Verslag Algemene Ledenvergadering
Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag
21 mei 2021 van 12.00 – 14.00 uur
Locatie: MS Teams

Thema: ‘Samen werken aan een goed bereikbare en mooie binnenstad’
Aanwezig: 16 leden van de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag
1. Welkom door René Spit, Voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom bij deze digitale ledenbijeenkomst. Een
bijzonder welkom voor Robert van Asten, de wethouder Mobiliteit en David van Keulen. Tevens spreekt hij
de hoop uit dat dit de laatste digitale ledenbijeenkomst is en dat de volgende fysiek kan plaatsvinden.
Hij informeert de aanwezigen over wat mutaties in het bestuur. De vorige voorzitter Gert Jan Smit heeft vorig
jaar aangegeven omwille van zijn werkdruk het bestuur te willen verlaten en om die functie toch invulling te
geven werd René Spit interim voorzitter. Tevens verwelkomde het bestuur Steven Zijlstra als nieuw
bestuurslid. Op de vraag aan de aanwezige leden of zij akkoord gaan met René Spit als voorzitter en
Steven Zijlstra als secretaris van de Eigenarenvereniging Binnenstad Den Haag werd positief gereageerd door
de aanwezige leden.
Het bestuur bestaat daarmee uit vier personen namelijk: René Spit - voorzitter, Steven Zijlstra - secretaris,
Rudi van Wechem - penningmeester en Martijn Lentze - algemeen bestuurslid. De bekrachtiging door de leden
zal doorgevoerd worden in de KvK.

