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‘Binnenstad
ontzien, ondanks
bezuinigingen’
“De economische en financiële crisis
dwingt ons tot forse bezuinigingen,
De effecten zullen in de hele stad
voelbaar zijn. Maar we hebben afgesproken de projecten in de economisch meest relevante gebieden van
Den Haag zoveel mogelijk te ontzien,
zoals de binnenstad. Dat is – zoals
u weet - in het verleden wel eens
anders geweest.” Aldus wethouder
Sociale Zaken, Werkgelegenheid en
Economie Henk Kool, die sprak op
het Ondernemersontbijt 7 september tijdens de tweede editie van het
Ondernemersplein Den Haag.

Gemeente wil dat bewoners makkelijker parkeerplaats vinden

‘Auto’s liever niet op straat’
De gemeente wil met twee nieuwe parkeerregelingen
een eind maken aan de wildgroei aan regelingen in de
binnenstad. Zij wil op deze wijze meer helderheid te
creëren en een deel van het parkeertekort opheffen.
De auto moet als het ware van de
straat en het streven is dat het winkelend publiek en de dagjesmensen hun
auto gaan plaatsen in de parkeergarages. De BOF wil echter dat er meer

parkeervoorzieningen bijkomen. Het
voorstel dat nu voorligt betreft alleen
de parkeerregelingen voor bewoners. In een later stadium zullen ook
de ondernemersregelingen tegen het

Shizo GeoPend: ‘ooK JonGeren aan de SuShi’

Tevens zegde de wethouder toe de
regeldruk en bureaucratie terug te
dringen.“Procedures worden verkort,
een aantal vergunningen is of wordt
afgeschaft.”
Ook beloofde Kool zich samen met
de wethouder van Onderwijs Ingrid
Engelshoven sterk te maken voor
meer stages, meer leerwerkplekken
en een verbeterde aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.

Mogelijk hoeven uitstalvergunningen niet meer jaarlijks opnieuw aan
te worden gevraagd. Het hoofd van
de afdeling vergunningen van de
gemeente meldt dat er wordt gewerkt
aan verandering van het stelsel van
vergunningaanvraag. Zij verwacht
in september uitsluitsel met een
ingangsdatum van 1 januari 2011.
Dan zal het niet meer nodig zijn om
vergunningen voor uitstallingen aan
te vragen, wanneer deze vallen onder
de algemene regels of er al voor in
aanmerking kwamen in het verleden.
Zij raadt de ondernemers echter aan
om toch voor dit jaar een vergunning
aan te vragen. Binnen de gemeente is
besloten om daar voorlopig dan nog
geen leges voor te berekenen en er
zullen alleen boetes worden uitgedeeld bij excessen.
Mocht de gemeente besluiten dat de
nieuwe regeling toch niet doorgaat,
dan moeten er alsnog leges over 2010
worden betaald.

Open winkeldeuren
kosten veel energie
Het is misschien een open deur, maar
open winkeltoegangen zorgen voor
een hoog energieverlies. Dat kan
minder. Bijvoorbeeld door een automatische entreedeur met luchtgordijn.
Een andere mogelijkheid is het kiezen
voor een HR luchtgordijn waarbij u
30% kunt besparen. Door middel van
regelingen kunt u een groot deel van
uw investering terug verdienen.
Meer informatie op
opendeur.bof-denhaag.nl

licht worden gehouden. Ook zal er nog
gekeken worden naar de parkeertarieven. Ook daar wil men meer eenheid.
De BOF zal zich goed laten informeren en – indien nodig – reageren.
Het voorstel is reeds tot twee maal
toe aan de ondernemersverenigingen gemaild.
Op parkeren.bof-denhaag.nl vindt u een
reactie van betrokken partijen

BOF wil worden
betrokken bij
evaluatie VCP
Het gemeentelijk VCP klachtenmeldpunt is inmiddels opgeheven. In principe een goed teken. Toch hoort de BOF
nog veel ondernemers klagen over het
VCP. Is het klachtenmeldpunt niet te
vroeg opgeheven? In oktober zal de
gemeente een eerste evaluatie uitvoeren om na te gaan wat de effecten zijn
van de invoering van het VCP.

