
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen doet mee! 

Zo’n 80% van de ondernemers op het Damrak / Beursplein doen mee 

en zijn lid van onze ondernemersvereniging.  

Maar wat zou het toch mooi zijn als iedereen mee doet!   

Sinds een aantal jaar heeft de overheid een instrument ontwikkeld 

voor ondernemersverenigingen om deze wens om te kunnen zetten 

in actie. De bedrijveninvesteringzone, afgekort biz. Een biz is een 

afgebakend gebied, waarin ondernemers samen investeren in de 

kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Het grootste verschil is dat 

iedere ondernemer in het gebied mee moet gaan betalen en er dus 

geen zogenaamde freeriders meer zijn in de straat.  

Om een ondernemersvereniging om te zetten tot een biz moet er een 

procedure gestart worden in samenwerking met de gemeente 

waarin afspraken en plannen worden vastgelegd voor de komende 

vijf jaar. Uiteindelijk moeten alle ondernemers in het gebied 

stemmen voor of tegen de biz, middels een draagvlakmeting. 

Deze procedure is intensief en zal tot maart volgend jaar in beslag 

nemen. Des al niettemin heeft bestuur besloten om deze procedure 

te starten, want:  

- Iedereen doet mee. 

- De ondernemers boven de plint/stegen gaan ook 
mee doen. 

- Met z’n allen bereik je meer. 
- Bijdragen worden in veel gevallen minder. 

Het bestuur en de straatmanager zullen komende tijd alle 

voorbereidingen doen om tot een biz te komen, maar we hebben ook 

uw hulp nodig! In februari 2017 wordt er gestemd en dan hebben we 

natuurlijk zoveel mogelijk positieve stemmen nodig. Alleen bij een 

positieve meerderheid zal de biz doorgang hebben. Komende 

periode zullen we u meer gaan informeren over een biz, maar heeft 

u al eerder vragen dan kunt u altijd terecht bij Evelien. 

 

Een jaar later 

De Ondernemersvereniging heeft een schouw gelopen met onze leden en daarna 

met de gemeente, om te zien hoe het een jaar later is na de aanleg van de Rode 

Loper. Niet alleen de aanleg zelf, maar ook de vele investeringen en aanpassingen 

van ondernemers en eigenaren beginnen duidelijk zichtbaar te worden. 

Verborgen schoonheid begint te ontluiken. Uiteraard zijn er ook nog een aantal 

zaken waaraan gewerkt moet worden… Tijdens beide rondes kwamen we tot de 

conclusie dat van alle regelgeving die er is op het Damrak, er eigenlijk maar 10 zijn 

die echt het verschil maken. En we dus nog een enorme slag maken als we ons 

daar als ondernemer en als gemeente op concentreren. Fietsen, afval en parkeren 

worden vaak benoemd als overlast gevend. Ook in de resultaten van de 

buurtenquête komt dit duidelijk naar voren. Wij zullen ons samen met de 

handhaving buigen over deze 10 prioriteiten en dit binnenkort bij u extra onder de 

aandacht brengen zodat we in de verantwoordelijkheid, die we ook als 

ondernemer hebben, nog een stap kunnen zetten tot een nog mooier Damrak! 

Samen maken we het echte verschil …Want herinnert u zich nog hoe het was? 

 

NIEUWSBRIEF 

#2, juni 2016 

Uw bijdrage, ons werk! 

Afgelopen maand heeft u van ons een factuur gekregen voor de jaarlijkse 

bijdrage aan de Ondernemersvereniging, maar wat doen we nu eigenlijk allemaal 

precies?! Naast het verzorgen van de feestverlichting zijn onze werkzaamheden 

voornamelijk gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat. Elk 

onderwerp of project vergt een hoop werk achter de schermen en ziet u eigenlijk 

pas bij een positief resultaat terug in het straatbeeld. Sinds de aanleg van de 

Rode Loper is er al veel veranderd op het Damrak en komende tijd gaat u weer 

een aantal mooie resultaten zichtbaar zien van ons werk en de samenwerking 

met de gemeente. We lichten een paar projecten voor u uit.  