René Spit

Steven Zijlstra

Rudi van Wechem

Martijn Lentze

Tevens gaf de voorzitter hierbij aan dat bestuurslid Martijn Lentze steeds beter herstelt van zijn
scooterongeluk en dat het goed is hem weer in ons midden te hebben.
De nieuwe LinkedIn groep komt ter sprake die aangemaakt is door de nieuwe secretaris. De mail die hierover
uitgestuurd is aan de leden zal na deze ledenbijeenkomst nogmaals verstuurd worden zodat de leden die nog
niet aangehaakt zijn dit alsnog kunnen doen. Op deze wijze kunnen berichten met elkaar gedeeld worden.
Als laatste mededeling geeft de voorzitter aan dat wanneer leden eigenaren van panden kennen in de
binnenstad die nog geen lid zijn maar wellicht lid willen worden, zij dit kunnen doorgeven via mail aan het
secretariaat (secretariaat@evbinnenstad.nl). Deze personen/bedrijven zullen dan met een brief en documentatie
uitgenodigd worden voor het lidmaatschap. Vervolgens geeft hij het woord aan de penningmeester.
2. Financiën - Rudi van Wechem, penningmeester
De penningmeester informeert de aanwezigen dat i.v.m. drukke werkzaamheden de jaarrekening 2020 en de
begroting 2021 op een later tijdstip via mail aan de leden zal worden toegestuurd. Hij geeft hierbij nog extra
aan dat in 2020 geen grote uitspattingen hebben plaatsgevonden i.v.m. Covid-19. Geen bijzonderheden te
verwachten in de jaarrekening 2020 en te melden over de financiën. De voorzitter dankt de penningmeester en
geeft het woord aan David van Keulen.
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3. Presentatie ‘Aanpak Centrum Noord - Betere leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid’ door
David van Keulen - Hoofd afdeling Mobiliteit, Gemeente Den Haag/DSO
David van Keulen dankt aanwezig te mogen zijn bij deze ledenbijeenkomst om de
plannen van de gemeente -Den Haag over de aanpak betreffende mobiliteit,
verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Centrum-Noord te kunnen presenteren.
De mobiliteitstransitie loopt als een rode draad door de gemeente Den Haag. Dit
onderwerp staat letterlijk en figuurlijk nooit stil. Den Haag is de dichtst bevolkte
stad van Nederland met groene lanen, prachtige pleinen en strand. De gemeente
4. wil de kwaliteit van de stad verbeteren. Mobiliteit is geen doel maar een middel.
Belangrijk is ook dat het veilig is. De uitgangspunten van de mobiliteitstransitie
5. zijn als volgt:
Veilig met de ambitie van 0 verkeersslachtoffers per jaar; hier zijn de wethouder en David van Keulen
constant mee bezig.
Efficiënt: in gebruik van ruimte en infrastructuur; de huidige infrastructuur beter benutten tijdens de 20 uur
dat deze minder wordt gebruikt dan in de ochtend en avondspits.
Schoon: zodat het voldoet aan milieu- en klimaatambities die Nederland heeft.
Op maat: waardoor iedereen zijn of haar bestemming kan bereiken.
Betaalbaar: betaalbare oplossingen voor zowel reizigers (met een kleine beurs) als overheid.
Verbonden: met de regio en andere metropoolregio’s in binnen- en buitenland.
De Ruimte van Mobiliteit in de stad komt ter sprake (zie de bijgevoegde presentatie). De informatie van de
ruimte die gebruikt wordt door een auto, parkeerplaats, tram, voetganger etc. wordt gebruikt voor het type
gebied en hoe de ruimte efficiënter gebruikt kan worden. Denk hierbij aan de Grote Marktstraat waar de tram
ondergronds is evenals de parkeergarage waardoor de auto’s uit de Marktstraat verdwenen zijn en er ruimte is
voor voetgangers en fietsers. De Grote Marktstraat is hierdoor succesvol en één van de beste winkelstraten van
Nederland geworden. Het is een mooi voorbeeld van efficiënt ruimtegebruik wat zowel de leefbaarheid als de
