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1 Inleiding 
 
Zeer geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Hieronder treft u de uitkomsten aan van de Enquête die de Bedrijvenvereniging Binckhorst Laakhaven Fruitweg 
(BLF) heeft uitgevoerd onder de bedrijven zoals gevestigd op het bedrijventerrein de Binckhorst te Den Haag. 
In deze enquete hebben wij aan de bedrijven gevraagd wat hun mening is over de Binckhorst en wat hun wen-
sen en verwachtingen waren. 
De deelnemende bedrijven danken wij hierdoor voor hun oprechte en positieve bijdrage. 
 
De achtergrond en aanleiding van de enquete wordt gevormd door de plannen van de gemeente Den Haag tot 
het transformeren van dit overwegend monofunctionele bedrijventerrein naar een gemengd werk- en woonge-
bied. 
Tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2020 kwam de behoefte aan de enquete op. Men wilde meer inzicht 
krijgen in de verlangens van de gevestigde bedrijven en hun wensen voor de toekomst met name voor wat be-
treft hun huisvesting. De interviews van de bedrijven hebben in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden. 
De enquete laat zien dat de Binckhorst voor de gevestigde bedrijven een ideale vestigingsplaats is en dat men 
liefst in de Binckhorst wil blijven ook na een eventuele gedwongen verhuizing. Ook laten de antwoorden zien 
dat er veel behoefte is aan informatie over de ontwikkelingsplannen en dat daar nog wel een verbeteringsslag 
is te maken van de zijde van de initiatiefnemers.  
 
De interviews en het verwerken va de resultaten ervan is in eigen beheer uitgevoerd met een financiële bij-
drage van de Provincie Zuid-Holland. De Provincie danken wij hartelijk voor deze bijdrage. De interviews zijn 
gedaan door de voorzitter van de BLF de heer Kees Herweijer. De resultaten zijn uitgewerkt door de heer Ju-
rienne Hollaar van Coalitie Laak. Het bestuur van de BLF wil daarvoor haar dank uitspreken. 
 
Inmiddels in 2022 worden de bedrijven in de Binckhorst steeds meer geconfronteerd met de woningbouw ini-
tiatieven in hun nabijheid waarbij zelfs de bouwactiviteiten voor de woningen al voor de nodige inbreuken op 
de bedrijfsvoering zorgen, zoals een toegenomen parkeerdruk en de komst van voor een bedrijventerrein 
vreemde functies zoals een kind-centrum. Verdere met de toekomstige bewoning samenhangende initiatieven 
zoals een HOV-verbinding dwars door het gebied en aanpassing van de straatprofielen waardoor er parkeer-
ruimte voor de bedrijven verloren dreigt te gaan, kondigen zich aan. Al deze initiatieven vereisen van de bedrij-
ven een constante alertheid en energie die zij liever zouden aanwenden voor hun ondernemingen.  
 
De BLF hoopt met deze enquete meer inzicht te kunnen verschaffen in de oprechte en gerechtvaardigde belan-
gen en wensen van de bedrijven op de Binckhorst en waardoor deze belangen meer steun en support krijgen 
en er met deze belangen in een vroeg stadium van de planvorming op een serieuze wijze rekening wordt ge-
houden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van BLF 
 
Kees Herweijer 
Voorzitter  
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2 NAW Gegevens 
 

 Tijdstempel. 
 Naam Organisatie. 
 Voornaam. 
 Achternaam. 
 Functie.  
 Email 1. 
 Email 2. 
 Telefoon 1. 
 Telefoon 2. 
 WWW. 
 Social Media. 
 Openingstijden/Dagen: 
 Bezoekadres. 
 Postcode. 
 Plaats. 
 Opmerkingen. 
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2.1 Huisvesting en personeel 
2.1.1 Eigenaar of huurder van dit pand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Wat is de huidige huurprijs (indien huur)? 
Nb. 
2.1.3 Is er sprake van erfpacht  
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2.1.4 In welke branche ben je actief? 
 Amusement/ Communicatie. 
 Autogarage APK. 
 Auto inkoop verkoop. 
 Autokeuring. 
 Auto reparatie, Onderhoud, APK, Airco, 

uitlezen. 
 Automobiel. 
 Autopoets. 
 Autoschade. 
 Autoschadebedrijf. 
 Bouw. 
 Consumenten Vloeren. 
 Dak materialen. 
 Detailhandel/stenen. 
 Elektrische Deelscooters. 
 Evenementen Zalencentrum. 
 Glashandel. 
 Grafisch. 
 Groothandel. 
 Horeca & Catering. 
 ICT. 
 IJzerwaren vakhandel. 

