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Oefenrestaurant, botenloods en straatmeubilair
met Europees geld
Op de hoek Paviljoensgracht/Dunne Bierkade komt een oefenrestaurant
voor horecastudenten van ROC Mondriaan. Het restaurant,
‘PaviljoenDoen’, waar de studenten ervaring kunnen opdoen in de
keuken en de bediening, opent begin 2009. Er komt een Grande
Brasserie, een buurtterras, een wijnkelder en een kinderkook- en
doehuis.
PaviljoenDoen is één van de projecten waaraan het college van
burgemeester en wethouders op 18 augustus jl. Europese subsidie heeft
toegekend. In PaviljoenDoen komen ook een bedrijvenbalie voor
startende ondernemers, gerund door studenten, en een informatiepunt
voor studenten. Studenten kunnen daar aankloppen met vragen over
opleidingen of juridische kwesties en er wordt hulp gegeven bij het
invullen van formulieren.

Hotel Petit sluit zich aan bij
Best Western Hotels
Hotel Cattenburch wordt
***Hotel Mozaic
3

De Zee Komt!

Verbeterde looproutes binnenstad
Verder besloot het college de openbare ruimte op verschillende plaatsen
in de Haagse binnenstad te verbeteren met Europees geld, zoals
verlichting en straatmeubilair in de Prinsestraat. Ook wordt de tuin van
de Nieuwe Kerk ingericht als verbindende schakel tussen het Spuiplein
en het Rabbijn Maarsenplein.
Wethouder Kool: “De verborgen plekken, de zogenoemde pareltjes in de
binnenstad, worden zo beter bereikbaar. “ Het doel hiervan is de
verblijfskwaliteit te vergroten en om zo meer bezoekers in de binnenstad
te krijgen.

ADO business seat arrangement
Restaurant Savarin

Omzetvolume horeca flink
gedaald
Geen verhoging BTW
4

De nieuwe boulevard van
Scheveningen is meer dan
alleen een noodzakelijke
versterking

Patrick van Zuiden (Restaurant Savarin) en Mark van der Kallen (ADO)
hebben een overeenkomst getekend voor een uniek arrangement; het
business seat arrangement. De tarieven van het arrangement zijn vanaf
150 euro per persoon per wedstrijd. Hiervoor bieden ADO en Savarin
een welkomstdrankje bij Restaurant Savarin in Rijswijk, gratis bewaakt
parkeren, wisselend 3 gangen menu, tafelwaters, bijpassende wijnen,
transfer naar het ADO stadion, een plaats in de Business Seat, in de
pauze van de wedstrijd een drankje, transfer naar Restaurant Savarin en
1,5 uur naborrelen met een bittergarnituur.
Volgens Patrick van Zuiden is het arrangement bedoeld voor zakenmensen en hun relaties.
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Tegenvaller Koetjes en
Kalfjes Zoetermeer

Themadiner jubileum executive chef Kurhaus
Hotel

Door een felle brand is donderdag 28
augustus jl. de Sara Lydiahoeve in
Zoetermeer vrijwel volledig in de as gelegd.
In het pand zou na een flinke verbouwing
de Zoetermeerse vestiging van Koetjes en
Kalfjes worden gevestigd.
Volgens eigenaar Erwin Rozendal bedraagt
de schade zo’n 100.000 tot 150.000 euro.
Naast de geplande vestiging in Zoetermeer
heeft bistroketen Koetjes en Kalfjes
vestigingen in Noordwijk, Oegstgeest,
Haarlem en Den Haag.

Een veertigjarig jubileum is een bijzondere
gebeurtenis welke het Steigenberger Kurhaus
Hotel niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan.
Vooral ook omdat het executive chef Koos van
Noort betreft. Ter gelegenheid van dit 40 jarig
jubileum wordt er op 14 september a.s. een
speciaal themadiner bereid.
Samen met vijf van ‘zijn’ oudleerlingen verzorgt
Van Noort een culinair evenement met de juiste
ingrediënten, de juiste sfeer en de juiste
ambiance. De vijf Chefs van Kasteel van Rullingen, Lepels eten &
drinken, Sofitel Aachen Quellenhof, Restaurant La Rive en Hotel
Winselerhof-Restaurant Pirandello verlaten eenmalig hun restaurant en
bereiden gezamenlijk dit bijzondere jubileumdiner.

