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De originele V&Dgevel aan de
Spuistraat zijde van
de Nieuwe Passage
komt weer terug in
haar volle glorie.

2011

D

e eerste
column van
het nieuwe
jaar. Altijd
even weer
opladen.
De zon
komt
weer voorzichtig door en de
sneeuw zijn we al bijna weer
vergeten. Wel hebben we onze
lessen weer geleerd. Laten we
vooruitkijken naar de ontwikkelingen in de binnenstad.

Hoe anders is
dit aan de Grote
Markstraat-zijde.

H

et Kaderconvenant is
eindelijk ondertekend tussen
de gemeente, de Kamer van
Koophandel en de Stichting
Binnenstad Den Haag. Dit
betekent een enthousiaste
voorzetting van de samenwerking, waarbij de convenantpartners de eerste acties
aan het uitwerken zijn om de
verdere ontwikkeling van de
binnenstad vorm te geven.
Ambitieus en leuk! Ook de
BOF draagt haar steentje hier
aan bij. De eerste acties zijn
besproken en opgenomen in het
jaarprogramma. De binnenstad
zal in ontwikkeling blijven.

De Nieuwe Passage
zelf krijgt een
moderne uitstraling
met etalages
zonder borstwering.

D

Horeca op de
bovenverdieping in
Cabrio-uitvoering:
het dak kan open.

De Nieuwe Haagse Passage: van authentiek naar trendy

Verlengde doorgang eind 2013 klaar
Met de sloop van het pand
van Marks & Spencer (ooit
V&D) tussen Spuistraat
en Grote Marktstraat
wordt binnenkort gestart.
Het gebouw maakt plaats
voor de Nieuwe Haagse
Passage.

Openingstijden Feestdagen
•1ste Paasdag - zondag 24 april
Gesloten
•2de Paasdag - maandag 25 april
Open van 12:00 - 18:00 uur
•Hemelvaartsdag - donderdag 2 juni
Open van 12:00 tot 18:00 uur
• 1ste Pinksterdag - zondag 12 juni
Gesloten
• 2de Pinksterdag - maandag 13 juni
Open van 12:00 - 18:00 uur
•Shoppingnight - donderdag 23 juni
(onder voorbehoud)

De nieuwe passage zal de oude,
ietwat verloederde verbinding
tussen de Grote Marktstraat en de
Spuistraat gaan vervangen. Het
wordt een verlenging van de oude,
klassieke passage tussen Spuistraat
en Buitenhof. De bouw moet nog dit
jaar beginnen en eind 2013 worden
afgerond.

In de Nieuwe Passage komen
winkels in de kelder, de begane grond
en op de eerste verdieping.

Daktuin
Op de tweede verdieping komen
horecagelegenheden
met
een
daktuin. Op de bovenste verdieping
komt een hotel.

Het ontwerp van de Nieuwe Haagse
Passage is van de Frans-Zwitserse
architect Bernard Tschumi. Tschumi
zegt zich voor het ontwerp te hebben
laten inspireren door Hollandse
luchten en Delfts Blauw.
In het eerste kwartaal van dit jaar zal
worden gestart met de sloop van het
pand van Marks & Spencer.

‘Vervoer naar de stad moet beter’
Meer verspreide liggende fietsenstallingen, meer stimulatie van het fietsgebruik, betere looproutes vanaf Den
Haag Centraal en Holland Spoor
naar de binnenstad, meer elektrische
voertuigen om winkels te bevoorraden en mensen vanuit parkeergarages naar de binnenstad te pendelen,
meer parkeerplaatsen aan de noordwestelijk rand van het centrum, een
park- en ride vanaf Malieveld en

Madurodam, betere bereikbaarheid
van de binnenstad met het openbaar
vervoer vanaf station Holland Spoor,
Rotterdam-The Hague Airport en het
Benoordenhout, een groene golf op de
Centrumring en Internationale ring
en betere informatie voor iedereen die
de binnenstad wil bezoeken. Dat zijn
in een notendop de reacties van de
Binnenstad Ondernemers Federatie
op de ontwerpnota Haagse mobiliteit.

