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EN NOG VEEL MEER!

VOORWOORD VAN
DE VOORZITTER
Beste ondernemers en relaties,
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt is het eerste kwartaal
van het nieuwe jaar alweer voorbij. Wij waren allen blij dat
het merendeel van de COVID-19 maatregelen beëindigd is
en wij ons weer volledig konden richten op onze bedrijven.
Echter, worden we helaas geconfronteerd met nieuwe problemen: er zijn veel vacatures die moeilijk in te vullen blijken
en we hebben te maken met hoge prijzen voor energie en een
sterke inflatie. De inval in Oekraïne is van grote invloed op de
negatieve ontwikkeling van de energieprijzen en de daarmee samenhangende inflatie. In de eerste plaats gaan onze
gedachten uit naar de burgerbevolking van Oekraïne die geen
andere uitweg kan vinden dan te vluchten naar een veilige
plek in de rest van Europa of andere delen van de wereld.
Het is duidelijk dat ook wij als ondernemers in meer of
mindere mate te maken zullen krijgen met de gevolgen van
deze oorlog en wederom is het belangrijk elkaar in deze
situatie te steunen en er voor elkaar te zijn.
Terug naar Den Haag en het ZKD-terrein. Op 16 maart 2022
vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij zijn allen
benieuwd naar de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord
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en welke personen gekozen worden als wethouder en of dit
degenen zijn die zich zullen inzetten voor genoeg bedrijfsruimte voor ondernemers en hun medewerkers, de werkgelegenheid, de duurzaamheid en ieders veiligheid. Belangrijk
is dat wij als ondernemers met onze bedrijven goede support
zullen krijgen in de komende jaren. Het ZKD-terrein is wel
genoemd in veel partijprogramma’s door het verkiezingsmanifest dat wij hebben gestuurd aan alle politieke partijen
in de gemeente Den Haag. Wij zullen moeten wachten op het
nieuwe coalitieakkoord.
Doordat wij een nieuw BIZ traject zijn ingegaan kunnen wij
onze Parkmanager behouden. Daar zijn wij als bestuur enorm
blij mee. Door de grote inzet van Fokko Mellema en de voorzitter van de KVO-projectgroep kunnen wij de onderwerpen
die beschreven zijn in de BIZ zoals schoon, heel en veilig
blijven monitoren en nog steeds blijven werken om ons
bedrijventerrein tot een excellent bedrijventerrein te maken
waar ondernemers zich willen vestigen.

Het bestuur blijft graag met u, de ondernemers van het
ZKD-bedrijventerrein, in contact. Alleen met elkaar kunnen
wij het streven naar een “excellent” bedrijventerrein dat
schoon, heel en veilig is, waarmaken. Mocht u zelf ideeën
hebben over verbeteringen voor ons bedrijventerrein in het
algemeen, dan kunt u die mailen naar info@zkd.nl. Alle
ideeën zijn van harte welkom! Wanneer u tijd heeft bekijkt
u dan ook eens de website www.zkd.nl en lees de berichten.
Tenslotte nodig ik u van harte uit op de eerste ledenbijeenkomst op 7 april 2022 aanvang 16.30 uur in het ROC
Mondriaan Techniek Innovatie Huis aan de Tinwerf 14.
U kunt zich hiervoor aanmelden via info@zkd.nl. Graag
schud ik u daar de hand, want
dat mag weer!

Met vriendelijke groet,
Robert Medenblik
Voorzitter
Belangenvereniging Bedrijven
ZKD en Stichting BIZ ZKD

Ook de acties die beschreven staan in het Convenant
Duurzaam ZKD worden samen met de Stadsdeeldirecteur
van Loosduinen en zijn team opgepakt en uitgevoerd. Een
en ander is al zichtbaar op het bedrijventerrein. Zie meer
berichten hierover in deze Nieuwsbrief. Wij houden u op
de hoogte van de successen!

Robert Medenblik

GEBIEDSCONFERENTIE
CONVENANT DUURZAAM ZKD
Samen met diverse disciplines van de Gemeente Den Haag,
Stadsdeel Loosduinen en de Politie Loosduinen heeft het
bestuur van de Stichting BIZ ZKD concrete plannen gemaakt
over de veiligheid, leefbaarheid, onderhoud openbare ruimte
en het intensiveren van het schoonhouden van het bedrijventerrein. Er is een jaarplan 2022 opgesteld en hiernaast staan
de speerpunten”:

1.
2.
3.
4.
5.

