
Even (her)voorstellen. De letters BOF staan voor Binnen-
stad Ondernemers Federatie.  
 
De BOF is van en vòòr de BIZ-en ondernemersverenigin-
gen in de Binnenstad ( inclusief het Zeehelden Kwartier). 
Ze behartigt hun belangen bij de gemeenteraad, Raads-
commissies, het College van B&W, en gemeentelijke 
diensten. Maar ook bij de politie en andere externe par-
tijen: publiek of privaat. Zoals projectontwikkelaars en 
aannemers bij aanleg van infrastructuur. Zodra een on-
derwerp meerdere gebieden aangaat en er een collectief 
belang is, neemt de BOF deze taken op zich. De BOF sig-
naleert behoeftes, wensen en de mogelijke knelpunten 
van ondernemers in de Binnenstad. Daar waar het maar 
mogelijk is, werkt de BOF samen met de gemeente en 
andere publieke en private partijen. Ze probeert in goed 
overleg problemen voor te zijn, op te lossen en de Bin-
nenstad nog beter te laten functioneren. Als het nodig is, 
stelt de BOF ook zaken aan de kaak en stelt zich strijdbaar 
op bij publieke en private partijen, om op te komen voor 
belangen van de ondernemers.  

B.O.F. 

Hoe zit het ook al weer? - Organisaties in de 
Binnenstad 
 
Het is even studeren op al de clubjes in de Haagse Bin-
nenstad. Het lijkt ingewikkeld maar het werkt; de rest van 
Nederland kijkt jaloers naar Den Haag. De publiek- priva-
te samenwerking is ook echt een samenwerking en sa-
men worden mooie resultaten bereikt. Daar zijn we met 
zijn allen trots op.  
 
Uitvoerings Convenant Binnenstad 
Als in een gezamenlijk ‘grondwet’ liggen de afspraken 
verankerd in het Uitvoeringsconvenant Binnenstad. Hier-
in zijn de gemeente en Stichting Binnenstad speerpunten 
overeengekomen voor verdere verbeteringen in de Bin-
nenstad, die ze gezamenlijk willen realiseren.  
(Zie verder pagina 2.) 
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Dit is mijn 

eerste BOF 
Bulletin als 
voorzitter 
van deze o 
zo belangrij-
ke vertegenwoordiger voor 
de Haagse Binnenstad on-
dernemers. 

In onze (on)wijsheid had-

den we 4 jaar geleden be-
sloten, een jaar voor mijn 
aantreden als voorzitter, 
om te stoppen met deze 
papieren nieuwsbrief. Om-
dat vele BIZzen en winke-
liersverenigingen al eigen 
goede nieuwsbrieven heb-
ben en er ook van alle an-
dere kanten informatie 
wordt verstrekt. Wat wij 
over het hoofd hebben 
gezien is dat de papieren 
nieuwsbrief bijzonder goed 
gelezen werd en er connec-
tie ontstond met de men-
sen achter de toonbank.  

Daarnaast is een nieuws-

brief ook van belang om 
met name al het harde 
werk van de organisaties in 
de Haagse Binnenstad in 
beeld te brengen. In deze 
nieuwsbrief vertellen wij u 
meer over deze 
(overkoepelende)  organi-
saties. 

Wij wensen u veel infor-

matief leesplezier. 

Paul Corten 

Woord van  
de voorzitter 

Op verzoek van velen, is hij er weer: De Nieuwsbrief 
van de BOF! 