economie ten goede komt. Hier mogen we trots op zijn. Het beleid dat de gemeente nu volgt, is dat degene die
de auto echt nodig heeft ook een plek krijgt. Tevens wil de gemeente de mensen die de auto gebruiken voor
korte afstanden zoals 2,5 km. gaan verleiden om te gaan lopen of het OV en de fiets te gaan gebruiken. Dit
draagt tevens bij aan een betere gezondheid van de mensen. Dit is een inleiding op de aanpak van Centrum
Noord.
De bedoeling is het autoverkeer weg te duwen uit het gebied naar stedelijke hoofdwegen en mogelijk ook naar
regionale hoofdwegen. De gemeente wil de mensen gaan verleiden om gebruik te gaan maken van de
hoofdinfrastructuur die wij hebben. Denk hierbij aan de route om Centrum Noord het Telderstracé-RaamwegKoningskade. De bedoeling is dat er geen doorgaand verkeer meer komt door de Laan van Meerdervoort, de
Javastraat en Laan Copes van Cattenburch. Deze straten blijven toegankelijk voor bestemmingsverkeer, voor
zowel bewoners als winkelbezoekers. Hier worden drie maatregelen voor genomen:
• Maatregelen die de hoofdroute stimuleren Telderstracé-Raamweg-Koningskade (= route om Centrum-Noord).
• Maatregelen die instroom tot Centrum-Noord beperken (= werende maatregelen).
• Maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.
Deze maatregelen zijn besproken met 25 partijen tijdens een intensief co-creatieproces. De volgende kaders
zijn meegeven tijdens dit proces:
• Het moet passen binnen het gemeentelijk beleid.
• Het betreft maatregelen binnen 5 jaar (voor 2023).
• Budget is € 10 miljoen voor alle kosten (investeringskosten, ambtelijke uren, inhuur adviesbureaus,
zaalhuur, eventuele extra beheerkosten, monitoring, corrigerende maatregelen etc.).
• Het moet passen in het Verkeersmodel MRDH (metropool Rotterdam-Den Haag (geeft inzicht in
verkeersstromen metropoolregio) en het RIVM-luchtkwaliteitsmodel.
De maatregelen zorgen voor een betere koppeling van winkelgebieden Noordeinde en Prinsestraat met de
Piet Heinstraat en van de Denneweg met de Frederikstraat.
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Er komt meer groen (Javastraat tussen Alexanderstraat en Nassauplein, Prinsessewal, Burg. Patijnlaan en
Vondelstraat) en naar verwachting een verbetering van de luchtkwaliteit door minder stilstaand autoverkeer.
Tevens een verbetering voor fietsers (met name op de Scheveningseveer-Mauritskade tussen Noordeinde Willemstraat en Anna Paulownastraat) zodat ze veiliger hun weg kunnen volgen. Wanneer maatregelen niet
blijken te werken zullen de maatregelen aangepast worden. Hierbij de link van het filmpje waar veel over de
bovengenoemde plannen duidelijk wordt https://www.youtube.com/watch?v=PWR5jbJtVko.
Het verminderen van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord betekent vermindering van (doorgaand)
autoverkeer op 3 drukke routes namelijk 1. De Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en
Dr. Kuyperstraat. 2. De Laan van Meerdervoort en Javastraat en 3. De Groot Hertoginnelaan, Carnegielaan,
Burgemeester Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch. Tevens zal een rustiger verkeersbeeld ontstaan met
meer groen, veilige en betere fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit. Eveneens zal goede
bereikbaarheid van winkels van het gebied, ook met de auto mogelijk zijn. In de presentatie zijn nog schetsen
terug te vinden van de Mauritskade-Scheveningsveer met en zonder de nieuwe maatregelen. Er is een
maatregelenpakket samengesteld voor de kwaliteitsverbetering van Centrum-Noord, zie hieronder. Wanneer er
vragen zijn kan altijd een mail gestuurd worden naar
centrum-noord@denhaag.nl.
Kaart en link maatregelenpakket hieronder:

https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=5df0bcb6-8527-4242-ad5b-b06fcbd36454&owner=834ecae5-2b4c40e2-b5ce-87b9ef8d2af8
Afsluitend geeft David van Keulen aan dat de gemeenteraad met deze maatregelen heeft ingestemd. In het
najaar van 2020 hebben de betrokken organisaties van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden het
advies aangeboden aan de wethouder. Begin 2021 heeft het college het advies in zijn geheel overgenomen. Als
de gemeenteraad het advies overneemt, wordt er een uitvoeringsplan voor alle projecten opgesteld. Per
uitvoeringsproject geldt de normale inspraakprocedure. Zie de link hieronder waar alle informatie is terug te
vinden van het raadsvoorstel https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/643462
De voorzitter dankt David van Keulen voor zijn presentatie en geeft de gelegenheid aan de leden hierover met
David van Keulen in gesprek te gaan.
De eerste vraag gaat over de drie hoofddoelen en wat wordt bedoeld met routes om de instroom CentrumNoord te beperken? Als antwoord werd aangegeven dat er een aantal manieren zijn om dat te kunnen doen.
Harde maatregelen die de gemeente genomen heeft in de wijk Transvaal worden hier niet ingevoerd. Er zal
wel een dynamische afsluiting gedaan worden d.m.v. tijdslots en borden. Qua handhaving is dat ingewikkeld
want dat kunnen wij (qua techniek) nog niet in Den Haag maar de bedoeling is dat tijdens de avondspits geen
verkeer kan inrijden. Er zijn nog geen technische middelen om dat goed te kunnen monitoren. Deze maatregel
geldt alleen voor autoverkeer.
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Een volgende vraag gaat over de Koningskade die heel druk en vol is. Hoe het zit het met de capaciteit van die
wegen? Het duurt namelijk 25 minuten om vanuit Scheveningen naar CS te komen met de auto. Als antwoord
geeft David van Keulen aan dat bij de Koningskade de toevoer van de zijwegen bijgestuurd zou kunnen
worden d.m.v. het aanpassen van de verkeerslichten. Dit is een maatregel die het hele jaar door gebruikt kan
worden omdat veel mensen de auto gebruiken zodra het regent. Voor het fietsverkeer zijn de verkeerslichten al
aangepast i.v.m. de corona-aanpak. Bij kruisingen zijn voor de fietser de verkeerslichten zo aangepast dat zij
voorrang verkrijgen. De gemeente is hier al 7 maanden mee bezig en het effect hiervan wordt gemonitord.
De volgende vraag wordt ingeleid met het feit dat de drie
hoofdassen altijd erg druk zijn. De Javastraat is zelfs een keer
uitgeroepen als meest vervuilde straat van Nederland. Laan
Copes van Cattenburch ook. Praktische vraag is, kan men nog
naar zijn/haar bestemming rijden in de Javastraat? Het blijkt
dat de ambitie van de gemeente is dat bestemmingsverkeer
altijd mogelijk blijft maar dat de enorme verkeersstroom die
nu door de Javastraat gaat via een andere route omgeleid zal
worden en her en der zullen afslagborden geplaatst worden.
Deze vraag kwam veel terug op de participatiebijeenkomsten en natuurlijk worden hierin afwegingen
meegenomen.
Op de vraag of er gekeken wordt naar de bouwambitie van Den Haag en de vele woningen die er bij komen of
dit plan dan toereikend genoeg is - blijkt dat de verdichtingsopgave van de stad zich niet bevindt in CentrumNoord maar bij Laakhaven, Holland Spoor, Centraal Station (CS) en Nieuwe Oost Indië (NOI), Binckhorst en
Den Haag-Zuidwest. Uiteraard zullen her en der nog renovaties gebeuren of locaties worden herontwikkeld,
maar dat zullen in het hele gebied misschien 2000 woningen zijn. Op de vraag of iedereen misschien via de
Raamweg naar Scheveningen zal gaan, informeerde David van Keulen dat in week 21 een bijeenkomst
gepland is waar de wethouder Mobiliteit en de HTM in gesprek gaan met de Metropoolregio om aan het OV
te gaan werken en op lijn 9 een sneltram in te zetten naar Scheveningen. Bij Centraal Station en het Malieveld
zullen Park + Beach locaties ingesteld worden.
Een van de leden gaf aan dat het belangrijk is dat bezoekers die de stad binnenrijden vanaf de A-4 en A-12 de
parkeergarages goed kunnen bereiken in de binnenstad. Op de vraag of dit plan daar nog invloed op heeft of
dat het hier los van staat, werd aangegeven dat dit plan hier los van staat. Alle parkeergarages in de binnenstad
blijven goed bereikbaar voor de automobilist. Q-Park heeft de malieveldgarage gekocht en heeft hiervoor
uitbreidingsplannen. Er loopt nu een pilot om te bekijken of bezoekersverkeer direct naar parkeerlocaties kan
worden geleid. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het maken van Park + Ride locaties aan de rand van de stad.
De voorzitter vraagt wat de diepere gedachten zijn achter het promoten van Park + Ride locaties omdat dit
soort locaties al eerder gepromoot zijn. Het antwoord is dat prijs en comfort de promotiegedachten hierachter
zijn. Genoemd worden de parkeergarages Babylon en Laakhaven waar 4000 plekken gereserveerd zijn zodat
mensen hun auto een hele dag daar kunnen parkeren. Dit is de manier om goedkoop en snel naar Scheveningen
te komen. In Amsterdam is zo’n zelfde soort systeem vanaf het Olympisch Stadion. Parkeren buiten de stad en
met de tram naar het centrum.
Een van de bestuursleden geeft aan dat het initiatief om Park + Beach te organiseren vanaf het malieveld heel
kansrijk is. Als vraag heeft hij of met dit plan rekening gehouden is met de negatieve effecten die je nu ziet
rondom de Binckhorst en de Neherkade? De Victory Boogie Woogietunnel is open en een heel mooi project.
Maar wanneer je in de spits vanuit de stad de Neherkade wilt opdraaien of vanuit Voorburg dan loopt het