Opstellen uitvoeringsplan Veiligheid en Leefbaarheid
Professionalisering Keurmerk Veilig Ondernemen
Verlenging convenant Grijs en groen
Aanstellen van een gebieds-BOA (handhaving)
Gebiedsschouw openbare ruimte / opstellen
beheersplan; “een plus op de basis”
6. Extra onderhoud groenstroken
7. Verbeteren openbare verlichting
8. Intensivering verwijderen weesauto’s en wrakken
9. Inzet studenten ROC Mondriaan t.b.v. upgraden
openbare ruimte
10. Verbeteren communicatie/terugkoppeling
Meldingen Openbare Ruimte
Het bestuur van de BIZ heeft de Parkmanager de opdracht
gegeven om alle bovenstaande dossiers te monitoren en dit
maandelijks te rapporteren in de bestuursvergaderingen.
U kunt al verschillende resultaten lezen in deze nieuwsbrief.
In september komt een volgende Gebiedsconferentie. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang van de speerpunten.
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WERKBEZOEK WETHOUDER
HANDHAVING
Op 25 februari 2022, heeft Hilbert Bredemeijer - Wethouder
Onderwijs, Sport, Buitenruimte en Handhaving een werkbezoek gebracht aan het bedrijventerrein ZKD. Het belang
van een Gebieds-BOA die samen met de Wijkagent ZKD het
dossier Veiligheid en Leefbaarheid gaat beheren werd mede
op basis van onze hotspotkaarten erkend. De knelpunten
die er zijn qua handhaafbaarheid van enkele artikelen van
de APV zijn aan de hand van diverse casussen besproken.
Ook is er afgesproken dat Parkmanagement feedback gaat
geven op de nieuwe app. van de gemeente Den Haag
waarmee MOR meldingen kunnen worden gedaan.
#Veiligheid #Leefbaarheid #Handhaving #Straatraces
#Weesauto's #Afvaldumpingen #Parkeren #Lachgas

VERBETEREN SOCIALE
VEILIGHEID
De groenstrook langs de Meppelweg (van de Tinwerf tot
en met de Zichtenburglaan) is flink uitgedund door het
stadsdeel Loosduinen. In de afgelopen dagen hebben
cliënten van het Leger des Heils - 50/50 Workcentre deze
groenstrook ontdaan van al het zwerfvuil. Dit alles zal
zeker bijdragen aan de sociale veiligheid. Los van deze
acties zal het Parkmanagement ZKD ondernemers actief
gaan benaderen om in gesprek te gaan over het aanbrengen
van extra verlichting aan de panden zodat dit gebied ook
in de avond- en nachturen beter verlicht is.

VERKEERSVEILIGHEID

OPGEKNAPTE BANK OP
DE KERKETUINENWEG
De eerste opgeknapte bank op het bedrijventerrein staat
er en het resultaat is echt verbluffend, wat een verschil!
Dit is een goed begin.

Een week of twee geleden vonden drie bestuurders van snelle
voertuigen het interessant om de Zinkwerf vanaf 18.51 uur
als racebaan te gebruiken. Gelukkig kwam hier snel een einde
aan door de meldingen die gedaan werden bij de Politie.
Hans den Dulk, onze wijkagent, was snel ter plaatse en heeft
de bestuurders het straatrace-beleid uitgelegd. Dit heeft
goed gewerkt. Het bleek een groep te zijn die deze informatie
onderling gedeeld heeft en tot nu toe is geen last meer van
deze stoere jongens ondervonden met hun racegedrag. Deze
informatie zal gedeeld worden met de Provincie Zuid-Holland
want die hebben contact met alle Parkmanagers van andere
bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland.
ZKD Nieuwsbrief No. 1 | 2022| 3

WHATSAPP GROEP ZKD SAMEN VEILIG
Ziet u verdachte personen, verdachte situaties en/of voertuigen (noteer
kenteken, kleur en type) in de omgeving van uw pand? Blijf melden!!
U kunt zich met behulp van de QR code aanmelden voor de WhatsApp groep
ZKD samen VEILIG. Ook kunt u uw naam en 06 nummer per WhatsApp versturen naar 06-34653334, u wordt dan toegevoegd in de WhatsApp groep.
Als lid van deze groep krijgt u meldingen van verdachte situaties en updates
over zaken die op dat moment actueel zijn op het bedrijventerrein. Ook onze
wijkagent en specialisten van de Politie Loosduinen nemen deel aan deze
GroepsApp. Natuurlijk kunt u de Politie 24/7 bereiken op 0900-8844 en bij
spoed altijd 112 bellen!

