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WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 

WEBSITE WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 

Binnenkort zal onze website ook voor duitstalige en franstalige 
bezoekers te lezen zijn. Des te meer reden voor die bedrijven 
die hierop nog niet vermeld zijn, om alsnog gegevens en foto’s 
aan te leveren bij het secretariaat. Foto’s graag via wetrans-
fer.com. Vermelding op de website voor alle bedrijven in het 
uitgaansgebied is volledig kosteloos. 

Ook bedrijven die nu al op de website staan, maar hun foto’s 
willen wijzigen, bijzondere acties willen laten vermelden of hun 
gegevens willen aanpassen, dit kan altijd, even een mailtje met 
de aanpassingen naar secretariaat@leidseplein.amsterdam  

VEEL ZAKKENROLLERIJ IN HET UITGAANSGEBIED     
In de periode medio maart tot medio april van dit jaar zijn er 133 aangiftes 
gedaan van zakkenrollerij ofwel op straat ofwel in een horecabedrijf in ons 
uitgaansgebied. Binnenkort krijgen alle bedrijven een sticker, zoals 
hiernaast is afgebeeld, om de bezoeker erop attent te maken goed op 
zijn/haar eigendommen te letten. Ook wordt de ondernemer verzocht zijn 
peroneel te instrueren alert te zijn op ongewenste situaties en de bezoeker 
hierop attent te maken. 

ALV BIZ VERENIGING UITGAANSGE-
BIED LEIDSEBUURT 

Tijdens de recent gehouden algemene leden-
vergadering werden de jaarplan en de begro-
ting 2016 goedgekeurd door de aanwezige 
bedrijven. Beide stukken, inclusief het verslag 
van de ALV zijn opgestuurd naar de gemeente 
Amsterdam. 

Het verslag van de ALV is per mail verstuurd 
naar de bedrijven in het uitgaansgebied. 

NOODVERORDENING 8 MEI 2016 LEIDSEPLEIN 

Op 8 mei a.s. kan (en wie twijfelt hier nog aan) Ajax kampioen 
worden van de eredivisie.  

In 2014 zijn hele goede ervaringen opgedaan met het gecontro-
leerd toelaten van bezoekers op het terrasgedeelte van het Leids-
eplein. Alle bezoekers werden gefouilleerd en zaken als drank, 
vuurwerk e.d. werden in beslag genomen. Er hebben zich dat jaar 
nauwelijks of geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.  

Er wordt een grote toeloop van supporters verwacht, mede gelet 
op het feit dat Ajax uit speelt bij De Graafschap. 

De politie en de BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt heb-
ben daarom de burgemeester verzocht om wederom een nood-
verordening af te kondigen voor het terrasgedeelte op zondag 8 
mei. De burgemeester heeft hierin toegestemd en de noodveror-
dening afgekondigd. 

De ondernemers van het Leidseplein wensen Ajax 
veel succes en rekenen op het 34e landskampioen-
schap 
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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 

                                                                                                                     

                                                 

                                             
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: marjanne.grotenhuis@amsterdam.nl 
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Wanneer de spinnen buiten 

vlijtig weven , zullen we 

zeker mooi weer beleven 

HYGIËNE CODE GEWIJZIGD 
Sinds 1 april geldt de nieuwe Hygiënecode en dat is geen geintje! Elk bedrijf 
dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voed-
selveiligheid. Iedere horecaondernemer die eten en drinken bereidt om ter 
plaatse te nuttigen, is verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. 
In de Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven hoe u de voedselveiligheid 
en hygiëne kunt bewaken. 
Als u werkt volgens de Hygiënecode voldoet u daarmee aan de HACCP-eisen, 
de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid. Maak het uzelf gemakkelijk: 
bestel nu de nieuwe Hygiënecode en voldoe aan de wet! 
Bestel nu snel de Hygiënecode! U kunt de gedrukte Hygiënecode eenvoudig 
via de KHN-webshop bestellen. U ontvangt de bestelling binnen vijf werk-
dagen.  
 
Korting voor leden van KHN  Leden van KHN ontvangen 70 procent korting! 
Zij betalen € 30 (exclusief btw) in plaats van de aanschafsprijs € 100 (exclusief 
btw). 
 
Wat is er gewijzigd?  De nieuwe Hygiënecode voldoet aan de meest actuele 
wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. De code biedt u een to-
taalpakket van de nieuwe (werk)processen, de frequentie van uw regis-
tratieverplichtingen en voorbeeldregistratieformulieren. Deze voorbeeldregis-
tratieformulieren kunt u ook via het menu aan de rechterzijde op deze pagina 
downloaden.  
 
