
 javascript:; 
Januari/februari 
2016 

JAARGANG 16 
NR. 1 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

* 11 februari 2016                            
Politie-Horecaoverleg aanvang 
14.00 uur 

* 11 februari 2016               
Bestuursvergadering 

* 4 februari – 4 maart stemmen 
voor de BIZ 

Leden van de BHL                        
Akbar Indian Restaurant,                 
Argentijns rest. Los Argentinos,       
Bar-coffeeshop The Rookies, Blinq,  
Bulldog Palace, Bourbonstreet Blues 
Club, Brasil Music Bar, Bubbles,        
café Amsterdamned, café Biblos,     
café de Gieter, café Lux, café Kooper,             
café de Krul, café Luminaa,              
café Mokum,  café de Waard,          
Café Weber, Chicago Social Club, 
Chupitos, Club Up, cocktailbar N’Joy, 
Cooldown café, Dan Murphy’s Irish Pub                         
El Rancho Argentino, Feest van Joop, 
Heineken Hoek, Hoopman Irish Pub,      
Ibiza Club Ind.Chin. restaurant Puri 
Mas, La Bastille, Le Pub, Nr. 129 bar, 
Players, restaurant Dubbel             
restaurant De Blauwe Hollander,       
restaurant In de Buurt,                      
restaurant Kop van Jut,                    
restaurant Stoop & Stoop,               
ristorante Piccolino, Van Dijck Bar, 
Royal Thai restaurant,                      
Satellite Sportscafé, sociëteit De Kring, 
Surprise bar, The Noon coffee-shop, 
The Waterhole, Ultimate Party, 

Weerspreuk                                         
Als het in februari niet sneeuwt, weet 
dan dat je later, in de zomer van hitte 
geeuwt. 
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INVOERING COLLECTIEVE 
HORECA ONTZEGGING  

Binnenkort ontvangen alle onder-
nemers per email het aanmel-
dingsformulier. U wordt verzocht 
dit formulier volledig in te vullen 
en per mail aan mij te retourne-
ren.  

HET INGEVULDE FORMULIER 
GRAAG BINNEN EEN WEEK 
TERUGSTUREN 

Per deelnemend bedrijf moet 
een formulier volledig worden 
ingevuld en ondertekend  

Het streven is erop gericht om de 
CHO per 2 april te laten ingaan. 

BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE (BIZ) EN VEILIGHEID 

Veiligheid KVU : De Leidsebuurt is aangesloten bij de systematiek van de Kwali-
teitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Vier maal per jaar is er overleg met de politie, 
gemeente en ondernemers. Bijna maandelijks is er overleg met de politie over 
veiligheidszaken in het uitgaansgebied. In 2016 wordt de CHO (Collectieve Ho-
reca Ontzegging) ingevoerd. 

Om het uitgaansgeweld mede te helpen verminderen, is het voornemen, na even-
tuele realisatie van de BIZ, om hosts in te zetten tijdens de traditionele uit-
gaansavonden van 22.00 uur tot 06.00 uur. Taken van de hosts zullen o.a. zijn het 
optreden als gastheer/vrouw, bezoekers aanspreken op ongewenst gedrag, het 
signaleren van ongewenste zaken bij de politie.  

Om de hosts te kunnen financieren is het benodigde bedrag opgenomen in het 
budget van de BIZ.De gemeente financiert 50% van de totale kosten van de hosts 
gedurende de proef van 2 jaar. Na 1 jaar volgt er een evaluatie. Mocht uit de 
evaluatie blijken dat de proef niet het gewenste effect heeft opgeleverd, dan kun-
nen de ondernemers besluiten een einde aan de proef te maken. De dan teveel 
berekende kosten worden dan aan de ondernemers teruggestort. 

Bonus                       
De gemeente is bereid een bonus te verstrekken aan die bedrijven die aan de 
voorwaarden in het nog te sluiten convenant voldoen, de voorwaarden zullen o.a. 
behelsen verplichte training voor portiers en barpersoneel, geen alcohol verstrek-
ken aan jeugdigen, geen alcohol drinken door in dienst zijnde personeel. Ook voor 
de ondernemer zullen voorwaarden gesteld worden . 

De bonus behelst :                   
Op de traditionele uitgaansavonden vrijdag- en zaterdagavond vindt er verruiming 
van de openingstijden plaats. 

Nachtzaken mogen geopend zijn tot 08.00 uur, waarbij na 06.00 uur geen be-
zoekers meer binnengelaten mogen worden. 

Avondzaken mogen geopend zijn tot 05.00 uur, waarbij na 04.00 uur geen be-
zoekers meerbinnen gelaten mogen worden.  

Dagzaken mogen geopend zijn tot 04.00 uur, waarbij na 03.00 uur geen be-
zoekers meer binnen gelaten mogen worden. Het terras van alcoholschenkende 
zaken mag het gehele jaar geopend zijn tot 02.00 uur tijdens de uitgaansavonden. 