Scan de QR code en ook u bent lid
van de WhatsApp groep.

AVONTURIA DE VOGELKELDER
WINNAAR HAAGSE PAREL!

50 JAAR STICHTING DIERENAMBULANCE DE WIJS!
In 2022 rijdt Dierenambulance de Wijs al 50 jaar in Den Haag!
Maar ook buiten Den Haag ziet u deze ambulances regelmatig
rijden. Deze bijzondere stichting met de oprichter Theo de Wijs
mag niet ontbreken in deze Nieuwsbrief. Dierenambulance
de Wijs haalt niet alleen een aangereden kat of een gewonde
vogel op maar ook overleden huisdieren of gaat een kijkje
nemen op het strand naar aangetroffen zeezoogdieren.
Buiten hulpverlening in de eigen regio, biedt de stichting ook
hulp aan dieren in nood bij natuurrampen in Nederland en
in het buitenland. Tevens kunt u een beroep doen op Dierenambulance de Wijs wanneer uw eigen dier ziek is en u vervoer
naar een dierenarts nodig heeft. De Dierenambulance brengt
u, samen met uw huisdier, naar uw dierenarts. In de afgelopen
vijftig jaar zijn er veel nieuwe dierenambulance organisaties
bijgekomen, zowel in Nederland als in het buitenland. Veel
van die organisaties heeft de Theo de Wijs geholpen met het
oprichten van hun stichting naar voorbeeld van zijn eigen
organisatie. Mede hierdoor is heel Nederland voorzien van
dierenambulances die hulp kunnen bieden aan dieren in nood.
Bekijk ook de website www.dierenambulancedewijs.nl/website/contact/stichting-dierenambulance-de-wijs-50-jaar.
Theo de Wijs veel dank namens alle ondernemers op het
ZKD-bedrijventerrein voor alle goede zorgen rondom dieren,
veel geluk gewenst en op naar de volgende 50 jaar!
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Op 11 maart jl. werden de Haagse Parels uitgereikt tijdens
het evenement The Hague Inspired. Avonturia de Vogelkelder
is de winnaar van de parel in de categorie familiebedrijf.
De Haagse Parel is een jaarlijkse prijs van de gemeente
Den Haag die wordt uitgereikt aan bedrijven en zelfstandige
ondernemers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd
aan de Haagse economie. Dit keer met een categorie
specifiek voor Haagse familiebedrijven, die zich op een
unieke manier profileren. Bijvoorbeeld op het gebied van
maatschappelijke betrokkenheid, werkgelegenheid,
duurzaamheid en innovatie. “Avonturia de Vogelkelder
sprong er volgens de wethouder economie, Saskia Bruines
bovenuit. De dierenspeciaalzaak heeft een grote bekendheid in Den Haag, maar ook tot ver daarbuiten. Avonturia
heeft een grote lokale betrokkenheid en geeft mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om passend werk
uit te oefenen. Een terechte winnaar van de Haagse Parel
in de categorie familiebedrijven.", aldus wethouder
Saskia Bruines. De andere Haagse Parel werd uitgereikt
aan het bedrijf Secrid. Wij feliciteren de familie Huybers
van harte en zijn trots dat wij een familiebedrijf als
Avonturia de Vogelkelder op ons bedrijventerrein hebben.

STADSDEELDIRECTEUR LOOSDUINEN
MUSTAPHA EL BOUMESHOULI
BEZOEKT HOKA FOODSERVICE
In de kersteditie van de nieuwsbrief had ik aangekondigd
dat ik graag langskom bij ondernemers op het ZKD-bedrijventerrein. Voor mijn eerste bezoek was ik van harte welkom
bij een ras ondernemer, Joop Vermeulen (Hoka Foodservice).
Een gepassioneerde zakenman die trots is op zijn bedrijf.
En terecht! Persoonlijke aandacht en beleving zitten diep
in het DNA van het bedrijf. Aan de kennismaking ging een
ontmoeting vooraf tijdens de gebiedsconferentie ZKD, die
wij als gemeente hadden georganiseerd met het bestuur
van de BIZ-ZKD, ROC Mondriaan en de Commissie Loosduinen.
Het was meer dan een ‘praatsessie’. Joop was tijdens die
bijeenkomst constructief kritisch en had duidelijke opvattingen
over de slagkracht van de gemeente. Ik noem het constructief,
omdat hij en de andere deelnemers in de conferentie oog
hadden voor een cruciaal onderdeel in alle samenwerkings-