Beheerplan        -> De juiste inzet van bijvoorbeeld schoonmaak en overige          

                                werkzaamheden/inrichting. 

Fiets parkeren   -> De overlast van fiets/scooter tot een minimum beperken. 

Zwerfafval          -> Diverse pilots en experimenten om de straat op een 

                                constant niveau zo schoon mogelijk te houden. 

Collectief afval  -> Een project voor het verminderen van rijbewegingen en  

                                bedrijfsafval op straat door collectief inzamelen. 

Project Hotspot ->Hoe te handelen bij een calamiteit of crisissituatie, opzetten  

                                van een communicatienetwerk. 

Marketing          -> Het gebied op de kaart zetten als mooiste entree van de stad 

Stegen             -> Samen met een aantal eigenaren wordt er een plan      

               ontwikkeld om de stegen een speciale invulling te geven.  

Communicatie  -> Verbeteren door onze vernieuwde website, nieuwsbrieven  

                                 en meer. 

Daarnaast kunt u met specifieke vragen altijd bij Evelien terecht. Zij kan u 

adviseren dan wel met de juiste personen in contact brengen. En heeft u nu zelf 

een extra punt van aandacht voor de gehele straat, we horen het graag! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen en meer… 

Tot 30 sept  The Art of Banksy in de Beurs van Berlage 
1-11 juli  Amsterdam Fashion Week 
6 -10 juli   EK Atletiek 
23 juli - 7 aug Gay Pride/Euro Pride 
23 juli   Roze Zaterdag op de Dam 
24 juli  Human Rights Concert op de Dam 
6 augustus Canal Parade 
12 augustus Grachtenfestival 
26-28 augustus Uitmarkt 
5 -22 augustus  Olympische Zomerspelen 

 

Dit experiment samen met aanleg 

van fietsvakken zullen er hopelijk 

voor zorgen dat onze bezoekers de 

weg naar de afvalbak beter vinden. 

Aan u vragen we ook extra te letten 

op het schoon houden van  de 25 

meter rond uw onderneming. Op 

onze website vindt u de regelgeving. 

Naast het zwerfafval, bieden we met 

zijn alle veel bedrijfsafval aan. De 

manier waarop dit nu gebeurt zorgt 

voor bergen afval en een rommelig 

straatbeeld, meestal rond etenstijd! 

Ook zijn er heel veel rijbewegingen 

van  afvalinzamelaars. Al enige tijd 

onderzoeken we of er een vorm 

gevonden kan worden waarin dit 

efficiënter kan. En dat kan! 

 

Natte Damrak 

Na de zomer zal het Natte Damrak een nieuwe 

inrichting krijgen. De grote plantenbakken zullen 

verdwijnen en de huidige banken worden 

vervangen voor grotere banken zoals deze 

verderop op het Damrak te vinden zijn. Ter 

bescherming van de kademuur zullen er tussen 

de banken en op de koppen van de stoep 

paaltjes geplaatst worden. Dit om er zeker van 

te zijn dat er geen zwaar verkeer meer rijdt over 

de stoep. 

 

 

 

Samen houden we het Damrak schoon 

Er lopen elke dag duizenden mensen over het Damrak en het wordt 

drukker. Schoonheid is een grote prioriteit op het Damrak. Op 

verschillende manieren proberen we samen met de gemeente de 

overlast van het zwerfafval tot een minimum te beperken. Zo is er na 

de ingebruikname van de Rode Loper een speciaal beheerplan 

opgesteld voor het Damrak. Nu het drukker wordt is er een extra 

schoonmaakronde ingezet voor de maanden juni, juli en augustus. 

Samen met de extra bakken van de fastfood ondernemers al extra 

actie dus rond het schoonhouden van het Damrak. Sinds kort wordt 

ook de  bezoeker extra geprikkeld om hun afval in de afvalbak te 

gooien in plaats van op straat met extra opvallende afvalbakken. 

