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De Weimarstraat is een levendige 
buurt, stelt wethouder Robert van 
Asten van Mobiliteit vast: “Ik vind het 
er fantastisch, ik fiets er bijna dagelijks 
doorheen, vanaf de Mient tot aan het 
Koningsplein.” Het is een aantrekkelijke 
mix van nieuw ondernemerschap en 
bewonersactiviteiten, vindt hij. 

Maar er hangt ook een wolk met een donker randje boven een 
deel van de straat, door de overlast van coffeeshops, over-
bewoning, schimmige pandjeseigenaren en winkels. “We gaan 
in het prioritaire gebied, dat de Weimarstraat, de Beeklaan en 
de Zevensprong omvat, de krachten bundelen en die wolk weg-
blazen. De pandbrigade gaat goed letten op wat er gebeurt in 
de huizen en spoort de leegstand op. We kijken kritisch naar de 
winkels. We willen af van louche ondernemingen. Zo verbeteren 
we het verblijfsklimaat. Op  het moment dat bewoners het 
gevoel hebben dat het fijn is om daar te zijn en mensen zich 
veilig voelen om ’s avonds weer op straat te lopen, zijn we op 
de goede weg”, vertelt Van Asten.

De verkeerssituatie speelt er ook  
een belangrijke rol in?
“Deze lange straat nodigt uit om van a naar b te gaan. 
We  onderzoeken of we met rijrichtingen kunnen werken 
om de Weimarstraat niet meer als een doorlopende straat 
te gebruiken. Leveranciers rijden af en aan met vracht-
wagens, daarover willen we goede afspraken maken met 
winkeliers, omdat de straat als wandel- en fietsstraat be-
doeld is. Coffeeshops brengen volk op de been dat te hard 
rijdt, zich niet aan regels houdt en teveel vervoers-
bewegingen in de straat veroorzaakt. We brengen daar 

nieuwe plateaus aan, die het snelle verkeer afremmen. Het 
wrange is dat coffeeshops zich aan veel regels moeten houden; 
we hebben goed zicht op wat daar gebeurt. Ze doen hun 
best om de overlast te beperken, maar het probleem ont-
staat door de overconcentratie. Uit heel de stad en daar-
buiten komen mensen naar deze plek. Dat veroorzaakt 
overlast en een onveilig gevoel. Burgemeester Van Zanen 
kwam met een voorstel tot verplaatsing van een coffeeshop, 
maar  andere stadsdelen zitten daar niet op te wachten. 
Ik ben blij dat er beweging in zit en dat deze burgemeester er 
zijn nek voor uit durft te steken.” 

Hoe kijkt de wethouder aan tegen de hernieuwde 
samenwerking tussen bewoners en gemeente?
“Er zit veel kracht in de buurt, veel wens en inzet om die te 
verbeteren. Als de problematiek echter zo groot is, zie je wel 
dat bewoners sneller resultaat verwachten dan de gemeente 
kan bieden. Dan ontstaat er frictie. Ik ben blij dat we samen 
een nieuwe pagina hebben opengeslagen zodat we weer 
samen kunnen optrekken en beter met de verwachtingen 
kunnen omgaan. Want de gemeente heeft die voorlopers, 
die trekkende rol van de bewonersinitiatieven nodig. 
Tegelijker tijd snappen wij goed dat wij als gemeente aan 
zet zijn om de grootste problematiek op te lossen. Dat kan 
niet door bewoners worden gedaan. We zijn nu op de goede 
weg, er staan steeds meer mensen op in de wijk die er wat 
van willen maken. We willen dat zo goed mogelijk onder-
steunen. Dat vraagt ook iets van het stadhuis, we moeten 
intern beter gaan samenwerken, want daar schortte het 
wel eens aan. Hier is een gezamenlijke aanpak nodig, zodat 
je de elementen die je niet meer in de straat wilt ook op de 
huid zit en eruit krijgt.”

Het plan is een meerjarige totaalaanpak,  
wat zijn de highlights?
Naast verkeer en overlast willen we ook vanuit economisch 
beleid kijken naar welke ondernemers er zitten in de  

Zevensprong, de Beeklaan en de Weimarstraat. Zijn het 
 zaken die we daar willen hebben of kunnen we met de 
transformatiemanager er een ander type bedrijvigheid 
 krijgen? Het vraagt ook van politie, handhaving en de 
Haagse Pandbrigade om te kijken naar de eigendoms- en 
verhuurverhoudingen van die panden. We willen de leeg-
stand  onder de loep nemen. Hoe meer mensen er wonen, 
hoe meer levendigheid er is. En mensen kopen in lokale 
 winkels. Als je niets doet aan de winkels of de horeca, maar 
je wilt wel nieuwe bewoners, dan krijg je niet de mensen 
die de wijk dat zetje omhoog geven. Het oplossen van de 
over  concentratie van coffeeshops en slechte horeca is een 
 politieke keuze waar we de gemeenteraad voor nodig  hebben. 
Iedereen wil af van de overconcentratie, maar zolang de raad 
zich niet durft uit te spreken dat overconcentratie in de 
 Weimarstraat betekent dat er in andere wijken ruimte voor 
moet worden  gevonden, lost dat probleem zich niet op.”