 Interieurbouw. 
 IT Hosting. 
 Kartonnage. 
 Kerk en community. 
 Keuken en Sanitair. 
 Klein metaal franchise. 
 Kunstenaarscollectief. 
 Metaaltechniek. Taxibranche. 
 Motoren. 
 Onroerend goed. 
 Retail portemonnee. 
 Sanitair. 
 Sociale ondernemer. 
 Softwareontwikkeling. 
 Textiel drukkerij reclame. Zeefdruk. Print 

borduren. DTP. 
 Uitzendwerk, bouw & infra. 
 Verhuur. 
 Watersport. 
 Werving & selectie HR-personeel. 
 Woon branche opslag. 
 Yoga ontspanning.

 
 
 
 
 

2.1.5 Waar bevindt je afzetmarkt of klantenkring zich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BBLF Enquete 

8 
 

 
 
2.1.6 Hoeveel m2 is dit Bedrijf/Je complete terrein kavel: 

 30 
 50 
 100 
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 3300 
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 6000 
 7000 
 8000 
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2.1.7 Hoeveel m2 hiervan is Kantoor/Bedrijfsvloer/Opslag/Overig (kantine, Keuken, toilet, 
etc.)?  

 
 
 
2.1.8 Hoeveel m2 parkeerplaats/Aantal parkeer-

plaatsen? 
 0 
 1 
 2 
 4 
 5 
 6 
 9 
 10 
 12 
 14 

 15 
 20 
 22 
 24 
 30 
 40 
 49 
 50 
 100 
 150 

 
 
 
 

2.1.9 Hoeveel (fulltime/parttime) medewerkers in dienst momenteel? (FTE) 
Totaal is er 747,5 FTE wat de geïnterviewden hebben opgegeven. 
 
 
 
 
2.1.10 Wat voor personeel zoek je? 

 Autopoetsers 
 Altijd! 
 Ja. Administratief.  
 Ja. Bouwers. Meubelmakers 
 Ja. Instructeurs. Front officemanagers 
 Technisch personeel  
 Goede monteur is altijd welkom. 
 Goede content marketeer 
 Horecapersoneel 
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2.2 Huidige situatie 
2.2.1 Wat vind je van het ondernemersklimaat hier? 

 Goed. Heel positief. Top. Prima. Kent ie-
dereen bijna. Goed Contact. Bruisend. Te 
gek perfect. 

 Goed. Wij zijn niet erg lokaal. 
 Goed maar zeer onzeker. Collegiaal.  
 Positief maar duurt lang. 
 Prima groothandels in de buurt. 
 Weten niet veel, maar prima. 
 Slecht. Weinig transparantie vd ge-

meente.  

 Slecht. Moeten weg over 5 jaar. 
 Slecht geen informatie. 
 Wordt te weinig voor ondernemers ge-

daan. 
 Geen mening. 
 Onzekerheid met huisvesting. 
 Beter door de tunnel. 
 Bedreigend en onzeker. 

 
2.2.2 Hoe gaat het met de huidige projectontwikkelingen? 

 Niks te klagen. Prima. Goed. Goed zo. Past 
in ons straatje. 

 Geen mening. 
 Stroef. Onzeker.  
 Niks voor de Retail. 
 Veel uitstel. 
 We moeten verhuizen en hebben geen 

idee waarheen. 
 Goed, veel last van vuil en stof vanwege 

Van Gansewinkel. 

 Weet iets over de Titaan, maar dat is alles. 
 Minder aanloop van particulieren door af-

sluiten van Mercuriusweg. 
 Sloop is al aanstaande. Komt een toren. 
 Weinig regie. Te veel partijen ontwikke-

len. 
 Traag en moeizaam.  
 Beperkte kennis/informatie. 