vormen, namelijk: het verschil tussen enerzijds elkaar begrijpen en anderzijds begrip hebben voor elkaar. Het doet me
deugd om te constateren dat in de samenwerking tussen de
gemeente en de ondernemers op het ZKD mooie stappen
worden gemaakt in het naleven van de gemaakte afspraken.
Daar waar het naleven van de afspraken onder spanning
komt te staan, is goed communiceren erg belangrijk. Zaken
en problemen moeten tijdig doorgegeven worden en wanneer
die binnen de aangegeven termijn opgelost zijn kunnen de
successen gedeeld worden met elkaar. Hier gaan begrijpen
en begrip hebben hand in hand!

meter afstand van haar winkel. Maar een almaar stijgende
huur dwong haar 2 jaar geleden om uit te zien naar iets
anders. Via een vaste klant kwam ze op het spoor van een
ruimte aan de Zilverstraat. Spannend in twee opzichten.
Omdat men hier niet snel een fitness shop verwacht en ook
omdat ze stopte met het geven van trainingen. Na vele jaren
bodybuilding en wedstrijden jureren vond ze het tijd het wat
rustiger aan te gaan doen. “Ik geef dus geen trainingen meer.
Ik begeleid nog wel atleten met advies en voedingsschema’s,
maar ik concentreer me nu vooral op de winkel.

Marjolein biedt een breed assortiment supplementen, sportkleding en boksartikelen aan en altijd met persoonlijk advies.
“Ik zit al jaren in dit wereldje en ken veruit de meeste producten
dus uit eigen ervaring.”

“DIT IS GEEN SNEL-EVENNAAR-BINNEN-WINKEL”
Marjolein Schilperoort is voormalig wereldkampioen
bodybuilding. Kortom een vrouw die van aanpakken en
doorzetten weet, en vol zelfvertrouwen. Maar toen ze met
haar winkel Body & Fashion van de drukke Fahrenheitstraat
verhuisde naar de Zilverstraat kneep ze ‘m toch wel even.
“Maar gelukkig. De meeste bestaande klanten verhuisden
mee, en nieuwe klanten weten me hier goed te vinden!”
Meer dan 20 jaar was die winkel aan de Fahrenheitstraat een
plek waar mensen die aan hun lichaam werken terecht konden
voor sportkleding en voedingssupplementen. Marjolein combineerde dat met personal training. Die trainingen verzorgde ze
in de quality fitness gym van Knetemann op een paar honderd

VAN 6 TOT 76 JAAR
In die winkel ontvangt ze een héél breed publiek. “Mannen
en vrouwen, dikke en dunne, actieve sporters en gasten die
net beginnen. Hier komen jongetjes van 6 jaar om hun eerste
bokshandschoentjes te kopen. Maar we hebben ook een man
van 76 die al jaren klant is.” Die uiteenlopende klantenkring is
Marjolein haar lust en haar leven. “De vuilnisman komt hier,
net als de huisvrouw. Maar ook bekende advocaten en hoge
ambtenaren. Ik klets nogal makkelijk en dit is geen ‘snel-evennaar-binnen-winkel’. Mensen komen hier voor een praatje en
een advies. Als het goed weer is zet ik een bankje met een kan
koffie voor de deur. Dan zitten we buiten lekker te beppen.”
WAARDERING
Aan gesprekstof geen gebrek, want Marjolein (63) reisde als
bodybuilder succesvol de hele wereld over. Talloze trofeeën,
bokalen en foto’s in de winkel illustreren dat. In Nederland
bestaat niet altijd evenveel waardering voor bodybuilding.
Marjolein kent de vooroordelen tot vervelens toe. Zelf weet ze
als geen ander hoe hard en lang je moet trainen om met een
perfect lichaam op het podium te staan. “In landen als de VS,
Brazilië en Italië staat de sport wel in aanzien en stappen de
mensen spontaan op je af.”
www.bodyandfashion.nl
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AANPAK VERLICHTING OP DE
ZINKWERF EN DEKKERSHOEK
In de week van 14 februari is het project betreffende het
verbeteren van de verlichting op de Zinkwerf uitgevoerd.
Onder andere zijn de armaturen vervangen. Hierna zullen de
verplaatsingen van lichtmasten en vervanging van de armaturen van de verlichting op Dekkershoek uitgevoerd worden.