Engelse en Chinese versie  
De nieuwe Hygiënecode is ook in het Chinees en Engels beschikbaar. U kunt 
deze bestellen via de webshop van KHN. 
 
Oude Hygiënecodes niet meer geldig  Zodra er een nieuwe versie van de 
Hygiënecode van kracht wordt, vervalt de voorgaande versie. De laatste ver-
sie is uit 2007 en is per 1 april 2016 vervallen. Horecaondernemers moeten 
dus volgens de regels van de laatste versie van de Hygiënecode werken. 

INVULLING BIZ PLANNEN             
In deze nieuwsbrief is al gemeld dat de 
website wordt uitgebreid  met de Engel-
se en Franse taal. Ook is offerte aange-
vraagd voor het reinigen van graffiti in 
het gehele BIZ gebied. 

Ook wil het bestuur invulling gaan geven 
aan het plan om hosts in te zetten. Hier-
voor moet een convenant getekend 
worden met de burgemeester. 

 De vereniging heeft de burgemeester 
benaderd om een afspraak op korte 
termijn te kunnen krijgen om over dit 
onderwerp te praten. Helaas heeft de 
burgemeester pas eind juni tijd. 

Ook volgen binnenkort gesprekken met 
leveranciers van feestverlichting. De 
huidige feestverlichting is aan vernieuw- 
ing toe en er moet ook meer feestver-
lichting komen. 

WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 
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Bezoekadres 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
Telefoon 14 020 
Fax 020 256 4433 
www.amsterdam.nl/leidseplein 

Het stadhuis is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein. 

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 

Aan de bewoners en ondernemers Leidseplein en omgeving  

  

Datum 11 april 2016 
Behandeld door Mw. M. Grotenhuis, omgevingsmanager projectbureau Leidseplein 
Onderwerp Bomen verwijderen voor ingrijpende vernieuwing tramkruispunt Leidseplein 

 
  

Geachte heer, mevrouw, 
 
Komend najaar vindt op het Leidseplein een ingrijpende klus plaats, met veel hinder: de vervanging 
van het spoor op de tramkruising. Om aannemers en verkeer ruimte te geven, is het nodig komende 
zomer al een deel van de bomen op het Leidseplein te verwijderen. Dit zijn bomen waarvan in het 
Definitief Ontwerp voor het Leidseplein is vastgesteld dat deze in de eindsituatie niet terug komen.  
 
De voorbereidende werkzaamheden op het tramkruispunt starten in augustus. Het slopen van de 
kruising gebeurt in september en oktober. Hoogtepunt van het werk is rond 1 november. Dan zullen 
tientallen GVB’ers en werknemers van de aannemer hier 24/7 aan het werk zijn om de klus zo snel 
mogelijk te klaren. Trams worden dan ruim een week omgeleid. De gehele vernieuwing van het 
tramkruispunt is naar verwachting eind dit jaar klaar.  
 
Ruimte maken 
Het wordt passen en meten om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen en het werk goed 
uit te voeren. Daarom is het nodig in augustus/september het lage muurtje bij de ‘Heineken Hoek’ te 
slopen en een deel van de bomen op het terrassenplein en voor café Palladium op het Kleine-
Gartmanplantsoen te verwijderen. Ook is verschuiving van tramhaltes en taxi-opstelstrook 
noodzakelijk om voldoende ruimte te maken voor de uitvoering.  
 
De kapvergunningen zijn aangevraagd in lijn met het Definitief Ontwerp voor het Leidseplein, zoals 
in (2014) is vastgesteld. In de eindsituatie krijgt het terrassenplein meer zon en komt er een betere 
spreiding van de bomen. Totaal worden 23 bomen verwijderd, waarvan twaalf op het terrassenplein. 
Voor café Palladium gaan zes bomen weg. En langs het Hirsch-gebouw worden vijf bomen gekapt. 
Het is nog niet zeker of de bomen langs het Hirsch-gebouw ook al dit jaar worden verwijderd. De 
precieze planning van de aannemer, die in dit gebied aan het werk gaat, is nog niet bekend. 
Uiteindelijk staan er op en rond het Leidseplein straks 45 bomen, waarvan een deel nieuw wordt 
geplant.  
 
 

INFORMATIE OVER WERKZAAMHEDEN OP KORTE TERMIJN HERINRICHTING LEIDSEPLEIN 