De Haagse Nota Mobiliteit (HNM)
beschrijft het verkeers- en vervoersbeleid en de koers van de gemeente Den Haag voor de periode 2010
tot 2020. Centraal thema is ‘duurzame bereikbaarheid’. Doel is een goed
bereikbare en leefbare stad.
➤ Op samenvatting.bof-denhaag.nl vindt u
de samenvatting van deze nota.
➤ Op mobiliteit.bof-denhaag.nl kunt u de
hele reactie lezen.

e herinrichting van de
Grote Marktstraat wordt nog
steeds voorbereid. Het ziet er
naar uit dat het een straat met
een Koninklijke uitstraling zal
worden. De werkzaamheden
aan de Nieuwe Haagse Passage
zullen binnenkort aanvangen.
De eerste beelden zijn heel
mooi, maar er moet eerst nog
even worden gebroken. Je
weet eigenlijk niet weet wat er
allemaal bij komt kijken.

A

an de eerste evaluatie van
het VCP wordt hard gewerkt.
De verwachting is dat over
enkele maanden de eerste
resultaten worden opgeleverd.
Ook daar wordt naar de
fietsers gekeken. Monitoren en
meten gaan steeds meer deel
uitmaken van het binnenstadsvocabulair. De BOF is heel erg
benieuwd naar de uitkomsten.

C

ity Centre - met veel
filiaalbedrijven - heeft de
proefpeiling voor een BIZ
in haar winkelgebied goed
doorlopen. Dit geeft veel
vertrouwen voor de definitieve
stemming in het voorjaar. Een
goed begin van het nieuwe
jaar!
Rogier Bakker
Rogier.Bakker@bof-denhaag.nl
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Eduard Bekker neemt beheer veelplegers over

HAAGSCHE BLUF VERWELKOMT MUSSEN

Collectief ‘winkelverbod’
bestaat alweer vijf jaar
Het is even wennen voor José
Mendels: niet meer elke week op
weg door de binnenstad om alle
winkeliers en ondernemers op
één lijn te krijgen en duidelijk te
maken dat ook zij samen sterk
staan.
Binnenstadondernemers zijn een
moeilijk te benaderen groep. Altijd
druk en vaak buiten de binnenstad woonachtig. Mensen die in hun
winkel opduiken die niet de intentie
hebben er iets te kopen stuiten snel op
wantrouwen. José heeft dit wantrouwen weten te doorbreken. Ze is
betrokken geweest bij menig binnenstadsoverleg en een van haar terreinen
was het aanpakken van veelplegers.

Keurmerk Veilig Ondernemen: een
initiatief dat door de gemeente wordt
ondersteund, maar waarbij de uitvoering berust bij de ondernemers.
Elke binnenstad ondernemer die
lid is van een winkeliersvereniging
die is aangesloten bij de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF),
of deel uitmaakt van een Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) kan hieraan deelnemen. Het houdt in, dat
als een winkelier een winkeldief of
overlastveroorzaker betrapt, hem of
haar de toegang tot zijn winkel kan
ontzeggen.

Daartoe heeft ze de Collectieve
Winkel Ontzegging handen en voeten
gegeven. De Collectieve Winkelontzegging is een onderdeel van het

Huisvredebreuk
Op de website BOF-DenHaag.nl kan
vervolgens op het beveiligde deel
worden nagegaan of deze persoon
al eerder zo’n ontzegging aan zijn
broek heeft gekregen. Zo ja, dan kan
die direct worden aangeklaagd voor
huisvredebreuk en worden vervolgd.
In sommige media zijn kanttekeningen bij het systeem verschenen: er
zou sprake zijn van ‘verbannen’ uit
de binnenstad.Daar is echter geen
sprake van: het systeem is vooral
gericht op individuen die winkeliers
het leven voortdurend zuur maken
door het plegen van winkeldiefstallen en andere overlast.
Er gaat vooral een waarschuwende werking van uit. Zelfs als je een
ontzegging (‘winkelverbod’) hebt,
loop je pas echt tegen de lamp als je
opnieuw wordt betrapt op diefstal of
andere overlast.
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Stoomcursus overvallen

Van de veelplegers zijn in het systeem
geen foto’s opgeslagen. Wel kan
het zijn dat bedrijven camerabeelden bewaren van de overtreding.
Dat blijkt al regelmatig van nut te
zijn geweest bij mensen die hadden
geklaagd ten onrechte in hun kraag te
zijn gevat: de camerabeelden bleken
dan voor zich te spreken.