 
2.2.3 Hoe kijk je naar de komst van nieuwe woningen? Pos/Neg? 

 Hoe meer hoe beter. Hoe meer folders we in de brievenbussen kunnen stoppengoed voor ons bedrijf. 
 Pos. B2B. Maar qua uiterlijk wordt t beter. 
 Pos. Grotere en meer afzetmarkt. Meer winkels. 
 Pos. Meer klanten. Zolang ze maar kunnen blijven zitten. 
 Pos. Maar slecht voor de ondernemers. 
 Positief maar niet overheersend. 
 Pos. Komt ten goede van Binckhorst terrein. 
 Pos. Minder criminaliteit. 
 Pos. Kan mooie impuls geven naar hip gebeuren. 
 Pos. Als het maar samen met de bedrijven gaat, dus wel 

zorgen of we kunnen blijven zitten. 
 Pos. Liever niet op deze plek.  
 Pos. Maar gezien de ontwikkelingen ten opzichte van wo-

ningen en overlast. 
 Positief in combinatie met woning en werken. 
 Prima, zolang we maar mogen blijven. Prima, maar jammer dat ze daarom weg moeten. 
 Prima, zolang er mag ondernomen worden. 
 Goed. Zo lang ze maar mogen blijven. 1k woning voor 1000eur/mnd. is best erg veel. 
 Toejuichen, verbetert de buurt! 
 Goed. Vanwege woningnood. 
 Gemengd. Te weinig diversiteit.  Dezelfde woningen. Yuppen wijk. 
 Wisselend. Meer werk maar ook zorgelijk als alles onbetaalbaar wordt. 
 Helemaal tegen. Want we moeten hier weg. Hebben een 15 jaar contract maar opeens verkort naar 5 

jaar. Contractbreuk vanuit verhuurder/ eigenaar. Hij is zelf ontwikkelaar. Puur eigenbelang. 
 Neg. Moeten nieuwe plek gaan zoeken. 



BBLF Enquete 

11 
 

 
2.2.4 Welke cijfer geef je voor de Veiligheid en Leefbaarheid? En waarom? 

 1. Straatvuil: Ballonen. Condooms. McDonalds rommel. Inbraken. 
 4. Voor Veiligheid savonds: Hangout van rare figuren. Geen ov. Geen sociale controle. Niks. Avond veel 

ballonnen jongens. Hangmensen. Vernielingen. Lachgas. Dealen. Straatvuil. Inbraken geweest. Ca-
mera’s opgehangen. Pas een inbraak gehad, nooit eerder gehad, anders was het een 7 geweest.  
2 x brief gekregen voor slachtofferhulp vanwege gewelddadige inbraak, lood dieven, etc. 

 5 voor Leefbaarheid. Vanwege recycle Renewi fabriek. Ballonnen snuivers. Moorden. Aanrijdingen 
voor de deur. Vanwege de inbraken in auto's en panden. Dus woningen erbij komt ten goede. Achter-
buren met doodsbedreigingen. Crackpand. Veel rare mensen komen zomaar parkeren zonder contro-
les. Wees auto’s. Gekke stukjes bij de Maanweg. 

 6.  
 7. Overdag. Leefbaarbeid 7. Slechte voorzieningen: Geen ov. Geen prullenbakken. Geen sociale con-

trole. Verpauperingen. Savonds veel raar volk blowers in auto. Te hard rijden. Goed contact met poli-
tie en raadsleden. Prima hier. Goed verbeterd. 

 8. over dag. Tijdens werktijden. 
 9. Er wordt over na gedacht. Meerdere posities gekeken. Niet alleen vanaf een tekentafel. 
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2.3 Logistiek 
2.3.1 Welke rol speelt logistiek in de bedrijfsvoering? Een werkplaats waar een trailer moet 

komen kan niet aan een doodlopend straatje. 
 Perfect nu aan drukke straat en prima voor vrachtwa-

gens. 
 Belangrijk. Verkeersbocht is een drama hier. 
 Bereikbaarheid is alles. Eigen terrein parkeerplaatsen 

zijn niet meer bereikbaar door de keerlus in de weg. 
 Moeten aan de grote weg blijven. 
 Goed bereikbaar zijn is belangrijk.  
 Hier verzamelen de uitzendkrachten om naar de klanten 

te gaan. 
 Groot. Veel terrein nodig. Vrachtwagens moeten kun-

nen parkeren en manoeuvreren. 
 Ja. Hier perfect aan de uitvalswegen. 
 Parkeerdruk is enorm. 

