
WOORD VAN DE  

VOORZITTER 
Langzaam worden de dagen langer en de nachten korter, 

het geen dat inhoud dat de winter ons land langzaam gaat 

verlaten. Terug kijkend op 2018 was dat een leuk jaar voor 

de BIZ vereniging. Met een aantal hoogte punten. Een 

daarvan was de Zomermarkt, de markt was zeer goed be-

zocht en de hele straat van Suezkade tot Valkenboslaan 

stond vol met kramen en activiteiten. Op het podium 

maakte Trafassi er een feestje van.  

 

Maar nu 2019. We gaan 8 juni weer een zomermarkt  orga-

niseren met nu een groot podium op de stoep voor de 

Regenvalk. Het Regentesseplein mogen we afsluiten voor 

verkeer zodat er meer ruimte komt voor het podium en de 

bezoekers. We willen een groot artiest uitnodigen die zorgt 

voor een vol plein.  

Rond op het plein komen food-trucks, deze mogen winke-

liers zelf bemannen en hun producten verkopen. Dit is 

echter nog niet helemaal zeker maar ik ga er mijn best 

voor doen. Zeker is al wel dat er een Rodelbaan van 30 

mtr. komt. Als de zon dan ook nog schijnt dan hebben we 

weer een top dag in de Weimarstraat!  

 

Ook sta ik even stil bij de incidenten. Een steekpartij met 

slechte afloop en een koolmonoxide vergiftiging. Wij leven 

mee met de nabestaanden. Ook de Politiek geeft veel aan-

dacht aan de Weimarstraat. Wat van belang is dat we posi-

tief blijven kijken wat er allemaal te doen is in de Wei-

marstraat de diversiteit van de straat blijft uniek in Den 

Haag en omstreken.  

Nu er camera`s en beveiliging aanwezig zijn in de straat 

gaan wij er vanuit dat  iedereen zich weer veilig op straat 

voelt, vooral `s avonds.  

 

Guido Bokstijn 

Voorzitter BIZ Weimarstraat  

WEIMARFLITS  

APRIL 2019 

De Algemene Leden 

vergadering  
Vond plaats op 26 maart jl. Het bestuur kijkt terug op 

een geslaagde interactieve avond. De verantwoording 

van 2018 is besproken en samen is gekeken naar de 

plannen van het lopende jaar.  

De verantwoording over 2018 is inmiddels  naar de ge-

meente gezonden. 

Heeft u ideeën of wilt u een actieve bijdrage leveren 

aan een goedlopende vereniging, dan wordt u hierbij 

uitgenodigd contact op te nemen met  een van de be-

stuursleden. 

Want samen vormen we de BIZ. 

 

Zomerfestival 8 juni 2019 
 

 
Heeft u ideeën voor invulling van het festival dan horen 
wij dat graag.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schoon Heel en Veilig 
Gebruikt u  de buiten beter app. al? 

https://www.buitenbeter.nl/ 

. Draai snel om! 

SAVE THE DATES 7 EN 8 JUNI   

 



 
: 

 
 
 

 

PILOT BIZ WEIMAR DUURZAAM  

Wilt u samen met collega’s KOSTEN BESPAREN? 

 HOE? 

Door samen een E-BUS TE DELEN?! 

Het bestuur wil samen met u de uitdaging aangaan! 

Wenst u meer informatie dan ontmoeten we u graag op 12 april a.s. 

 

Uitnodiging Slim & Schoon door de Haagse Stad  

koplopersbijeenkomst 12 april 2019 

  

Op 12 april opent het ANWB proefrittenfestival exclusief voor de koplopers. Financieel specialisten zijn die 

middag beschikbaar om persoonlijk voor u de feiten, de voordelen en de kosten op een rij te zetten. Via een 

connector scant u daarna zelf of dit in de praktijk ook uitkomt. De gemeente Den Haag laat zien waarbij zij u 

kunnen bijstaan. Zo kunt u goed voorbereid de stap naar een volgend voertuig zetten. U kunt direct in de 

wagen van uw keuze stappen: zie het actuele aanbod personenwagens of bestelwagens.  Liever eerst 

een filmpje over rijden met de bestelwagen in de stad kijken?  

 Programma 

  

12:15     uur         Inloop  ANWB hoofdkantoor "De Rotonde", 

 Wassenaarseweg 2020, 2596 EC, Den Haag 

 12:30     uur        Lunch en proefrijden in de wagen van uw keuze 

 13:30     uur       Persoonlijk advies en EV scan en update over de kansen voor elektrisch rijden in de stad  

 15:00     uur        Einde    

  

U kunt zich aanmelden via  Carin Biegnolé carin@conversion.nl.  
Ook kunt u via dit e-mailadres eventuele vragen s tellen.  
  

Of u kunt contact opnemen met Guido Bokstijn, de voorzitter.  

Contact  
BIZ Weimarstraat 

Weimarstraat 187 

2562 HG  DEN HAAG 

info@weimarstraat.nl 

www.weimarstraat.nl 

https://slimenschoon.nl/denhaag#vVkHPHQXLtvH3
https://slimenschoon.nl/denhaag#vVkHPHQXLtvH3
https://www.anwb.nl/auto/themas/elektrisch-rijden/anwb-elektrische-proefritten
https://nederlandelektrisch.nl/elektrische-voertuigen/personenauto-s-overzicht-incl.-bijtelling?utm_source=Nederland%20Elektrisch&utm_campaign=9d828eeff2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_519f333c8b-9d828eeff2-8076297
https://www.anwb.nl/zakelijk/nieuws/2017/juli/top10-elektrische-bestelautos-2017
https://www.bestelauto.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-naar-inzet-elektrische-bestellers-in-servicelogistiek/12655/
mailto:carin@conversion.nl