Heeft de gemeente ook zicht op wat voor de 
bewoners prioritair is en welke rol is voor hen 
weggelegd?
“Het liefst zien de bewoners malafide zaken en een aantal 
coffeeshops verdwijnen. Succesfactoren zijn de energie van 
de bewoners en de wil vanuit de gemeente. Het belangrijkste 
is niet te verslappen. We moeten goed blijven samenwer-
ken zodat de energie die bewoners en ondernemers erin 
steken niet stukloopt op het gemeentelijk apparaat. 
De verwachtingen moeten goed uitgesproken worden, zo-
dat bewoners zien wat wel en niet kan, anders ontstaan er 
plannen die wij niet kunnen waarmaken en dan begint het 
te schuren. Met een goede dialoog krijgen goede ideeën 
van bewoners de ruimte. Tegelijkertijd mogen de bewoners 
de gemeente uitdagen om net even verder te kijken dan 
een handboek zou voorschrijven, juist omdat deze straten 
meer aandacht nodig hebben dan de gemiddelde woonwijk-
straat. Dat moet je durven als gemeente, maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat we hier op de goede weg zijn.”

“ We bundelen de krachten om  
de donkere wolk weg te blazen”

Hoe staat het met de inspanningen om van de Weimarstraat en de Beeklaan weer aantrekkelijke 
winkel- en woonstraten te maken? Wat hebben ze opgeleverd? En wat moet er nog gebeuren? 
Twee hoofdrolspelers maken de balans op en blikken vooruit: transformatiemanager Abdel 
Bouchibti en Annemarie Gerner, voorzitter van de Ondernemersvereniging Weimarstraat.

door Cor Speksnijder

Als Abdel Bouchibti over een paar jaar de 
Weimarstraat bezoekt, hoopt hij een ‘wijk-
overstijgend winkelgebied met onder-
scheidende speciaalzaken’ aan te treffen. De 
gedroomde Weimarstraat van Annemarie 
Gerner is een levendige ontmoetingsplek 
met een gevarieerd aanbod van winkels en 
eetgelegenheden, multiculturele activiteiten, 
kunst en muziek. Lang golden Weimarstraat 
en Beeklaan als afschrikwekkend toonbeeld 
van leegstand, verpaupering, overlast en  
criminaliteit. Inmiddels zijn de eerste stappen 
gezet om de leefbaarheid en aantrekkelijk-
heid van deze straten te ver groten. Abdel 
Bouchibti en Annemarie  Gerner spelen daar-
bij een belangrijke rol. 

Bouchibti werkt sinds een jaar in opdracht 
van de gemeente als transformatiemanager 
in de Weimarstraat en de Beeklaan. Hij 
onder houdt contact met ondernemers en 
pandeigenaren om grip te krijgen op de 
 bestemming van panden en vestiging van 
bedrijven. Gerner heeft een zaak in de 
 Weimarstraat: hardloopwinkel en sport-
medisch centrum Xcelsior. Ze vertegen-
woordigt de belangen van winkeliers in de 
Weimarstraat en probeert samen met collega- 
ondernemers de uitstraling van de straat 
te verbeteren. 

Wat kunnen winkeliers doen om 
de Weimarstraat weer allure  
te geven? 
Gerner: “Winkeliers moeten de drempel van 
hun zaak verlagen en klanten naar binnen 
zien te krijgen met kleinschalige activiteiten: 
workshops, lezingen, trainingen, kooklessen, 
etc. Je moet meer te bieden hebben dan  
alleen een winkel. Ik ga lezingen geven over 
medische zaken, over blessures die je kunt 
krijgen bij het hardlopen. Ik wil bewoners en 
winkeliers bij elkaar brengen. We moeten af 
van de braderieën. Mensen banjeren door de 
straat, maar komen je winkel niet in.” 
“Winkeliers hebben de Weimarstraat te lang 
als één geheel beschouwd. Dat kan niet 
meer. De straat is te lang om helemaal te 
 vullen met detailhandel. Het eerste deel, van 
de Suezkade tot het Regentesseplein, is het 
culturele deel, terrein voor kunstenaars en 
creatieve ondernemingen. Het tweede deel, 
van het Regentesseplein tot de Beeklaan, is 
voor de dagelijkse boodschappen. Het derde 
stuk, van de Beeklaan tot de Valkenboslaan, 
is een gemengde zone om te wonen en te 
werken en voor speciaalzaken.”