 
 
 
 
 

2.3.2 Welke soorten transport (leveringen en zendingen) zijn essentieel voor de bedrijfsvoe-
ring?  
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2.4 Wensen & Behoeftes 
2.4.1 Wat zijn je wensen & behoeften? 

 Meer inzicht wat er speelt. 
 Meer duidelijkheid voor de toekomst. 
 Geen afgezien van de infra voor de deur. 
 Tegemoetkoming in de huur door de ge-

meente. 
 Meer parkeerplaatsen.  
 Meer autobedrijven in de buurt. 
 Hier te mogen blijven. Doorgroeien. Vas-

tigheid. 
 Betaald parkeren savonds. 
 Lange termijnvisie. 
 Blijven zitten in de Binckhorst. 
 Meer parkeerplekken voor de deur.  
 Beter verkeer. Staat vaak vast.  
 Groeien dus willen uitbreiden met kan-

toorruimte. En parkeren. 
 Meer bedrijven. 
 Buurt gaat achteruit. Verbrand pand blijft 

maar bestaan. 
 Bereikbaarheid. Meer ov! Meer winkels! 

Meer gezonde eetzaken.  

 Meer parkeerplekken. Grotere mix bewo-
ners.  

 Betaalbare huur houden. 
 Betere visie over invulling van basisvoor-

zieningen Sport en Leisure in de Binck-
horst en groter pand. 

 Blijven of geholpen worden door de ge-
meente of eigenaar naar een alternatief. 

 Klachten van omwonenden door ge-
meente behandelden.  

 Meer omzet. 
 Meer klanten. 
 Meer bezoekers. 
 Nieuwe betaalbare locatie vinden. 
 Verbetering contact met Gemeente. 
 Prettiger locatie in de Binckhorst i.v.m. 

centrale ligging.  
 Laad en losplekken en betaald parkeren.  
 Bereikbaarheid parkeren.  
 Leefbaarheid.  
 Zekerheid. 

 
 

 

2.4.2 Wat kan er verbeterd worden aan de buurt? 
 Hoofdweg verbeteren. 
 Parkeergelegenheid en leefbaarheid ver-

beteren. 
 Ordehandhaving. 
 Savonds meer sociale controle. 
 Meer bomen. 
 Meer toezicht. 
 Meer groen. Meer rustplekken. 
 Veiligheid. 
 Netter. 
 Klanten kunnen nu bijna niet parkeren. 
 Bereikbaarheid.  
 Veiliger minder rommel. 
 Minder straatvuil.  
 Parkeren. 
 Kwaliteit van oudere panden. 
 Louche garages wegwerken. 
 Minder lachgas op straat. Straatvuil. 
 Bereikbaarheid. 
 Veiligheid door het razende verkeer. 
 Fietsveiligheid verbeteren. 
 Onzekerheid van leegstand in buurt. 

 Betere OV. 
 Meer parkeergelegenheden. 
 Meer (sociale) controle. 
 Gezamenlijk activiteiten doen.  
 Openbaar vervoer HOV.  
 Alles via via horen. 
 Betere veiligheid.
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2.4.3 Op welke gebieden zou je meer willen samenwerken? 
 Niet. 
 Bereikbaarheid. 
 Winkelgebied Rijswijk. En die in Voorburg. 
 Clustering. 
 Samenwerking algemeen. 
 Belangenbehartiging is altijd goed. 
 Ja. Werkkleding maken en verkopen. 
 Betere wijk krijgen. 
 Wil eerder op de hoogte gehouden wor-

den. 
 Duurzaamheid. 
 Wijkagent meer contact. 
 Straatvuil. Events.  
 Voorraad auto's. 
 Met I’m Binck & BBLF is samenwerking 

goed, met de gemeente zeer slecht.  
 Meer overleg met de gemeente over toe-

komstplannen. 
 Meer met bewoners. 
 Meer Retailers. 
 Alle sociale organisaties. 
 Over de toekomst. 
 Gemeente over de Bedrijvenvereniging 

bedrijven. 