Hotel Petit wordt
Best Western
Het Haagse 3-sterren Hotel Petit,
gesitueerd in twee herenhuizen uit 1895
aan de Groot Hertoginnelaan, heeft zich
aangesloten bij Best Western Hotels.
Het twintig kamers tellende hotel is door de
ligging in de ambassadewijk van Den Haag
een populair hotel bij ambtenaren en
zakenmensen. Best Western International
ondersteunt 4200 hotels met onder meer
marketing en reserveringen. Nederland telt
50 zelfstandige hotels die zijn aangesloten
bij Best Western.

Boutique Hotel Mozaic
Eind oktober opent aan de Laan Copes van
Cattenburch 38-40 driesterren Hotel
Mozaic van Corina Waaijer (33) haar
deuren. Tot voor kort was hier Hotel
Cattenburch gevestigd.
De 25 luxe kamers in deze twee monumentale panden uit 1880 worden opnieuw
ingericht en in veel kamers behangen met
foto’s van Karen Kommer. Deze geven aan
het hotel een ‘echt’ Haags tintje.

De MKB-er
Op 9 september opende Maria van der Hoeven (minister EZ), de MKB-er
aan de Parkstraat in Den Haag. De MKB-er helpt ondernemers bij het
vinden van een gunstige lening en biedt ondersteuning bij de verkoop
van het bedrijf door financiële producten met elkaar te vergelijken.
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De Zee Komt!
De kranten staan er vol mee: nog even en half Nederland is verdwenen. De zee komt!
Wanneer, hoe hoog en hoe ver, daarover verschillen de meningen. Wat wel zeker is, is
dat ‘De Zee Komt’ in de vorm van een festival! Van 11 t/m 14 september vindt ‘De Zee
Komt’ plaats. Op deze dagen zijn er, verspreid over het strand tussen Kijkduin en het
zuiderhavenhoofd, kunstwerken te zien die ingaan op de klimaatverandering, en is er in
en rond de meeste strandpaviljoens een bijzonder inspirerend programma met aandacht voor de energie in en van de toekomst!
De kunstwerken vormen samen een kunstroute. Deze kan individueel gelopen worden,
maar elk uur is er ook een begeleide wandeling met een bijzondere rondleider: Bobo’s
on the beach! Deze start zowel vanuit Kijkduin als vanuit het zuiderhavenhoofd.

Omzevolume horeca flink gedaald
•
•
•

Vier kwartalen op rij daling van het omzetvolume
Omzetverlies restaurants en cafetaria’s
Omzet hotels en cafés in de plus

In het tweede kwartaal van 2008 zijn de verkopen in de horeca flink lager geweest dan een jaar eerder. Het omzetvolume daalde met 3,5 procent. Dit is het vierde kwartaal op rij dat het omzetvolume afneemt, maar de daling is
beduidend groter dan in de voorgaande kwartalen. De prijzen stegen met 4,1 procent. Hierdoor werd in het tweede
kwartaal toch nog een bescheiden omzetgroei van 0,5 procent behaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Restaurants en cafetaria’s moesten in het tweede kwartaal, in tegenstelling tot de overige branches in de horeca,
genoegen nemen met een omzetdaling. De omzet daalde met 1,6 procent. De prijzen stegen gemiddeld met 3,9
procent. Hierdoor kwam het omzetvolume 5,3 procent lager uit dan een jaar eerder.
De hotels boekten in het tweede kwartaal opnieuw het beste resultaat van alle branches in de horeca. De omzet van
met 4,8 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.
Cafés realiseerden een bescheiden omzetgroei van 0,4 procent. De prijzen lagen in het tweede kwartaal 3,5 procent
hoger, het omzetvolume daalde met 3 procent.