Wat doet een transformatiemanager 
om leegstand of de vestiging van 
dubieuze bedrijven tegen te gaan?
Bouchibti: “Zodra een winkelpand leeg komt te 
staan ga ik praten met pandeigenaren om te 
overleggen welke onderneming het meest ge-
schikt is om de vrijgekomen ruimte te bezetten. 
We proberen invloed te krijgen op de keuze van 
de bedrijven. In het verleden was de overheid 
onzichtbaar, niemand bemoeide zich met 
pandeigenaren. Die keken alleen naar de op-
brengst en verhuurden aan degene die bereid 
was de hoogste huur te betalen. Dit leidde tot 
verschraling van de detailhandel. Dat willen wij     
doorbreken. Ik wijs pandeigenaren erop dat zij 
ook baat hebben bij langdurige verhuur aan 
bonafide, levensvatbare ondernemingen.  Bij 
verhuurders draag ik bedrijven voor die belang-
stelling tonen voor vestiging in deze buurt. 
Daarbij beoordelen we het businessplan en het 
concept van een onderneming. Voegt die iets 
toe aan het huidige aanbod? Is zij kansrijk?
“Wij willen de variatie in het winkelaanbod 
bevorderen en kijken welke onderneming past 
bij welk deel van de Weimarstraat. In het eer-
ste deel van de straat komen binnenkort een 
vegetarische lunchroom, een winkel voor op-
geknapte vintage meubels en een yogastudio. 
Dat zijn ondernemingen die in dat deel van de 
straat thuis horen. In het derde deel tussen de 
Beeklaan en de Valkenboskade wordt binnen-
kort een winkel geopend voor elektrische fiet-
sen. Voor dat deel van de straat ben ik in ge-
sprek met een kookschool, een wijnproeverij 

en een babyspa. Het zijn speciaalzaken die 
zich daar prima kunnen vestigen omdat ze 
niet afhankelijk zijn van toevallige passanten.”

Hoe kan een ongewenste ondernemer 
worden geweerd?
Bouchibti: “In het derde deel van de 
 Weimarstraat en een deel van de Beeklaan 
zijn ondernemers verplicht een bedrijfs-
activiteitenvergunning aan te vragen. Dat 
geeft de gemeente de mogelijkheid een on-
dernemer te screenen en zijn bedrijf door te 
lichten. Zijn de financiën op orde? Wordt er 
belasting betaald? In het derde deel van de 
Weimarstraat moeten ook reeds gevestigde 
ondernemers zo’n vergunning aanvragen. Het 
afgelopen jaar zijn vanwege deze toetsing en na 
gesprekken met verhuurders al zes zaken ge-
sloten. De aanpak begint vruchten af te werpen.”

Hoe staat het met de Beeklaan?
Bouchibti: “De Beeklaan is geen winkelstraat 
meer. We zien daar geen toekomst voor de 
detailhandel. Dat dragen we ook uit. Het 
moet een aantrekkelijke woonstraat worden 
met een aantal sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen, zoals een gezondheids-
centrum en andere dienstverlening. Het kind-
centrum Toermalijn (school, peuteropvang en 
naschoolse opvang), dat nu in de  Weimarstraat 
is gevestigd, gaat als het goed is naar de 
 Beeklaan. Ik ben bezig met de verplaatsing van 
autogarage Dolfijn naar een bedrijventerrein. 
De buurt en de ondernemer zijn er blij mee.”

Waarom zou een ondernemer zich 
willen vestigen in de Weimarstraat?
Gerner: “De inkomensklasse van de populatie 
in de omgeving is interessant. Buurtbewoners 
hebben wat te besteden. En ze zijn multi-
cultureel, dat is voor bepaalde winkels aan-
trekkelijk.”
Bouchibti: “De Weimarstraat is een gewilde 
plek. De straat ligt centraal tussen omringende 
woonwijken. Voor elke leegstaande  winkel- of 
bedrijfsruimte hebben we gewoonlijk zo’n 
 zeven, acht gegadigden.”

Buurtbewoners klagen al jaren over 
de coffeeshops in de Weimarstraat. 
Wat gaat daarmee gebeuren?
Gerner: “De coffeeshophouders zijn goede 
onder nemers, ze zijn gescreend en hebben een 
vergunning. Ik vind ook dat er te veel zijn en ik 
weet dat er overlast is. Maar ik vind het jammer 
dat er niet met hen maar over hen wordt ge-
sproken. Ze hoeven van mij niet allemaal dicht, 
een of twee kunnen wat mij betreft blijven. 
De eigenaren willen wel weg, maar waar moeten 
ze naartoe? Niemand zit op ze te wachten.’

Hoe zien jullie de toekomst  
van dit gebied?
Bouchibti: “Als je ziet wat we in een jaar heb-
ben bereikt, dan ben ik positief gestemd. 
Gerner: “Ik ook. Al realiseer ik me dat het een 
proces van lange adem is. In het eerste deel 
van de Weimarstraat gaat het heel goed, in 
het tweede en derde deel moeten nog stap-
pen worden gezet. Dat kost tijd. Tot nu toe 
stonden winkeliers en bewoners vaak tegen-
over elkaar met botsende ideeën over verkeer, 
groen, parkeerplaatsen etc. Ik wil samen met 
de bewoners optrekken. Ook al moet ik het 
belang van winkeliers voorop stellen, je kunt 
altijd een middenweg vinden.”

Werken aan een  
Weimarstraat met allure

Van links naar rechts: Cor Speksnijder is journalist en bewoner van het gebied, transformatiemanager Abdel Bouchibti en Annemarie Gerner, voorzitter van 
de Ondernemersvereniging Weimarstraat.

Robert van Asten