‘Opnieuw aanvragen
vergunningen niet
meer nodig’
In het nieuwe Spuimarkt-gebouw was tot voor kort aan de kant
van de Grote Marktstraat geen horeca te bekennen. Maar nu
kun je je op twee hoog voor een bedrag tussen de 17 en 24 euro
tegoed doen aan een veelheid aan sushi, sashimi en allerlei
kleine gebakken spijzen en ijsbolletjes. Uitbater van deze chique
ingerichte gelegenheid met de naam Shizo is Theo Chang. Zijn
familie is geen onbekende op horecagebied. Broer Melvin runt een
Surinaams-Chinees restaurant op de hoek van de Boekhorststraat
en de Prinsegracht en is tevens bestuurslid van de Stichting
Chinatown. Binnenstadwethouder Marjolein de Jong verrichtte op
vrijdag 3 september de opening door met een houten hamer de
deksel van een vat saké open te slaan.
De heer Chang hoopt ook jongeren aan te trekken. De plek is
gunstig, omdat de Pathé bioscoop zich om de hoek bevindt.

De nulmeting is uitgevoerd in oktober
2009. Gezien de huidige problematiek (mogelijke omzetdalingen, vastlopend verkeer, lege parkeerplaatsen, veel retoriek etc.) heeft de BOF
reeds driemaal de toezegging gekregen van de wethouder hierbij betrokken te raken.
September is inmiddels halverwege.
Tot dusver is de BOF nog niet betrokken geweest bij de wijze van meten
en het opstellen van het onderzoek.
Nogmaals hierbij dus de oproep aan
de gemeente om de ondernemers te
betrekken bij het economische deel!
Een evaluatie zou inzicht moeten
bieden in de effecten op het verkeer, het
milieu, de economie en het draagvlak
onder bewoners en ondernemers.

Op 20 en 21 september

Prinsjesdag: beperkt binnenstadsverkeer

Van A naar
Beter

U

ziet ze
regelmatig
boven de
snelweg
hangen.
Van die
matrixborden
met de laatste informatie.
Signalering. Ook de BOF
pleit hier al langere tijd
voor bij de gemeente. Betere
informatievoorziening en
stappen voorwaarts om tot
een betere bereikbaarheid
van de binnenstad te komen.
Het economisch tij zit al
tegen en een mindere bereikbaarheid moet niet een extra
reden worden om de Haagse
binnenstad te mijden.

A

ndere consternatie betreft
het gewijzigde parkeerbeleid in het centrum van Den
Haag. De gemeente wil het
aantal regelingen voor betaald
parkeren in het centrum
verminderen. In eerste instantie
leidde dit tot veel ophef bij de
ondernemers. Deze regeling is
echter specifiek gericht op de
bewoners van de binnenstad.
Voor alle betrokkenen wordt
een drietal inloopbijeenkomsten georganiseerd. In een later
stadium zullen ook de ondernemersregelingen tegen het licht
worden gehouden. Ook zal er
nog gekeken worden naar de
parkeertarieven. U begrijpt
dat de BOF zich goed laat
informeren en – indien nodig –
zal reageren.

Z

ondag 19 september is het
landelijke Autovrije Dag. De
hele middag, van 12.30 tot 17.00
uur, is de Haagse binnenstad
afgesloten voor auto’s.

T

ot slot zal Hare Majesteit
de Koningin op dinsdag
21 september per Gouden
Koets van het Paleis
Noordeinde naar de Ridderzaal
rijden. Op maandag 20 en
dinsdag 21 september is er
derhalve beperkt rijverkeer
mogelijk in het centrum van
Den Haag. Nu maar hopen
dat de pollers op dinsdag
21 september wel allemaal
naar beneden staan zodat de
Gouden Koets efficiënt door
het centrum kan bewegen. Op
klachten van het Koninklijk
Huis zitten we niet te wachten.

Op zondag 19, maandag 20 en dinsdag
21 september is vanwege Prinsjesdag beperkt rijverkeer in de binnenstad. Ook is het zondag de 19e tot en
met dinsdag de 21e in sommige straten verboden te parkeren. Bepaalde
tramlijnen rijden op Prinsjesdag een
andere route.
De rijroute loopt via het Noordeinde,
Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg
naar het Binnenhof.
Op Prinsjesdag.BOF-DenHaag.nl
vindt u een overzicht van alle verkeersmaatregelen op 20 en 21 september.
Op Prinsjesdagbrief.BOF-DenHaag.nl kunt
u de brief downloaden, mocht u deze
als binnenstadondernemer niet hebben
ontvangen.
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Rondom de route van de Gouden Koets is op 20 en 21 september een
deel van de binnenstad voor verkeer afgesloten.

Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl
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Anti-zakkenrollerij actie
in de Haagse Binnenstad

SEPTEMBER 2010

Grote Kerk in duurzaam licht

Ook dit najaar zal de gemeente in samenwerking met de politie zich gaan inzetten op
zakkenrollerij tijdens de feestdagen. Dit jaar
zal de samenwerking met de Haagse ondernemers worden gezocht, aangezien uit politiecijfers blijkt dat 2/3 van de zakkenrollers &
tasjesdieven toeslaan in uw winkels!