Na enige jaren als gedrukt krantje weg geweest te 
zijn uit de Binnenstad werd het krantje toch wel erg 
gemist.  
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Leden van de BOF 
 

 BIZ Buurtschap Centrum 2005 

 BIZ City Center  

 BIZ Haagse Entree  

 BIZ Hofkwartier  

 BIZ Paleis Noordeinde  

 BIZ Zeeheldenkwartier 

 Beheer Maatschappij Haagse Bluf 

 Passage Belangen 

 OVGM: Ondernemers Vereniging 
Grote Marktstraat 

 Overkoepelend Overleg Plein 

Kwartier 

 Stichting China Town 
Leden zijn tevens lid van het Algemeen 
bestuur van de BOF 

Hop-on, hop-off Tram Den 
Haag - Scheveningen  

Op 5 juli ging een lang gekoes-
terde wens van Gemeente en 
BIZ-en in vervulling. Net als 
veel andere steden heeft Den 
Haag nu hop on, hop off ver-
voer met audio-toer voor de 
toeristen (en bewoners). Bij-
zonder is het dat in Den Haag 
geen bus is, maar er originele 
historische Haagse tramme-
tjes rijden die zijn geschilderd 
in de traditionele kleuren. Er 
zijn 16 op- en afstapplaatsen.  



Deze zijn ambitieus en vaak bijzonder; we streven samen 
naar een nog betere en nog mooiere binnenstad!  
 
Stichting Binnenstad 
Stichting Binnenstad brengt de private partijen met al 
hun verschillende belangen, samen in één koepel die fun-
geert als ‘hoofd-gesprekspartner’ bij de publieke partijen, 
zoals gemeente en de metropoolregio. 
Onder deze koepel vallen: Bewoners Belangen Binnen-
stad Den Haag, Eigenarenvereniging Binnenstad Den 
Haag, Binnenstad Ondernemers Federa-
tie, Ondernemersvereniging Grote Markt straat, Koninklij-
ke Horeca Nederland afdeling Den Haag, Den Haag Nieuw 
Centrum, Onderwijs sector en Cultuur sector. Al deze 
clubs hebben hun eigen achterbannen en eigen belangen. 
Ze hebben gemeen dat ze als private organisaties in de 
Haagse Binnenstad werken en die de mooiste binnenstad 
van Nederland willen maken. De BOF is dus een van de 
partijen binnen de koepel maar treedt ook zelfstandig in 
overleg met de beschreven partijen om op te komen voor 
de belangen van de ondernemers. 
 
Bureau Binnenstad 
Bureau Binnenstad is de ‘olie tussen de raderen’ van de 
Binnenstad. De organisatie is van allebei; van de publieke 

sector èn van de private sector. Ze is de ogen en oren van 
wat er in de binnenstad gebeurt, brengt partijen bij el-
kaar, enthousiasmeert samenwerkingen en ‘strijkt plooi-
en glad’ waar dat nodig is.  
 
Stichting Marketing Haagse Binnenstad – SMBH 
De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is een heel 
ander soort organisatie. SMHB is opgericht voor promotie 
van de Haagse Binnenstad. Van deze organisatie zijn BIZ- 
en ondernemers verenigingen lid maar ook partijen als Q-
Park, Staedion, Geste etc. lid. SMHB organiseert o.a. mar-
keting-evenementen als Shopping Night en Think en ver-
zorgt marketing uitingen in nieuwe en traditionele media. 

 
Toernooiveld 
Onder het Toernooiveld komt een parkeergarage met 
320 plekken. Dat is een geweldige aanwinst voor het 
noordelijk deel van de stad, die het gebrek aan parkeer-
plaatsen daar op zal lossen. De garage is een project van 
private partijen: een projectontwikkelaar en een aan-
nemer, verenigd in PTV. Formeel is de gemeente Den 
Haag geen partij maar ze speelt natuurlijk wel een rol bij 
het scheppen van voorwaarden, verlenen van vergunnin-
gen en handhaving.  