HET KEURMERK VEILIG
ONDERNEMEN (KVO)
Een van de punten die aan de
orde kwam in de gebiedsconferentie Convenant Duurzaam
ZKD is het professionaliseren
van het KVO-overleg. Zoals u waarschijnlijk al weet is het
KVO-overleg ingesteld om zaken aangaande “schoon, heel
en veilig” te bespreken en problemen op te lossen. Vertegenwoordigers van de ondernemers ZKD, de gemeente Den Haag,
de politie, brandweer, handhaving, het Haags Veegbedrijf,
Den Haag Werkt, ROC Mondriaan en het Parkmanagement
komen viermaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van een
door de ondernemers ingehuurde voorzitter. Op 10 maart jl.
vond een eerste gesprek plaats tussen de voorzitter KVO,
Paul van Min, de Parkmanager Fokko Mellema en medewerkers van de directie Veiligheid van de gemeente
Den Haag. Aan de orde kwam o.a. de wenselijkheid om de
vergaderfrequentie te verhogen omdat blijkt dat een afstemming van eenmaal per kwartaal onvoldoende is om snel en
adequaat maatregelen te kunnen treffen. Ook kwam aan de
orde dat het snelheid bevorderend werkt als de vertegenwoordigers van de diverse disciplines zouden beschikken
over wat meer bevoegdheden c.q. volmacht. Tevens bleek
dat er sprake is van een gedeeltelijke “dubbeling” met het
“gebiedsoverleg”. Het gebiedsoverleg is ingesteld naar aanleiding van het afgesloten Convenant Duurzaam ZKD. Een
duidelijker afbakening van taken en een verbeterde onderlinge
communicatie moet de genoemde dubbeling verminderen.

MELD MISDAAD ANONIEM
Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt
waar u anoniem informatie kunt geven over alle vormen
van criminaliteit, b.v. drugshandel, wietkwekerijen,
fraude maar ook illegale bedrijfsactiviteiten. U kunt
iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis) of online
via www.meldmisdaadanoniem.nl. Via Meld Misdaad
Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen
om uw omgeving veiliger te maken.
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NIEUWE GEBIEDS-BOA VOOR
HET ZKD-BEDRIJVENTERREIN
Binnenkort verwelkomen wij Armando van Evert als de
nieuwe Gebieds-BOA voor ons bedrijventerrein. Armando
is voorheen werkzaam geweest in de wijken Segbroek en
Schilderswijk, maar gaat ons nu helpen om de veiligheid
nog meer te verbeteren. Hij is professioneel, heeft veel
kennis en ervaring in onder andere ondermijning en is
een doorpakker. Kortom een aanwinst voor de veiligheid
op het ZKD-bedrijventerrein. Welkom Armando!

SAMEN HOUDEN WE ZKD VEILIG EN LEEFBAAR!

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST
OP 7 APRIL 2022
U heeft de uitnodiging vast allemaal ontvangen in uw mail.
Check voor de zekerheid ook uw spam want mailchimpberichten willen hier nog weleens in terecht komen. U bent
van harte welkom op deze bijeenkomst vanaf 16.30 uur in
ROC Mondriaan Techniek Innovatie Huis aan de Tinwerf 14.
Wij mogen weer fysiek bij elkaar komen en alleen daarom
al zou het goed zijn elkaar weer te kunnen spreken en het
programma te volgen. U kunt zich nog steeds opgeven voor
deze bijeenkomst via info@zkd.nl.