 

 

Maar veranderingen in het huidige proces zijn ingewikkeld,  stapje bij 

beetje zullen we veranderingen moeten gaan maken. Daarom willen 

van u graag weten, wat voor u de beste tijd/ manier is waarin uw afval 

wordt opgehaald. Evelien zal u hiervoor in de komende tijd 

benaderen waarna de eerste stappen tot een collectieve inzameling 

gezet kunnen worden. Wist u overigens dat u geen reinigingsrecht 

hoeft te betalen als u een bedrijfscontract heeft afgesloten. Hier dient 

u echter wel altijd ontheffing aan te vragen. Hoe? Kijk op onze 

website onder het kopje ‘Voor onze leden’.  

 

 

Genieten op het Damrak! 

Het Tulpfestival was een groot succes! 

De tulpen maakten het Damrak niet 

alleen extra kleurrijk maar trok ook nog 

eens veel mensen naar de oostzijde. 

Menigeen heeft prachtige foto’s 

gemaakt van de tulpen in bloei. Ook 

hadden de tulpen effect op het 

parkeren op de stoep, want dat was 

stukken minder… kortom wat ons 

betreft voor herhaling vatbaar! Daarom 

zal de Ondernemersvereniging voor het 

Tulpfestival van 2017 zorgen dat er 

weer tulpen staan, maar dan langs de 

gehele oostzijde! 

Wat hadden we toch nog een mazzel met Koningsdag dit jaar, nauwelijks regen, 

ondanks alle slechte voorspellingen! Voor het eerst stonden kramen maar 

afvalbakken op het Damrak en het effect was geweldig! Ook liepen er 

cleanteams rond om de straat schoon te houden en dat was duidelijk zichtbaar! 

Op het Beursplein stond een toiletvoorziening kortom aan alles was gedacht om 

er een succesvolle dag van te maken. 

 

 

De plannen rond de bouw van fietsparkeergarage 

op het Beursplein zijn inmiddels definitief 

gemaakt. Maar deze extra parkeervoorziening zal 

pas in 2018 klaar zijn voor gebruik. Om de overlast 

van de geparkeerde fietsen tot die tijd te 

beperken komen er 5 flinke fietsparkeervakken 

opak 

 

Altijd Handig 

Onze website www.damrakbeursplein.amsterdam wordt al goed 

aangevuld.  Ook zullen we binnenkort een facebookpagina starten 

om de leuke weetjes van het Damrak en Beursplein te ontdekken en 

te delen, zoals bijvoorbeeld de opening van de gloednieuwe winkel 

Oakley op Damrak 59. 

Nood en hulpdiensten 
Alarmnummer   112 
Geen spoed, wel politie  0800-8844 
Brandweer, algemeen  020-5556666 
Meld Misdaad Anoniem   0800-7000 
Wijkagent: Chris Merks  06-20035225 
 
Gemeente Amsterdam 
Vragen/overlast   14 020  of 020-624 1111 
What’s app dienst    06 4444 0655 
Reinigingsdienst   020-5519555 
 
Ondernemersvereniging Damrak/Beursplein 
Marcel Schonenberg: voorzitter@damrakbeursplein.amsterdam 
Rob Veeger: penningmeester@damrakbeursplein.amsterdam 
Anuschka Tjin A. Cheong: secretaris@damrakbeursplein.amsterdam 
Evelien van Damme: evelien@straatmanager.nl of 06-15051167 

 

Fietsen in het vak!  

Velen komen met de fiets of scooter naar het Damrak, want we zijn natuurlijk niet 

voor niets Amsterdammers. Maar de fietsen zorgen ook voor problemen, 

prullenbakken zijn niet meer bereikbaar en op drukke dagen is de doorgang naar 

bedrijven beperkt. Ook geven omgevallen fietsen onnodig veel chaos.  

 

 

op het Damrak. Om deze stap te maken zullen er in eerste periode fietscoaches 

staan om fietsers hierop te wijzen. Komt uzelf of uw personeel met de fiets of 

scooter, parkeer uw fiets straks ook in een vak! Daarnaast geldt de 6 weken 

regeling sinds 1 mei op het Damrak. Staat een fiets langer dan 6 weken dan wordt 

deze verwijderd.  
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