
VAN DE  

VOORZITTER 
 

De donkere maanden zijn begonnen, dit betekent ook de 
feestmaand December. Deze drukke maand zorgt ook altijd 
voor drukte en meer omzet.  Ook dit jaar hebben we weer 
2 mooie Kerstbomen uitgezocht van bijna 8 meter. Een 
staat op het Regentesseplein de andere op het pleintje bij  
Marconistraat. 
 
Op 14 December wordt er weer “Winternacht”  
georganiseerd in de Weimarstraat. Er komt een treintje 
rijden tussen het Koningsplein en Regentesseplein. Tussen 
de Valkenboslaan en Regentesseplein verwelkomen we dit 
jaar ook weer de Kerstman met Arreslee. Ook hopen we 
dat onze nieuwe aanvulling op onze sfeerverlichting met 
licht tekst "WEIMARSTRAAT" rond die datum hangt. 
 
Binnenkort gaat de BIZ tekenen voor een Pilot van een 
Elektrische auto, Er komt dan per januari 2020 in de Wei-
marstraat een elektrische auto te staan, deze kan gebruikt 
worden door alle ondernemers van de BIZ. Waarom deze 
auto? De Gemeente Den Haag wil er naar streven om per 
2023 het hele centrum fossiel brandstof vrij te krijgen. Veel 
ondernemers die aan de gemeente leveren of in de stad 
moeten zijn kunnen er dan niet meer komen. Daarvoor is 
nu deze auto. Hiermee kan iedereen toch in de Binnenstad 
spullen leveren of ophalen.  
 
Verder wens ik een ieder fijne feestdagen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Guido Bokstijn 
Voorzitter BIZ  

 
 
 

De Algemene Ledenvergadering 
Op 13 november jl. was succesvol en 
constructief. Mede dankzij de gastvrije 
verzorging van onze collega’s van De-
Cup Coffee. De Jaarstukken voor 2020 
zijn al naar de gemeente gezonden.  

Feestverlichting 
De sierlijke banner hierboven is een aanvulling op 

onze huidige verlichting. Het komt op diverse kop-

pen van de straat te hangen. Volgend jaar zal het 

park worden uitgebreid.  

Het bestuur hoopt dat u en de bezoekers ervan 

zullen genieten.  

 

 
 

Op zaterdag 14 december zijn er activiteiten in 

de straat. Op het Regentesseplein vindt het 

‘Winterlicht’ festival plaats; Een trein peddelt van 

Prins Hendrikplein via Koningsplein en  

vervolgt de route naar het Regentesseplein.  

 

De BIZ sluit aan met o.a. een arrenslee van het 

Regentesseplein tot Valkenboslaan en  

Flashymagnets zorgt voor een mooi aandenken 

van deze dag. Daarnaast krijgen de klanten in de 

winkels een extra presentje.  

We nodigen u uit om 18.00 uur samen met alle 

collega’s het glas te heffen op de komende feest-

dagen en om gezamenlijk de nieuwe verlichting te 

ontsteken. 

Draai snel om! 
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Pilot E-autolease 2020 
Weimarstraat een stap verder in duurzaamheid 
BIZ Weimarstraat is een van de pilot gebieden waarin 
de gemeente in 2020 start met E-autolease. Op 28 
oktober werd na een bijeenkomst bij Zeeuw & Zeeuw 
aan de Zonweg 60 de bedrijfsauto gepresenteerd. U 
ontvangt t.z.t. meer informatie over deelname. 
 

 

 

 

 

 

Feestelijke uitstraling 

Welke etalage is de mooiste? Laten we de straat om 

toveren tot een sfeervolle winkelstraat en in de  

donkere maanden de lichten langer te laten branden!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaggenmasten 
In 2020 uitbreiding van het aantal vlaggenmasten. 

 

Lentefestival 30 mei 2020 

Met o.a. Samantha Steenwijk op het hoofdpodium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoon Heel en Veilig 
Lichtschouw 
In januari wordt i.s.m. met de gemeente een licht-

schouw gelopen. Wilt u hieraan deelnemen, dan  

kunt u zich aanmelden via info@Weimarstraat.nl. 
 

Vals geld 
Let op! Er is vals geld in omloop! Trap niet in wissel-

trucs. Bent u slachtoffer doe dan ten alle tijden  

aangifte! 

 

De BuitenBeter app 
Gebruikt u  de buiten beter app. al? Hiermee houdt u 

uw stoep en gevel schoon heel en veilig. De app is 

makkelijk te installeren. Heeft u hierbij hulp nodig 

dan kunt u ons een mail zenden. 

https://www.buitenbeter.nl/ 
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