
WOORD VAN DE  

VOORZITTER 
 

E-DEELBESTELBUS Hij is er! De Elektrische bedrijfsdeelauto, de eerste in heel Nederland! 

Alle ondernemers mogen hem gebruiken! Voor slechts € 8,00 per uur en € 0,13 per km vergoeding rijdt u groen naar uw 

klanten.  

Niet onbelangrijk! De Gemeente, ziet u graag langs komen met een fossiel vrij vervoersmiddel. Het kan zomaar zo zijn dat 

de gemeente voor u kiest boven een bedrijf die met een gewone bedrijfsauto moet komen. Gebruik deze unieke kans en 

vermeld het op uw site, facebook of andere social media. 

 

Als u denkt we zijn er zo wel dan heeft u het mis! De Weimarstraat moet de eerste winkelstraat worden waar wel  

elektrische- of fossiele brandstof auto welkom is.  

De boodschappen auto`s zullen in de toekomst steeds meer elektrisch worden. Dat wordt dan tevens ook meteen onze 

doelgroep. Winkelend publiek dat tijdens het shoppen de auto kan opladen waar dan ook in de Weimarstraat.  

 

BIZ PERIODE BIJEENKOMSTEN Ook dit jaar gaan we weer starten om de BIZ met 5 jaar te verlengen, graag wil ik met 

u hierover in gesprek gaan. We hebben een aantal data waarop we per straatdeel bijeen willen komen. 

 

LENTEFESTIVAL Op 30 mei hebben we weer een festival gepland, als er leuke ideeën zijn horen we dat graag.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Guido Bokstijn 

Draai snel om! 

WEIMARFLITS 2.B 

FEBRUARI 2020 

Zaterdag 30 mei  
Lentefestival  

Feest & Ballonnen  
http://bokstijn.nl/ 

Weimarflits 2.B Februari 2020 

Woensdag 19 februari.  Bijeenkomst ondernemers, Suezkade tot Regentesseplein  
Tijd: 18.00—19.15 uur. Locatie: Weimarstraat 56 

Woensdag 4 maart. Bijeenkomst ondernemers, Regentesseplein tot Beeklaan  
Tijd: 18.00—19.15 uur. Locatie: Weimarstraat 128 

Woensdag 11 maart. Bijeenkomst ondernemers, Beeklaan tot valkenboslaan 
Tijd: 18.00—19.15 uur. Locatie: Weimarstraat 229 

Dinsdag 24 maart. Algemene Ledenvergadering  

Lichtschouw 
Datum wordt nog bekend gemaakt 

Save the dates:  

http://bokstijn.nl/


Contact  
BIZ Weimarstraat 

Weimarstraat 187 

2562 HG  DEN HAAG 

info@weimarstraat.nl 

www.weimarstraat.nl 

 

Weimarflits 2 Februari 2020 
SAMEN NAAR DE 
STEMBUS IN 2020  

PERSBERICHT  

Ondernemers Weimarstraat  
delen elektrische bestelbus 

Gepubliceerd: 29 januari 2020Laatste wijziging: 

 

Ondernemers in de Weimarstraat gaan rijden met een elektrische bestel-

bus. Wethouder Bert van Alphen overhandigde de sleutels van de nieuwe 

bus aan Guido Bokstijn, voorzitter van de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) 

Weimarstraat. De elektrische deel-bestelbus voor BIZ-en is een proef van 

de gemeente Den Haag, Leaseplan en autodealer Zeeuw & Zeeuw. Mede 

door een subsidie van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kon-

den deze partijen een aanbod doen aan Haagse BIZ-en om voor een jaar 

lang een elektrische bestelbus te leasen tegen een aantrekkelijk tarief. BIZ 

Weimarstraat was de eerste die op het aanbod in ging.  

 

Schoon vervoer, gezonde lucht  
Veel verkeer op benzine of diesel veroorzaakt vieze lucht. Daarom maakt het Haags stadsbestuur schoner vervoer, zoals 

het OV, lopen, fietsen en elektrisch rijden makkelijker. De proef met de elektrische bestelbus is daar een voorbeeld van. 

Zo kunnen ondernemers in de Weimarstraat ervaren hoe het is om een elektrische bestelbus te rijden, maar ook hoe het 

is om een voertuig te delen met andere ondernemers.   

 

Schone binnenstad  
Den Haag streeft ernaar dat de stad vanaf 2025 alleen nog wordt bevoorraad door auto’s die geen schadelijke stoffen 

uitstoten. De proef met de elektrische deel-bestelauto maakt het voor ondernemers makkelijker om zich bij dat streven 

aan te sluiten.   

Waarnemend burgemeester Johan Remkes: 

De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag. Hoewel 
de uitkomsten van deze inventarisatie niet helemaal nieuw zijn, legt het heel duidelijk bloot dat er meer nodig is om ondermijnende 
criminaliteit in deze stad tegen te gaan. Die handschoen pakt deze burgemeester natuurlijk direct op, samen met politie en  
Openbaar Ministerie. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college al structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak 
van ondermijning. Wij doen ook een stevig beroep op de Rijksoverheid. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Den Haag. 

We nemen stevige maatregelen. Zo pakken we stap voor stap, straat voor straat, wijk voor wijk de ondermijnende criminaliteit in de 

stad aan. Dat doen we met bewoners, ondernemers en alle andere lokale partners.  

Voor de ondernemers wordt het vergunningenbeleid aangescherpt. 
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