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COLLECTIVE HORECA ONTZEGGING 

Het is eindelijk zover, na twee jaar kan de CHO 
binnenkort ingevoerd worden voor bezoekers 
van horeca gelegenheden die zich niet aan de 
regels houden. 

Deze CHO zal in samenwerking met KHN afd. 
Amsterdam en de politie worden ingevoerd. 
Echter, door de lange looptijd van het toestem-
mingsproces bij de officiële instanties moet de 
BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt uw 
geheugen (laten) opfrissen en de namen van de 
bedrijven die deel nemen actualiseren. Ook 
moet de eigenaren/directeuren van de deel-
nemende bedrijven een geheimhoudingsformu-
lier tekenen. 
U wordt tijdens de jaarvergadering op 13 sep-
tember door Eveline Doornhegge van KHN uit-
gelegd hoe het systeem van een CHO werkt, 
aan welke voorwaarden een CHO moet voldoen 
en wat u moet doen als u iemand een CHO wilt 
opleggen. 

Tijdens de vergadering is ook Hans Mangnus 
van het politiebureau Lijnbaansgracht aanwezig. 

Jaarvergadering BIZ vereniging Uitgaansgebied 
Leidsebuurt 

Datum  : 13 september 2016 

Aanvang : 14.00 uur 

Locatie : Club Up, ingang Kleine- Gartman 

                          plantsoen 7-9 

 

A G E N D A 

1) Opening 
2) Mededelingen 
3) Verslag jaarvergadering d.d. 19 april 2016 
4) Verkiezing bestuursleden : zie bijlage 
5) Vaststellen werkplan 2017 BIZ vereniging 

zie bijlage 
6) Vaststelling budget 2017 BIZ vereniging : 

zie bijlage 
7) Activiteiten 2016/2017 
8) Collectieve Horeca Ontzegging : toelichting 

door Eveline Doornhegge, KHN 
9) W.v.t.t.k./rondvraag 
10)Sluiting 

 
 
De bij de diverse agenda punten behorende stukken 
worden aan de BIZ deelnemers toegezonden per 
mail.  
 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 
aanmelden bij het secretariaat. 

Voorbeelden van de mogelijke feestverlichting voor de straten 
en de bomen in de Leidsebuurt. In die straten waar geen over-
spanning mogelijk is komt de feestverlichting op palen. 



 Lorem Ipsum 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS                                                                  
- Alarmnummer hulpdiensten 112                                               
- Politie, Brandweer, GGD  0900-8844                                               
- Slachtofferhulp detailhandel 0800-0801                                               
- Voorzitter BIZ   06-53380798 Mail : cswaan@kpnmail.nl                         
- Secretariaat                06-12165524  Mail : secretaris@leidseplein.amsterdam             
- Straatmanager                06-12165524  Mail : straatmanager@leidseplein.amsterdam                 
- Voorlichting Amsterdam Centrum 020-6241111                    
- Handhaving Openbare Ruimte 020-5519645                    
- Handhaving Bouwinspectie 14020                                  
- Buurtregisseur politie  06-51448301                    
- Milieudienst    14020                                  
- KHN     06-51490709 Email : e.doornhegge@khn.nl 
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Projectbureau Leidseplein  
Secretariaat:  
E-mail: projectleidseplein@amsterdam.nl                          
Omgevingsmanager: 
Marjanne Grotenhuis 
E-mail: marjanne.grotenhuis@amsterdam.nl 

WEERSPREUK	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Voel je in augustus de wind 
zuidwest stoten, dan is een 
witte Kerst niet uitgesloten. 

WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 

Nieuw 
 

  

 

Sinds april 2016 is het team van Projectbureau Leidseplein uitgebreid met                                    
operationeel omgevingsmanager Eva Koster (rechts op de foto). Eva onder-
steunt omgevingsmanager Marjanne Grotenhuis, en zal veel op het plein zijn 
als aanspreekpunt voor ondernemers en omwonenden. Dit is nodig zeker nu 
er na dezomer meer op het Leidseplein wordt gewerkt, bijvoorbeeld van-
wege devervanging van het tramkruispunt. Eva zal ook aanwezig zijn op het 
wekelijkse inloopspreekuur voor het Leidseplein 

INLOOPSPREEKUUR 

Wekelijks op elke dinsdag houdt het 
Projectbureau Leidseplein een inloop-
spreekuur. U kunt vanaf dan iedere 
dinsdag tussen 16:00 uur en 17:30 uur 
terecht op de nieuwe locatie vlak bij 
het plein, Vondelstraat 11E, (begane 

 
van het Leidseplein. 

Gemeente Amsterdam zet jonge 
(mystery) toezichthouders in 
 
Ondanks dat een recent onderzoek 
aantoont dat de naleving van de 
leeftijdsgrens voor alcohol en tabak 
is verbeterd, constateren we dat er nog 
het nodige te verbeteren valt. De ge-
meente Amsterdam zet deze 
zomer jonge toezichthouders op de 
naleving van de Drank- en Horecawet. 
Deze zijn 18+ en het zijn boa’s (buiten-
gewoon opsporings ambtenaar) met de 
DHW bevoegdheid.       Bron KHN 