 Informatie van gemeente. 
 Afval. 
 Clustering. 
 Parkeren, met auto mobiel gebonden be-

drijven. 
 Nog niet. Weinig behoefte. 
 Autobedrijven.  
 Meer met gemeente Den Haag, communi-

catie. 
 Sportscholen. 
 Staan ervoor open. 
 Huisvesting.

 
 
 
 

2.4.4 Welke voorzieningen/ infrastructuur zijn nodig in de toekomst? 
 Openbaar vervoer, bereikbaarheid bedrijf. 
 Hoofdweg voor de deur. 
 OV. Tramlijn. 
 Supermarkt. Horeca. 
 Bereikbaarheeid en parkeermogelijkhe-

den. 
 Glasvezel. Betere internetverbinding. 
 Meer bedrijfsruimtes. 
 Bar. Restaurant. Winkels. Horeca. 
 Ov en parkeerplaatsen ook voor fietsen.  
 Beter afhandeling borden. 
 Fietspad is zeer noodzakelijk. Levensge-

vaarlijk nu. 
 Wegennet naar bedrijf. 
 Goede wegen plus ov-verbinding, busver-

binding. 
 Betere communicatie. 
 Parkeergelegenheid. 
 Infrastructuur en HOV.  

 Uitvalswegen vooral en OV.  
 OV, tram, bus, alles! 
 Meer parkeerplaatsen. 
 Mogelijkheden voor laden en lossen van 

auto's. 
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2.4.5 Wat vind je het meest belangrijk? 
 Bereikbaarheid. 
 Meer passanten. 
 Kunnen overleven. Communicatie met bu-

ren etc. 
 Parkeermogelijkheden. 
 Uitvalswegen. 
 OV. 
 Meer groen. 

 Fietspad en huisvesting. 
 Weten wat er speelt, niet alles via via ho-

ren. 
 Zekerheid en rust. 
 Meer camera's. 
 Aanvoerwegen voor bedrijven. 
 Minder files van en op de A12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.6 Toekomst: huren of zelf herontwikkelen? 

 Niks veranderen. Blijven liefst hier. 
 Zelf herontwikkelen. 
 Geen plannen. 
 Overleven eerst. 
 Herontwikkeling.  
 Huren. 
 Zelf herontwikkelen. 
 Kopen! 

 Verbouwen nu. 
 Liefst wat kopen. 
 Zelf her ontwikkelen maar te duur. 
 Liever kopen, maar dat is nooit optie in 

CaBFab geweest. 
 Huren is prima. 
 Graag kopen maar niks beschikbaar.
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2.5 Verhuizen of Herontwikkelen 
2.5.1 Heb je verhuis plannen? Wanneer? Waarom? Waarheen (binnen of buiten de Binck-

horst)? 
 Binckhorst cluster met andere bouwbedrijven. 
 Geen verhuisplannen wel in de Binckhorst.  
 Ja onzekerheid maar in de Binckhorst.  
 Verhuisplannen ja zolang in de Binckhorst.  Concurrentie zit hier. Dus kan niet weg. 
 Ook vestiging in Amsterdam. Dus of daar of in Binckhorst gaan uitbreiden. 
 Liefst in de Binckhorst blijven. 
 Ze moeten weg. 
 Nee zitten prima in Binckhorst.  
 Ja moeten weg voor dec2021. Liefst in de buurt, zolang maar veilig voor kinderen en ouderen. 
 Ja i.v.m. ontwikkeling. 
 Maakt niet uit. Liever in de Binckhorst, anders in Den Haag e.o. 

 
 
 

2.5.2 Hoeveel m2 zoek je? Type gebouw/plinthoogte, maximale (huur) prijs, eigendom/huur, 
logistiek? 
Totaal is er 20.000m2 meer nodig en gewenst per direct, dan nu beschikbaar: 

 
 400 m2. 
 500 m2. Eigendom. Geen etages. Voor 

maximum 150 personen. 
 600 m2. 
 1000 m2. Kantoor. Werkvloer.In de plint 

eventueel gestapeld met BHV in samen-
werking.  