Ondernemers en werknemers zijn
welkom op de gratis bijeenkomst
`Voorkom een overval´ met interactieve workshops en een informatiemarkt
waar professionals uw vragen beantwoorden. Het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, Kamer van Koophandel en de gemeente organiseren deze
avond op woensdag 2 februari van
18.00 tot 22.00 uur in de Kamer van
Koophandel, Koningskade 30.

➤ Alle informatie en betreffende formulieren
op cwo.bof-denhaag.nl.

➤ Aanmelden voor deze snelle cursus kan
op bit.ly/idFBAk

Geen foto’s, wel beelden

José Mendels (links) heeft de Collectieve Winkelontzegging voor de
binnenstad in 2006 opgezet. Eduard Bekker, die de website en de
database heeft ontworpen, heeft het stokje van haar overgenomen.

Voordat ze het wist had Binnenstadwethouder Marjolein de
Jong het onthullingsdoek van een van de 54 nieuwe nestkasten
in winkelgebied Haagsche Bluf in haar handen. Op woensdag
19 januari gaf ze hiermee aan dat deze steeds zeldzamer wordende
stadsvogel hier van harte welkom is.
Hopelijk verdient dit initiatief navolging en zal in de binnenstad het
vrolijke getjilp weer de lente kunnen verwelkomen.
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DAGELIJKS BESTUUR
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Voorzitter:
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Penningmeester:
Bart Kat
rietjetoe@planet.nl
070-3655730
Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
cwo@bof-dehaag.nl
070-3838496
Leden:
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eric.van.den.elshout@deBijenkorf.nl
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Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Hans Gennotte
hansgennotte@zonnet.nl
06-22993257
Joep Logjes
joeplogjes@orange.nl
06-24682028

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@deBijenkorf.nl
088-2459301

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

• Turfmarkt Ondernemers
Platform
Grardie Akkerhuis
grardie@lebkov.com
06-42104466

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

Brandweer, algemeen nummer
➤ tel. 088 - 8868000
➤ info@vrh.nl

Slachtofferhulp Detailhandel (HBD)
➤ 0800 - 0801
➤ www.slachtofferhulpdetailhandel.nl

Slachtofferhulp algemeen (Bur. Slacht.hulp)
➤ 0900 - 0101
➤ info@slachtofferhulp.nl

Binnenstad Ondernemers Federatie

Haagsche Bluf

Kamer van Koophandel Den Haag

OVERIG

Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343

112 (spoedeisende zaken)
0900-8844 (geen spoed, wel politie)
Meld misdaad anoniem: 0800 - 7000
www.politie.nl/Haaglanden/UwBureau/
JanHendrikstraat

Ruud Schuengel
ruud_schuengel@hotmail.com
06-28201713

Schoolstraat

• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade

➤
➤
➤
➤

➤ 070 -3654605

• Boekhorststraat

• Hofkwartier

Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306

Politiebureau Jan Hendrikstraat

Meldpunt Grafﬁti

Voorzitter:
Gabor Lightlee
denhaag@kaldi.nl
070 - 4278355
Centrummanager:
Kitty Kusters
info@az-organisatie.nl
06-21564588

Ondernemers Belangen
Joep Logjes
joeplogjes@orange.nl
06-24682028

B ELANGRIJKE A DRESSEN

➤ Telefoonnumers: zie hiernaast
➤ www.bof-denhaag.nl

➤ 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
Stichting Binnenstad

Eric van den Elshout
Eric.Elshoutvanden@deBijenkorf.nl
088-2459301

Stichting Marketing
Haagse Binnenstad

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

➤ nieuwsbrief.bof-denhaag.nl

Stichting Marketing Haagse Binnenstad
➤ Buitenhof 47,
tel. 070 3131352 / 06 215178 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

Collectieve Winkel Ontzegging Binnenstad
➤
➤
➤
➤

Buitenhof 47,
tel. 084 8360388
cwo@bof-denhaag.nl
cwo.bof-denhaag.nl