Kerkplein 
Samen met de ondernemers van het Hofkwartier, de 
Schoolstraat, de Grote Kerk en omliggende straten heeft 
de BOF zich sterk gemaakt voor een goede en functionele 
herinrichting van het plein rondom de Grote Kerk. Dit 
plein wordt steeds meer ingezet voor leuke  life-style 
markten, festivals en tal van andere activiteiten. Dat 
brengt leven in de brouwerij. De een paar jaar geleden 
aangelegde bestrating is mislukt  dringend aan vervan-
ging toe. De gemeente wilde van de gelegenheid gebruik 
maken om het plein veranderen in een groengebied met 
perken, kinderspeeltoestellen en een fontein. De BIZ-en 
en andere belanghebbenden zijn hier tegen. De vele acti-
viteiten als markten, het whiskey- en bierfestival en Life I 
Can Live zouden niet meer kunnen plaats vinden. Door 
gesprekken met de wethouder, indienen van zienswijzen, 
inspraak bij de gemeenteraad en raadscommissies pro-
beert de BOF samen met de belanghebbenden de besluit-
vorming binnen de gemeente te beïnvloeden. De partijen 
zijn elkaar al redelijk genaderd en besprekingen blijven 
doorgaan tot in de volgden fasen. De BOF en de betrok-
ken BIZ-en zullen zich tot het uiterste inspannen om ver-
lies aan economische bedrijvigheid te voorkomen.  

Vervolg: Hoe zit het ook al weer? 

BOF als belangenbehartiger 

Pagina 2 BOF BULLETIN     



Het is een ingewikkeld traject waarbij ‘op een postzegel’ 
een diepe parkeergarage wordt gebouwd en gelijker tijd 
de belangrijke, verkeersstromen naar de binnenstad door 
moeten gaan. Hoewel de BOF nog steeds enthousiast is 
over de garage, waren er ook strubbelingen. De belangen 
van snel en kosten-effectief bouwen voor de aannemer 
versus het bereikbaar houden van de Binnenstad  
‘schuren’ regelmatig. Samen met de betrokken BIZ-en en 
andere belanghebbenden maakt de BOF steeds afspraken 
met PTV. Bij niet-naleving hiervan overlegt de BOF o.a. 
met de gemeente, zoekt samen naar oplossingen en 
houdt vinger aan de pols. De komende maanden worden 
nog spannend. Voor Prinsjesdag wordt een tijdelijke 
doorgang gemaakt voor de Glazen Koets. Daarna wordt 
er gestaag verder gewerkt, waarbij in dezelfde periode 
het tramspoor op de Lange Vijverberg wordt aangepast 
en vernieuwd. Begin 2017 gaat de garage open voor ge-
bruik. Laat ons uw mening weten. We nemen die graag 
mee in het overleg. 
 
Verbouwing Binnenhof 
Het zal niemand in de Binnenstad zijn ontgaan: het Bin-
nenhof wordt verbouwd. De minister heeft een voorkeur 
voor een korte variant waarbij het Binnenhof in zijn ge-
heel 5,5 jaar dicht gaat. Ons gemeente bestuur onder-
steunde dit plan. De Tweede Kamer was verdeeld en de 
Eerste Kamer was in meerderheid tegen deze korte vari-
ant. Het alternatief was een lange variant van 13 jaar, 
waarbij het Binnenhof open zou blijven en steeds delen 
zouden worden verbouwd. Door goed geregisseerde ac-
ties van de ondernemers, vooral die van OOP ( Overkoe-
pelend Overleg Pleinkwartier), wordt nu gesproken over 
varianten waarbij de economische schade voor de onder-
nemers beperkt blijft en actief wordt gezocht naar alter-
natieven om dit deel van Den Haag als toeristische be-
stemming aantrekkelijk te houden. Ook het gemeentebe-
stuur ondersteunt nu de oproep van de ondernemers. 
Welke variant het ook wordt, er komen 3 werkgroepen 
van belanghebbenden: 1) Rondom de Bouwplaats, 2) 
Bezoekers, 3) Communicatie. De BOF neemt plaats in 
werkgroep 1. om de belangen van de ondernemers te 
behartigen. Deze werkgroep houdt zich bezig met hoe 
alles voor de omgeving m.b.t. de bouwplaats zo soepel 
mogelijk kan verlopen. Mocht u suggesties hebben? Deel 
ze met de BOF!  We nemen ze graag mee in het overleg.  
 