 1500 m2 Meer zelfs, plus buitenterrein. 
 2000 m2 minimaal, eventueel in hoogte. 
 2000 m2. min 12 meter hoogte.  
 3000 m2. Bij voorkeur gelijkvloers. 
 3500 m2. Begane grond ivm belasting van 

de grond. 
 5000 m2. 

 
 
 
 
 
 

2.5.3 Wat zoek je mbt logistiek, afvalinzameling, parkeren, kantoor, kantine, etc. 
 Eigen vrachtwagen kunnen lossen. 
 Milieustraat.  
 Parkeren. 

 Kantoor, kantine, parkeren meer niet. Hui-
dige parkeergarage is perfect. 

 Afvalinzameling. 
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2.5.4 Zou een clustering van bedrijven jouw businessmodel versterken? Welke soort bedrij-
ven zouden dat zijn? 

 Groothandels. 
 Mogelijk. 
 Ja. Sanitair, houthandel, dak jongens. 
 Meer kunstenaars. 
 Meer autobedrijven. 
 Auto gerelateerde MKB-bedrijven, maak 

industrie. 
 BHV kantoor op etages. 
 Niet echt. Instaleren taximeters. 
 Ja Bouw en infra bedrijven samen. 
 B2c en b2b. 
 Vergaderruimte organisaties. 
 Sociale werkplaats in de buurt ipv in Delft 

nu! 
 Horeca. Meubelmakers. 
 Clustering vindt al plaats. We verhuren de 

houtwerkplaats aan een timmerman. 
 Automobielbedrijven. 

 Ja graag wagenpark bedrijven, diversiteit. 
 Zit al in de CabFab, dat is prima. 
 Ja, IT-beheerders. 
 Weet ik niet. Binck36 helpt al vrij goed. 
 Bedrijf verzamelgebouw.

  
 
 
2.5.5 Met wie zie je mogelijkheden om te bouwen aan een samenwerkingsverband? Gesta-

peld? Zou je op 1 of over meerdere verdiepingen kunnen zitten? Waarom wel/niet? 
 Meer elektra jongens zou fijn zijn. 1 ver-

dieping is prima. 
 Artiesten. Decorbouwers. 
 Ja prima. Zitten nu al op 2 verdiepingen. 
 Gemeente. 

 Verhuurder.  
 Nee. Te zwaar al die stenen. Duizenden 

kilo’s. 
 Nee ivm vloer belasting van de machines.  
 Voor zekerheid.  

 
 
 

2.5.6 Is er een reden waardoor je in de Binckhorst wilt / moet blijven? Bijvoorbeeld toegewe-
zen verzorgingsgebied. 

 Ik heb Haagse klanten.   
 Nee. Maar locatie en historie: 20jaar in 

Binckhorst is perfect. 
 Klantenbinding. 
 Dicht bij de stad. 
 Centraal in Den Haag. 
 Toegankelijkheid.  
 Dicht bij snelweg. 
 Prima uitvalswegen. 
 Bereikbaarheid. 
 Ja. Vlak bij de snelweg vlakbij de grote 

stad. Ideaal voor de klanten van buiten 
Den Haag. 

 Ja watergebonden.  
 Dicht op de weg. 

 Bereikbaarheid met de stad en uitvalswe-
gen. 

 Haags bureau, dus geen betere plek in 
Den Haag. 

 Prima nu vanwege de groothandels.  
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2.6 Energie & verduurzamen 
2.6.1 Wat zijn je plannen rondom de energietransitie en verduurzaming in brede zin? En op 

welke termijn (bijv. rondom natuurlijk vervangingsmoment ketel, besparing, inkoop en 
opwekking). 

 Zonnepanelen perspectief. 
 Ja al gedaan Co2 reductie, ledlampen. 
 Ov-investering. 
 Ledverlichting is al gebeurd. Water recy-

cling.  
 Jazeker maar nu niet i.v.m. met huur en 

onzekerheid. 
 Andere meter gekregen.  
 Ja, wil meer aandacht aan besteden, nu 

onderzoeken. Pand verduurzamen met 
zonnepanelen. Maar dan wel zekerheid 
dat je kan blijven, anders geen behoefte 
om investering te doen.  