Alles over veiligheid en
het KVO in de Haagse
binnenstad

Een projectteam bestaande uit ondernemers,
de gemeente en de politie zal zich de komende tijd hierover buigen. Natuurlijk wordt
van u, als ondernemer, medewerking hierin
gevraagd!
Nieuwsgierig geworden, of heeft u nog goede ideeën?
Mail naar Paul.vanmin@denhaag.nl

Pleinkwartier behaalt KVO Certificaat
De projectgroep van het KVO Pleinkwartier heeft haar eerste certificaat behaald. Op 10 augustus is met
goed gevolg de audit afgelegd en op
20 september volgt een feestelijke
uitreiking waarbij de burgemeester
het certificaat in ontvangst zal nemen
van de KIWA.

De projectgroep is in 2009 opgestart als eerste van de zes projectgroepen KVO in de Haagse binnenstad; ze hopen dit jaar nog AED’s
(hartslagopwekkingsmachines) op te
kunnen hangen en een brandveiligheidstraining te organiseren voor de
ondernemers.

Een verlicht lint van pleinen,
lopend vanaf het Plein naar
de Grote Kerk. Met de nieuwe
aanlichting van de Grote Kerk is
het eerste deel van deze lichtfilosofie uitgevoerd.
Ook het interieur wordt met kleine spotjes aangelicht, zodat de
voorbijganger ’s avonds ook de
binnenzijde van de kerk kan waarnemen.
De hanglampen zijn vervangen
en de gotische bogen worden nu
prachtig aangelicht met uiterst
zuinige LED verlichting: een
teruggang in stroomgebruik van
meer dan 75%.

Gratis Calamiteitenwijzer
De gemeente Den Haag heeft een
calamiteitenwijzer ontwikkeld voor
alle ondernemers van Den Haag. In
dit kleine boekje staan allerlei praktische tips over zaken zoals brand,
agressie en inbraak waar u als ondernemer liever niet mee te maken krijgt.
Maar wat als het u overkomt? Weet u
dan wat u moet doen?

Het handzame boekje kunt u ophangen bij telefoon of kassa en staat vol
met tips en telefoonnummers, zodat u
bij een brand of een overval niet meer
met lege handen staat. Op 20 september reikt de burgemeester het eerste
exemplaar uit. Daarna is de calamiteitenwijzer gratis te verkrijgen voor
alle Haagse ondernemers.

KVO Grote Marktstraat en City Center
De KVO’s in de Grote Marktstraat en
het City Center-gebied zijn enthousiast van start gegaan. In de projectgroepen zitten (vertegenwoordigers
van) de ondernemers, de gemeente,
de politie en de HTM.

groepen om hier gehoor aan te geven
en de enquête in te vullen. Zo kan
goed in beeld worden gebracht wat
de (veiligheids)problemen zijn in dit
gebied en waar de projectgroepen aan
kunnen gaan werken.

Binnenkort worden er passanten
geënquêteerd om meer te weten te
komen over hun veiligheidsbeleving
en hun indrukken van het winkelgebied. Ook zal er een ondernemers
enquête rondgaan.
Vriendelijk verzoek vanuit de project-
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Ook zal er binnenkort een schouw
gelopen worden. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de openbare
ruimte (schoon, heel & veilig). Neem
voor meer informatie hierover contact
op je ondernemersvereniging.

Meer informatie: www.grotekerkdenhaag.nl

Klachtenregen over bedelaars en straatverkopers
Deze zomer kwamen er veel klachten binnen over hinderlijke bedelaars en straatverkopers op terrassen en op straat. Dit is niet verboden
en mag zonder vergunning. De politie
kan alleen optreden als het echt om
hinderlijk gedrag gaat. Uiteraard is
dit een bron van ergernis.

Wel wordt gelukkig toch door bijna
alle ondernemers en alle agenten
opgetreden.
Maar meld het ook elke keer bij de
gemeente op het nummer 14070 of
via de website: zo kan er op termijn
inzicht komen in het aantal gevallen.
De politie heeft nu aan de gemeen-
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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

te gevraagd om het bedelen toch
strafbaar te maken via de APV. De
ondernemersvereniging Pleinkwartier ondersteunt dit verzoek van harte
en is ook bezig om de BOF, de KvK en
KHN op te roepen om dit verzoek te
ondersteunen. Hopelijk levert dit wat
op voor de zomer van 2011.

B elangrijke A dressen
• Boekhorststraat
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ruudschuengel@hotmail.com
06-28201713

Haagsche Bluf
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afval, etc.: tel. 14070

Bereikbaarheid Binnenstad

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