Fietsparkeernormen 
De gemeente Den Haag wil z.g. fietsparkeernormen intro-
duceren voor nieuwe en verbouwde bedrijven. In het 
kort komt het erop neer dat de ondernemer verantwoor-
delijk wordt voor het aanbieden van fietsparkeerplaat-
sen. Dat kan op twee manieren; deze zelf op eigen grond 
realiseren of afkopen bij de gemeente. Voor verschillende 
soorten ondernemers gelden verschillende normen. Zo 
moet een horecabedrijf meer plaatsen realiseren dan een 
winkel. Het rekenmodel gaat uit van een bedrijfsopper-

vlakte van 100m2. De horecaondernemer moet dan 10 en 
de winkelier 4,2 fietsparkeerplaatsen realiseren. Afkopen 
bij de gemeente kan voor € 2.500, - per fietsparkeer-
plaats. De gemeente heeft dan 2 jaar om te bepalen waar 
zij de plaatsen gaat realiseren. Uitzonderingen kunnen 
onder omstandigheden worden aangevraagd. 
De BOF vindt deze maatregel onverstandig, zeker in de 
huidige situatie waarin leegstand nog steeds zorgelijk is. 
Zowel voor grote als voor kleine bedrijven zal het leiden 
tot kosten die zijn niet kunnen dragen. Net als autoparke-
ren is fietsparkeren een verantwoordelijkheid van de ge-
meente. Het voorstel kwam op 30 juni in de gemeente-
raad. De voorzitter van de BOF en andere ondernemers 
hebben er tijdens de raadsvergadering voor gepleit om 
het voorstel niet aannemen vanwege de schadelijk effec-
ten voor het ondernemersklimaat in de Haagse Binnen-
stad. Besloten werd dat de raad het onderwerp niet zou 
behandelen maar het na de zomer weer op de agenda zal 
zetten. Tussentijds gaan de BOF en enkele BIZ-en in ge-
sprek met de wethouder verkeer. Jullie suggesties zijn 
van harte welkom. Laat ze ons weten! 

“Fietsen in de eigen 

winkel – of 

horecazaak 

parkeren??” 
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- Jaarlijkse schouwen i.v.m. het up-to-
date houden van de openbare ruimte en 
verlichting.  

Nu de diverse projecten gerealiseerd zijn, 
kan niet achterover geleund worden. Een 
winkelgebied is, net als een winkel, conti-
nu in beweging en op zoek naar middelen 
om deze zo aantrekkelijk als mogelijk te 
maken voor de ondernemers en de con-
sument. Het (nieuwe) BIZ-bestuur zal 
vanaf 1 januari 2017 het beleid van de 
afgelopen 5 jaar moeten continueren en 
moeten acteren op de ontwikkelingen in 
en rond het kernwinkelgebied.  

Zo vragen de ontwikkelingen rond de 
verbouwing van het Binnenhof en het 
Kerkplein grote aandacht van de Ge-
meente Den Haag en de omliggende Biz-
zen om tijdens deze noodzakelijke ver-
bouwingen een gastvrije omgeving te 
creëren voor bezoekers, toeristen en 
ondernemers.  Dit kan alleen door inten-
sieve samenwerking met alle betrokken 
partijen. Den Haag is uniek m.b.t. samen-
werking tussen publieke en private partij-
en. Met ‘Haagse Kracht’ maken we Den 
Haag de komende jaren nog mooier en 
aantrekkelijker voor bezoekers, toeristen 
en ondernemers.  

Arnoud Kapaan 

Trotse voorzitter BIZ City Center      

In 2012  is winkeliersvereniging City Cen-
ter het BIZ-avontuur aangegaan. Sinds de 
oprichting van Vereniging BIZ City Center  
op 1 januari 2012 is er veel gebeurd en 
kan de BIZ-vereniging terugkijken op een 
zeer succesvolle periode van 5 jaar. Voor 
2012 hield de winkeliersvereniging zich 
hoofdzakelijk bezig met feestverlichting 
in de straten, nieuwsbrieven voor de on-
dernemers en werden er incidenteel eve-
nementjes georganiseerd.  