 Eigen trafo huis.  
 Koude warmte opslag.  
 Graag maar geen geld. 

 Er zijn al 120 zonnepanelen en het pand is 
geïsoleerd. 400.000 euro geïnvesteerd en 
moeten plotseling weg.  

 Eerst een locatie, rest is meegenomen.

 
 

2.6.2 Welke plannen heb je in bredere zin rondom verduurzaming, bijvoorbeeld rondom afval, 
waterbesparing, vervoer of inkoop?  

 Zonnepanelen op dak. Wil graag het pand 
kopen.  Gemeente is eigenaar. 

 Stadstuin aanleggen. ECO-toiletten. Com-
post voor de buurt. 

 Jazeker maar in de toekomst.  
 Als eigendom dan zonnepanelen kopen. 
 Beperkt want het is huurpand, maar in-

dien een langer contract mogelijk is, dan 
best bereid om hierin te investeren. 

 Ja leuk. Advies altijd welkom. 
 Meer groen. Minder plastic. 
 Willen energie neutraal worden.  
 Zo duurzaam mogelijk bouwen. 
 Nu dus niet. Voor een nieuw pand wel. 
 Eerst een locatie, rest is meegenomen. 
 Ja graag. 

 
 

2.6.3 Is er een milieu-contour (geur/ geluid/ gevaarlijke stoffen, etc.) van toepassing? Welke? 
 Nee, alleen wat kooien met olie in vaten 

en banden. 
 Nee. Gas alleen. 
 Ja milieuklasse.  
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3 Uitkomsten  
 Goede infrastructuur/parkeren is van groot belang; 
 Binckhorst is en blijft een goede omgeving voor ondernemers; 
 Ondernemers zijn blij met de betaalbaarheid van bedrijfsruimte in de Binckhorst; 
 Huidige ondernemers zijn met name gericht op regio Haaglanden; 
 Het merendeel van de ondernemers wil blijven in de Binckhorst; 
 Door blijvende onduidelijkheid vanuit de Gemeente aarzelen ondernemers om te investeren. Levert 

onzekerheid en daarmee stress op; 
 Als ondernemers weten hoelang ze mogen blijven ondernemen, dan willen ze graag investeren in hun 

pand en wijk; 
 Ondernemers willen (meer) samenwerken met andere ondernemers, elkaars buren; 
 Door een meer efficiënte manier van samenwerken kunnen op minder m2 meer bedrijven de kostbare 

grond delen; 
 Openbare orde en veiligheid zijn een issue, het toevoegen van andere functies zoals woningen kan 

daarop een positief effect hebben, maar anderzijds vreest met de komst van woningen ook, omdat 
men verwacht dat bewoners gaan klagen over de bedrijven. Voor sommige typen bedrijven is functie-
menging een risico. 

4 Aanbevelingen 
 Bepaalde gebieden in de Binckhorst reserveren voor alleen bedrijven functies. Zodat deze beschermd 

blijven voor woningklachten. Want nu zie je bedrijven verdreven worden door nieuwe bewoners, ter-
wijl ze net hebben geïnvesteerd in hun nieuwe functie. 

 Laat in de projectorganisatie van de gemeente ook ondernemers vertegenwoordigd zijn. Alleen zo 
wordt het bedrijvenbelang aan de voorkant meegenomen. 

 Goede transparante communicatielijn met gemeente, liefst met één bereikbaar contactpersoon. 
 Meer aandacht voor schoon, heel en veilig. Door snelle opvolging van klachten. 
 Meer behoefte aan betaalbare bedrijfsruimtes voor startende ondernemingen & doorgroeiende on-

dernemingen & leerwerkbedrijven. 
 Maak initiatieven mogelijk bijv. door opvangen van de onrendabele top door gemeente/flexibiliteit. 
 Haal negativiteit weg door perspectief te bieden. 
 Denk aan diensten bestaande gevestigde ondernemers bij gemeentelijke initiatieven. 
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