helemaal vast. Dit plan zou kunnen leiden tot andere problemen. Is daar in het Centrum-Noord plan wel
genoeg rekening mee gehouden? David van Keulen geeft aan dat ieder plan dat zij maken leidt tot gedoe
elders in het verkeer. In de avondspits zullen zich altijd files vormen. De gemeente wil de mensen gaan
verleiden niet in de ochtend of avondspits te gaan rijden en wanneer mensen thuis kunnen werken dat ze
dit zoveel mogelijk doen. Hierover is ook overleg met grote werkgevers in de stad zoals Shell en Aegon.
Bereikbaar Haaglanden, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente, is hier heel intensief mee bezig.
Het heeft ook te maken met efficiënt ruimtegebruik.
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De Raamweg bijvoorbeeld verbreden zal een aanzuigende werking hebben en nog meer verkeer aantrekken.
De oplossing van het vermijden van files heeft tevens te maken met het gedrag van mensen. Het gedrag van
de mensen zal moeten veranderen om de stad leefbaar te houden.
Er volgt nog een vraag over het vastlopen van de Binckhorst. Om de Victory Boogie Woogietunnel in te
kunnen van de kant van Voorburg of van de kant van de Lekstraat en van de kant van de Neherkade is
moeilijk. Dit is een gevolg van een- en tweebaanswegen die hier gemaakt zijn. Het verkeer loopt daar vast.
Als antwoord werd gegeven dat de tunnel pas een paar maanden open is en nog niet volledig in gebruik.
Er moet i.v.m. de coronatijd nog goed geëvalueerd worden door de gemeente wat daar nu gebeurt aan
verkeersstromen. Het zou kunnen dat de gemeente daar maatregelen moet nemen op kruispuntniveau of op
netwerkniveau. Daar is op dit moment nog geen concrete oplossing voor.
Vraag aan de wethouder Mobiliteit was of hij inzicht heeft in de totale
visie van de mobiliteit in Den Haag omdat er een grote woonopgave is
en er veel woningen, mensen en verkeer bij gaan komen. Gedacht
wordt dat mobiliteit echt een topic is in de stad Den Haag omdat het de
dichtst bevolkte stad van Nederland is. De wethouder geeft aan dat hij
zijn periode als wethouder begonnen is met de mobiliteitstransitie hoog in het vaandel. In de stad Den Haag
kunnen er geen auto’s meer bij. Het is nu eigenlijk al te vol met auto’s. Het beleid is erop gebaseerd de
automobilist te overtuigen op een andere wijze te vervoeren. Bijvoorbeeld bij elke rit die hij/zij maakt of
gaat maken, na gaat denken of dit met het OV zou kunnen of met de fiets of met de eigen auto, of met een
deelauto of met een combinatie hiervan. De gemeente is fors aan het investeren in het openbaar vervoer.
De lijn over de Binckhorst is maar één van de voorbeelden. Tegelijkertijd heeft de gemeente nog andere
opgaves zoals de leefbaarheid. Hoe leefbaar zijn onze woonwijken die vol met auto’s geparkeerd staan.
Jonge gezinnen trekken uit de stad omdat hun kinderen niet veilig op straat kunnen spelen. Daarom komt
hiervoor nieuw parkeerbeleid. Er wordt nu bekeken hoe straten ingericht moeten worden, wat geef je wel of
geen voorrang. Als er ruimte zou zijn om wegen te gaan verbreden zou alles binnen korte tijd vol staan met
extra auto’s. De wethouder noemde dit ‘If you built it they will come’ en dat is niet de manier waarop de
stad vorm gegeven zou moeten worden. Om de stad leefbaar te houden wordt de mobiliteitstransitie gedaan
met de maatregelen die hier al eerder genoemd zijn. De Rotterdamse baan is net aangelegd en er zullen
goede OV verbindingen komen. De fiets krijgt voorrang in de stad en is het meest efficiënt. Den Haag is
voorzien van veel parkeergarages op vele strategische plekken waarmee de stad en de gemeente voorlopig
goed vooruit kunnen.
Voorgaande gaf als reactie wanneer ontwikkelaars en beleggers woningen willen realiseren of projecten
willen transformeren tot woning, zij vast blijven lopen op de parkeernorm. De vraag is of hier beleid voor
in de maak is of wordt er wellicht nagedacht die parkeernorm los te laten of de toekomstige bewoner aan te
geven dat hij/zij geen recht heeft op een parkeerplaats? Dat zou een keuze zijn en dit lid hoopt dat de
gemeente het met hem eens is. De wethouder geeft aan het hier wel mee eens te zijn maar dat de politiek
hier weerbarstig in is. Er blijkt een nieuw parkeerbeleid te zijn maar de nieuwe parkeernorm moet nog
besproken moet worden. Dus er is aandacht voor een andere parkeernorm. Gevraagd wordt of dit lid zijn
belangen wil doorgeven aan de wethouder. Langzaam zal het parkeerbeleid de kant opgaan zoals gevraagd
door het lid.
Hierna nemen de wethouder en David van Keulen afscheid en dankt de voorzitter hen voor hun komst en
bijdragen.
4. Discussieronde in aparte groepjes en resultaten hieruit verzamelen
Door het lage aantal leden dat om 13.00 uur nog aanwezig was konden er helaas geen groepjes gevormd en
daardoor geen informatie gedeeld worden met elkaar. De voorzitter vraagt of er nog reflecties zijn bij de nog
aanwezige leden. Mochten die er op een later tijdstip toch zijn dan graag doorgeven aan het bestuur via het
secretariaat zodat wij die kunnen doorgeven aan de gemeente. Wij moeten met elkaar blijven monitoren of de
bereikbaarheid van de binnenstad goed blijft voor ondernemers, bewoners en bezoekers.
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5. Sluiting
De voorzitter sluit deze ledenbijeenkomst en dankt wethouder Mobiliteit Robert van Asten en
David van Keulen voor hun komst en bijdragen evenals de leden die op dit tijdstip nog aanwezig waren.
De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 08 oktober 2021. De locatie wordt t.z.t. samen met
de agenda toegestuurd.

Grote Marktstraat is nu succesvol en één van de beste winkelstraten van Nederland geworden.

Pagina 6 van 6