ZKD-BOARD
Op 22 februari 2022 vond een digitale bijeenkomst plaats
van de ZKD-Board. Het bedrijventerrein Zichtenburg
Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) is aan vernieuwing toe.
Daarom gaat de gemeente met ondernemers in gesprek
over hoe ZKD er in de toekomst uit moet komen te zien.
Het is belangrijk dat u aansluit bij deze gesprekken en
de volgende bijeenkomsten want het gaat ook over de
toekomst van uw bedrijf! Het verslag van deze bijeenkomst
wordt geplaatst op de speciale website www.zkd.denhaag.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

RUUD VAN DIEMEN; ONDERWIJSDIRECTEUR ROC MONDRIAAN
Op 7 maart ging ROC Mondriaan weer helemaal open
voor studenten en dat betekende geen halve klassen meer,
veel minder online onderwijs, geen mondkapjes en geen
1,5 meter meer, maar wel een warme ontvangst voor
onze studenten.
Wat zijn we blij dat ze er weer zijn. Iedereen gratis koffie,
een sapje en een lekker hapje want zoiets moet natuurlijk
wel gevierd worden. Voor mijzelf is het na bijna twee jaar de
eerste keer dat ik zo’n grote groep studenten op mijn scholen
zag rondlopen. Ik ben zelf namelijk in april 2020 begonnen
ten tijde van de eerste lockdown. Ook in de buurt van onze
school en in het OV zal het niet onopgemerkt blijven dat onze
studenten er weer zijn. Het is prachtig om op de TechCampus
weer de machines te horen draaien, de dynamiek te ervaren
en gewoon onderwijs te kunnen verzorgen. Dat onze

studenten de afgelopen maanden veel gemist hebben is
zeker. De onderlinge contacten, de begeleiding van de docenten en het nu weer in een normaal dagelijks ritme moeten
komen. Het zijn allemaal belangrijke voorwaarden voor een
succesvolle schoolcarrière. Ik hoop dat iedereen op het ZKD
en daarbuiten gezond blijft en dat we met elkaar weer hele
mooie dingen kunnen doen; het werkveld, de gemeente en
het onderwijs, want we hebben elkaar heel hard nodig.
Ruud van Diemen MMI
Onderwijsdirecteur
ROC Mondriaan
06-28063933
r.van.diemen@rocmondriaan.nl

KVO ENQUÊTE
Het bedrijventerrein ZKD heeft al meerdere malen het
certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen toegekend gekregen. De procedure die dit jaar weer moet leiden tot een
nieuw certificaat KVO schrijft o.a. voor dat er een ondernemersenquête georganiseerd wordt. Iedere ondernemer
op ZKD zal in juni/juli digitaal benaderd worden met het
verzoek om deel te nemen aan die enquête. Het invullen
zal u niet meer tijd kosten dn 10 minuten. Met de verkregen gegevens uit de enquête zullen nieuwe doelstellingen
worden geformuleerd en wordt inzicht verkregen over de
veiligheid en het veiligheidsgevoel op het bedrijventerrein.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u te zijner tijd de
moeite wilt nemen de enquête in te vullen.

VOLG ZKD OOK OP
DE SOCIALE MEDIA
Naast de informatie in deze nieuwsbrief delen we ook veel
actuele zaken over ons bedrijventerrein via onze sociale
media. Volg ZKD dus ook op Facebook, Instagram, Twitter
en/of LinkedIn en tag ons gerust als u iets van uw bedrijf
bij ons onder de aandacht wilt brengen. Wij liken en delen
uw berichten graag.

BLIJ MET WIJKAGENT
HANS DEN DULK
Samen met de Parkmanager maar ook wanneer hij zijn eigen
rondes doet bezoekt Hans den Dulk de ondernemers. Onder
andere ook de sportschool op de foto. Natuurlijk moest er
even gespard worden! Zijn manier van optreden en benadering
van ondernemers om het bedrijventerrein veilig te houden
is heel goed. Hij zorgt ervoor dat er sneller gehandeld wordt
door handhaving. Denk hierbij aan o.a. het weghalen van
langparkeerders (ook wel weesauto’s genaamd). Tevens is hij
aangesloten bij de integrale bedrijfscontroles van het Haags
Economisch Interventie Team (H.E.I.T.) waarin de partners
als de Politie Eenheid Den Haag, de Rijksdienst voor het
Wegverkeer, de Sociale Dienst, de Forensische Opsporing
en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) participeren.
Hierdoor kunnen sneller acties worden uitgevoerd en
misstanden worden rechtgezet. Blij met Hans den Dulk!
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PARKMANAGEMENT
& CAMERABEWAKING ZKD
Door het Parkmanagement wordt dagelijks
gewerkt aan een schoon, heel en veilig ZKD.
Tijdens onze rondgangen over het bedrijventerrein zien we veel maar lang niet alles!
Daarom vragen we ook aan u als ondernemer
om alles wat in uw ogen niet klopt, altijd te
melden bij tel. 14070 of via de website van
de gemeente Den Haag. Ook kunt u meldingen rechtstreeks
bij het Parkmanagement doen via WhatsApp: 06-34653334.
Het voordeel voor ZKD is dat het Parkmanagement dan een
nog beter beeld krijgt van alles wat er speelt. Ook voor vragen
over het Cameraplan van ZKD kunt u Fokko Mellema altijd
bellen of mailen info@kciv.nl. Zo kunnen wij samen werken
aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