CONTRIBUTIE BHL 2016         
Gelet op de lopende procedu-
re voor de BIZ, zal er voo-
ralsnog geen contributie wor-
den geïnd. Indien onverhoopt 
de BIZ niet zou worden be-
haald, dan zullen gedurende 
de maand maart 2016 twee 
termijnen worden geïncas-
seerd. De contributie is voor 
het jaar 2016 niet verhoogd. 

De lente is in aantocht                                                
De terrassen op het Leidseplein zijn er klaar voor 
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BELANGENVERENIGING HORECA LEIDSEBUURT   ja-

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS                                                                  
- Alarmnummer hulpdiensten 112                                               
- Politie, Brandweer, GGD  0900-8844                                               
- Slachtofferhulp detailhandel 0800-0801                                               
- Voorzitter BHL   06-53380798 Mail : cswaan@wanadoo.nl                                   
- Secretariaat                06-12165524  Mail : secretaris@leidseplein.amsterdam             
- Straatmanager                06-12165524  Mail : straatmanger@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 

                                                                                                                      

                                                 

                                             
Meester Advocaten B.V.  Postbus 15200, 1001 ME Amsterdam.     

                 Foeliestraat 18 1011 TM AMSTERDAM          T. 020 - 409 55 55        F. 020 – 409 54 44

Projectbureau 
Leidseplein Secretariaat:  
E-mail: projectleidseplein@amsterdam.nl                          
Omgevingsmanager: 
Marjanne Grotenhuis 
E-mail: m.grotenhuis@amsterdam.nl 

WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 
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BIZ EN OPENBARE RUIMTE 

Fiets- en scooter problematiek :       
De BHL wil dat het regime van het 
Leidseplein ook gaat gelden voor alle 
Leidse straatjes. 

Laad- en lostijden :       
de BHL wil een uniform regime voor 
het uitgaansgebied : 07.00 – 12.00 
uur. 

Sfeerverlichting  :                
in de wintermaanden : het streven is 
om de sfeerverlichting in het uit-
gaansgebied te vernieuwen en uit te 
breiden naar die gedeelten van het 
gebied, die nu nog geen sfeerver-
lichting hebben 

	  	  

	  
Bij	  de	  vernieuwing	  van	  het	  Leidseplein	  worden	  extra	  parkeerplekken	  voor	  fietsen	  en	  scooters	  
gemaakt.	  In	  de	  huidige	  situatie	  zijn	  er	  in	  totaal	  circa	  1.600	  plekken.	  In	  het	  vastgestelde	  definitief	  
ontwerp	  is	  bepaald	  dat	  er	  in	  totaal	  3.660	  plekken	  voor	  fietsen	  moeten	  komen,	  verdeeld	  over	  
een	  ondergrondse	  stalling,	  op	  het	  water	  en	  op	  straat.	  Daarnaast	  komen	  er	  voor	  scooters	  360	  
plekken	  op	  straat.	  Afgelopen	  periode	  is	  gewerkt	  aan	  de	  verdere	  invulling	  van	  de	  opgave.	  Daar-‐
voor	  zijn	  in	  de	  zomer	  nieuwe	  tellingen	  uitgevoerd	  van	  geparkeerde	  scooters	  en	  fietsen	  op	  en	  
rondom	  het	  plein.	  Hieruit	  is	  gebleken	  dat	  -‐	  tegen	  de	  verwachting	  in	  -‐	  er	  rond	  het	  drukste	  mo-‐
ment	  (vrijdagnacht)	  minder	  fietsen	  worden	  geparkeerd	  dan	  in	  2012.	  Vermoedelijk	  is	  dit	  het	  
resultaat	  van	  de	  ingezette	  structurele	  handhaving	  op	  fout	  en	  te	  lang	  geparkeerde	  fietsen.	  	  
	  
	  Geen	  fietsparkeervoorziening	  achter	  Barlaeus	  	  
Het	  college	  van	  B&Wstelt	  voor	  om	  het	  aantal	  fietsparkeerplekken	  op	  het	  water	  van	  de	  
Lijnbaansgracht	  te	  verlagen	  van	  1000	  naar	  460	  (540	  plekken	  minder	  dan	  in	  het	  definitief	  on-‐
twerp).	  Voorgesteld	  wordt	  deze	  te	  realiseren	  bij	  de	  Melkweg	  en	  de	  beoogde	  locatie	  achter	  het	  
Barlaeusgymnasium	  te	  laten	  vervallen.	  

KANDIDATUUR KHN AMSTERDAM    
De BHL heeft Arjan de Waard be-reid 
gevonden zich kandidaat te stellen 
voor een bestuursfunctie bij KHN-
Amsterdam. Binnenkort vindt de ver-
kiezing plaats en zal de horeca 
Leidsebuurt na afwezigheid van vele 
jaren weer vertegenwoordigd zijn in 
het bestuur van de KHN-Amsterdam 