Met de komst van de BIZ in 2012 waren 
er geen free-riders meer en was er meer 
budget om zaken als KVO, evenementen 
en een Website & Facebook te ontwikke-
len waarmee de leefbaarheid, evenemen-
ten en de uitstraling van het gebied een 
enorme stap vooruit hebben gemaakt. Zo 
heeft BIZ City Center in 2014 het initiatief 
genomen om tijdens Koningsdag de deu-
ren te openen en een oranje feestje te 
bouwen. Dit initiatief is in 2016 met suc-
ces overgenomen door de ondernemin-
gen aan de Grote Marktstraat met een 
geweldige Koningsdag 2016 tot gevolg. 
Inmiddels is er ook al een werkgroepje 
opgericht om van Prinsjesdag een prins-
heerlijk-feest te maken voor bezoekers 
en ondernemers van de Haagse binnen-
stad.       

In de periode 2012-2016  is onder andere 
gerealiseerd: 
In samenwerking met Stichting Marketing 
Haagse Binnenstad organisatie van TINK , 
Decemberactiviteiten.  ShoppingNight, 
Koningsdag, Prinsjesdag, De Betovering, 
etc. 

- KVO-certificering 1e en 2e ster door 
intensieve samenwerking met alle sta-
keholders. 

- Ontwikkeling banners en ooievaars bo-
ven de straten. 

- Gastheer/beveiliger op donderdag-
avond en weekend.  

- Samenwerking gemeente Den Haag  
m.b.t. posterplak en graffiti. 

- Samenwerking ondernemers m.b.t. 
gladheidbestrijding. 

- Samen met BOF opgetrokken o.a. met 
dossiers bedelaars, fietsen en fietsparke-
ren, straatmuzikanten, herinrichtingspro-
jecten en inspraakavonden Kern Bijzon-
der. 

Spotlight on  - BIZ City Center 

Dagelijks Bestuur Binnenstad 
Ondernemers Federatie (BOF) 

WWW. BOF-DHC.NL 
 
Voorzitter: 
Paul Corten 
paul@moreal.nl 
06 24650969  
 
Penningmeester: 
Rob Smit 
R.smit@into-account.nl 
06  21592362 
 
Leden: 
Leyla Cinemre 
n00b68@canda.com 
06 24579337 
Per 1 september wordt Leyla 
opgevolgd door Norbert  Welsink 
(norbert.welsink@canda.com) 
 
Leen Kersbergen 
leliekers@casema.nl 
06 27100554 
 
Joep Logjes 
joeplogjes@ziggo.nl 
06 24682028 
 
Arnoud Kapaan 
Arnoud.kapaan@hetnet.nl 
06 51110451 
 
Ambtelijk secretaris: 
Charlotte Kamermans 
06 20011108 
charlottekamermans@hotmail.com 
 

Stichting Binnenstad 
Voorzitter:  
Ellen Bekkering 
stibi@binnenstad-denhaag.nl 
 

Bureau Binnenstad  
Den Haag 

Directeur: 
Ad Dekkers 
A.dekkers@binnenstad-denhaag.nl 
06 21175229 
 

Stichting Marketing 
Haagse Binnenstad 

Angelique Werner 
A.werner@binnenstad-denhaag.nl 
06 83239823 
 
 
 
 
 

Contactpersonen 
Organisaties Haag-

se Binnenstad  

Mijlpalen 
Opening Grote Marktstraat  

Op 31 maart was het dan eindelijk zover: 
de Grote Markstraat werd geopend met 
een spetterende lichtshow. Na jaren van 
renovatie van gebouwen en herinrichting 
van de straat heeft Den Haag een van de 
allermooiste winkelstraten van het land: 
compleet met ’oorbellen’, de spectacu-
laire verlichting die de straat nog meer 
laat stralen. 

10 jaar Shopping Night 

De Shopping Night was jarig en vierde dat 
met Celebrations, een gevarieerd pro-
gramma van cultuur, mode, entertain-
ment en culinaire verrassingen. Overal in 
de Binnenstad werd feest gevierd en naar 
hartenlust geshopt. Met ruim 120.000 
bezoekers was het de meest succesvolle 
editie ooit.  


