uitgezet.
Graag vraag ik hierbij uw medewerking. Het invullen van de vragen

De enquête is ook via de volgende link te
vinden:
www.thesistools.com/web/?id=138218
Indien u nog vragen of opmerkingen
heeft, dan hoor ik dat graag.
Ik ben bereikbaar
via het telefoonnummer 070-4457765.
Mailadres: h.elkhadar@hhs.nl

C ontactpersonen O ndernemersorganisaties H aagse B innenstad
DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)
Voorzitter:
Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl
06-22248888
Penningmeester:
Bart Kat
rietjetoe@planet.nl
070-3655730
Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
cwo@bof-dehaag.nl
070-3838496
Leden:
Eric van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Joep Logjes
joeplogjes@orange.nl
06-24682028
Hans Gennotte
hansgennotte@zonnet.nl
070-3120720

Ambtelijk Secretaris:
Emmy Simons
emmy.simons@kvk.nl
088-5888178

• Buurtschap 2005

Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351

• Pleinkwartier

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

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
info@stanley-livingstone.eu
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

n Openingstijden feestdagen 2010

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

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

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

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

Eric van den Elshout
Eric.Elshoutvanden@deBijenkorf.nl
070-4262703

Nieuwsbrief Binnenstad

Stichting Marketing
Haagse Binnenstad

Stichting Marketing Haagse Binnenstad

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

nieuwsbrief.bof-denhaag.nl
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