Creativiteit is onderdeel van zijn vak. Voor Pasen 2022 bedacht én
maakte Richard in een kleine oplage deze kleurrijke traktatie.

BONBON-MAKER BLIJFT
IN ALLES BESCHEIDEN
Al vanaf dag één dat Dekkershoek werd opgeleverd, in
1998, werkt Richard Omtzigt in het pand op nummer 50.
Aan de gevel een bescheiden en weinig opvallend naambord. Voor de deur een bestelwagen met het opschrift
‘Chocolaterie Omtzigt’. Geschreven in sierlijke maar niet
echt in het oog springende letters…
Richard zelf is trouwens ook de bescheidenheid in eigen
persoon. De 50-jarige chocolatier is allesbehalve een opschepper. Terwijl daar best reden toe is. De handgemaakte bonbons die hier worden gemaakt vinden hun weg naar de echte
fijnproevers. Banketbakkers, chocoladewinkels en hotels met
gevestigde namen - van Den Haag tot in het Gooi - behoren tot
zijn klantenkring. Maar Richard en zijn twee medewerksters
werken het liefst op de achtergrond.
PAANAKKER
Hij begon als banketbakker bij banketbakkerij Paanakker,
met 17 winkels ooit een begrip in Den Haag. Toen het bedrijf
failliet ging nam Richard de chocolade-afdeling over. De
reden? “Ik vond werken voor een baas tamelijk lastig. En ik
had geen zin om te gaan solliciteren!” In de loop der jaren
bouwde hij een reputatie op van een uiterst deskundige en
vakbekwame chocolatier.
ZWITSERSE METHODE
Het assortiment van ca. 40 soorten bonbons vormt de hoofdmoot van de productie. Daarnaast zijn er twee seizoenpieken
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in het jaar: paaseieren in het voorjaar en chocoladeletters in
december. In de hoge bedrijfshal staan machines die de chocolade (melk, puur en wit) op de juiste temperatuur brengen.
Ze maken hun bonbons niet volgens de Belgische methode
(waarbij vulling ín een chocolade vormpje wordt gespoten)
maar volgens de Zwitserse methode. Daarbij wordt de vulling
(hazelnoot, marsepein of ganache) met een glaceermachine
van een chocolade-jasje voorzien. Kenners prefereren deze
methode. Bij Omtzigt maken ze het chocolade omhulsel bovendien net wat dikker: ”Dat maakt de bonbon extra knapperig.”
GEEN PARTICULIEREN
Een enkele keer klopt er weleens een particulier op de deur
bij dit chocolade-atelier op Dekkershoek voor een doosje bonbons, maar daar begint Richard niet aan. “Ik heb grote klanten
in de directe omgeving zitten en als producent ga ik niet onder
hun duiven schieten.” Het verklaart mede waarom hij z’n
bestelbus zo terughoudend bestickerd heeft. “Veel van mijn
afnemers maken een heleboel zelf en maken daar ook reclame
mee. Die vinden het niet fijn als ik voor de deur sta te lossen.”
STEM LATEN HOREN
De aard van het beestje verklaart ook waarom Richard
tot op heden nooit zijn neus liet zien bij evenementen van
ZKD. Hij vindt het moeilijk om er alleen naar toe te gaan.
En toen hij afgelopen zomer eindelijk de stoute schoenen
had aangetrokken om naar de ZKD-barbecue te gaan, gooide
een privékwestie last minute roet in het eten. Nu is hij vastbesloten bij een volgende gelegenheid wél van de partij te
zijn. “Voor het BIZ-traject is het belangrijk te horen wat er
speelt. Maar ook dat ondernemers hún stem laten horen.
Parkmanager Fokko Mellema heeft me daarvan inmiddels
voldoende overtuigd.”
www.omtzigtchocolaterie.nl / info@omtzigtchocolaterie.nl
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