Geen verhoging BTW
Door de BTW niet te verhogen, wil het kabinet de economie versterken, de inflatie beperken, de koopkracht beschermen
en de arbeidsparticipatie bevorderen. Minister-president Balkenende en minister Bos van Financiën hebben dat bekendgemaakt.
Balkenende nodigde de sociale partners uit om vanuit hun verantwoordelijkheid ook een bijdrage te leveren. In dat
kader zou het kabinet willen komen tot verlaging van de WW-premie. Minister Bos noemde de achtergrond van het
besluit ‘een zorgelijke economische situatie op wereldschaal, die ook Nederland niet onberoerd laat’. Volgens Bos is de
grootste bedreiging voor de Nederlandse economie nu een eventuele loon-prijsspiraal. In dat licht is het kabinet bereid
de BTW niet te verhogen en de WW-premie voor werknemers te verlagen. Dit tegen de achtergrond van gesprekken dit
najaar van sociale partners over de loonontwikkeling.
(Bron: Ministerie van Financiën)
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Ons bereikte het
droevige bericht dat op
3 september jl is overleden
Jacobus Machiel van Dooyeweert
Koos / Jacques

Lid van Verdienste van Koninklijk Horeca
Nederland;
Oudbestuurslid van de Afdeling
Haaglanden van Koninklijk Horeca
Nederland
Jacques van Dooyeweert heeft zich vele
jaren ingezet voor de ondernemersvereniging Koninklijk Horeca Nederland,
in het bijzonder voor de leden in Den
Haag en de Haagse regio.
Hij vertegenwoordigde de vereniging in tal
van organisaties.
Wij wensen Liesbeth, Ronald, Bram en
verdere familie veel sterkte toe om dit
grote verlies te dragen.

De nieuwe boulevard van Scheveningen is meer
dan alleen een noodzakelijke versterking
De Spaanse architect en stedenbouwkundige Manuel de Solà-Morales
ontwierp voor de gemeente Den Haag een exclusief wandel- en verblijfsgebied. Veilig én met de sfeer van een wereldse badplaats. Een plek
waar de mensen de zee beleven. Een podium aan zee, dat past bij de
ambities van een Wereldstad aan zee.
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de golven worden
krachtiger. Nu is het achterland nog voldoende beschermd, maar op de
lange termijn is deze bescherming niet meer voldoende. Het aanleggen
van een extra dijk is de oplossing. Deze dijk wordt helemaal in de nieuwe
boulevard weggewerkt. Zo krijgt Scheveningen een mooie én veilige
boulevard.
Door extra zand op het strand aan te brengen, hoeft de dijk minder hoog.
Hierdoor blijft het uitzicht op zee behouden. Voor de gemeente een
belangrijke voorwaarde.
De nieuwe boulevard volgt de historische kustlijn. Het resultaat is een
golvende boulevard die de huidige lijn van gebouwen en duinfronten
volgt én versterkt. Dit maakt de wandelaar steeds weer nieuwsgierig
naar wat zich achter de bocht bevindt. Zo krijgt de nieuwe boulevard de
karakteristieke parels Bad, Dorp en Haven als een rode draad aan
elkaar. Ieder met behoud van hun eigen karakter.
De nieuwe boulevard krijgt verschillende hoogteniveaus. Geleidelijke
overgangen maken de boulevard goed begaanbaar voor ouderen en
mindervaliden. De combinatie van de golvende kustlijn en de geraffineerde niveauverschillen geven het zeefront een verrassende en bijzondere
uitstraling.
De Keizerstraat krijgt een voorname rol. Door een betere verbinding met
het strand is de straat straks minder geïsoleerd en beter bereikbaar. De
nieuwe boulevard, die in 2012 een feit is, is vooral een gebied voor langzaam verkeer. Het autoverkeer wordt minimaal gehouden.
De werkzaamheden aan de nieuwe boulevard starten naar verwachting
eind 2009 en worden in fases aangepakt.

De uitgevers verklaren dat deze nieuwsbrief op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze
instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie. De uitgevers aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of
beslissingen, gebaseerd op bedoelde informatie.

De gemeente Den Haag maakt van de gelegenheid gebruik het nieuwe
strand, dat straks ontstaat, opnieuw in te richten. Strandpaviljoens zullen
worden geclusterd, waarbij vergunningen opnieuw zullen worden uitgegeven. Op die manier wil de gemeente een extra kwaliteitsimpuls geven
aan de inrichting van het strand tussen de Scheveningse Slag en het
Noordelijk Havenhoofd.
Meer informatie kunt u vinden op: www.kustvisiezuidholland.nl en
www.denhaag.nl/boulevard
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