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Nieuwsbrief (tekst: Annemieke Bieringa)
Deze nieuwsbrief heeft ten doel, jullie allen te informeren
over alles wat er speelt in de straten die onder de BIZ van
Dam tot Stopera vallen:
- Damstraat
- Oude Doelenstraat
- Oude Hoogstraat
- Nieuwe Hoogstraat

2016: het Jaar van de Samenwerking

Samenwerking tussen ondernemers, stadsdeel
en pandeigenaren

In de Algemene Leden Vergadering van december 2015 is het jaar
2016 als jaar van de samenwerking benoemd. Samenwerking tussen
de ondernemers van de BIZ onderling, maar ook samenwerking tussen
de diverse BIZ-zen en Ondernemersverenigingen. De samenwerking
is einde 2015 al opgezet door het BIZ bestuur, de straatmanager en
de KvK (Wout Grift, gedetacheerd projectmanager van de KvK bij het Stadsdeel) samen met het
Stadsdeel Centrum om een aantal gezamenlijke problemen in onze BIZ op te pakken. Een ervan
is dat wij regelmatig te horen kregen en zagen dat de Hoogstraten (Oude en Nieuwe Hoogstraat)
te kampen hadden met tegenvallende bezoekerscijfers. Samen met bovenstaande partijen is een
Stimuleringsprogramma voor de ondernemers van de Oude en Nieuwe Hoogstraat opgezet , waar
alle ondernemers uit de Hoogstraten bij betrokken zijn geweest, via een uitgebreide enquête (najaar
2015) en via de mail (uitnodigingen voor een tweetal meetings in de Zuiderkerk). Een marketing
voorstel is gedaan door Marcel Jansen, marketeer van Ström Marketing. Doel van het programma is
de leefbaarheid en de bezoekersaantallen omhoog te krijgen en een beter economisch leefklimaat te
creëren. Praktisch gezien houdt dat onder meer in dat we beginnen met een aanlichtingsplan, samen
met Philips en met de pandeigenaren (Stadgenoot, Gemeente, NV Zeedijk, en particuliere eigenaren).
Ook zijn we aan het inventariseren of de ondernemers mooie aansprekende stickers voor op hun
ruiten zouden willen. En daarnaast zijn we in overleg met Stadgenoot om te kijken of -onder strenge
voorwaarden- de winkelpanden van Stadgenoot in de Nieuwe Hoogstraat een passend uithangbord
mogen dragen. Dat is nu contractueel uitgesloten. Dit alles om de zichtbaarheid van de winkels zelf te
vergroten. Het stimuleringsprogramma wil qua marketing de Hoogstraten vermarketen als “Concept
Street”, een straat waar je alle winkels en horeca tezamen als een grote concept street kunt zien, waar
alles te koop is, en wat als een totaal belevenis gezien wordt. Het Stimuleringsprogramma is opgestuurd
aan de ondernemers, mocht u het alsnog willen ontvangen, dan graag een mail naar de straatmanager.

Samenwerking tussen pandeigenaren onderling

Naast het stimuleringsprogramma voor de ondernemers zelf, zijn we ook in gesprek gegaan -in het
kader van de samenwerking- met de pandeigenaren, te beginnen met de eigenaren van de Hoogstraten
die onze BIZ visie (een gevarieerd aanbod in een gevarieerde straat/BIZ, die bewoners, Amsterdamse

bezoekers, dagjesmensen en toeristen aanspreekt) ondersteunen. Dit initiatief dat ondersteund wordt
door een steeds groter wordende groep pandeigenaren die deze variatie nastreven, heeft geleid tot het
opstellen van een “gentleman’s agreement”, een manifest, dat hopelijk in de loop van 2016 door alle
partijen ondertekend kan worden.

Samenwerking tussen de BIZ-zen en ondernemersverenigingen in
en rond de oude binnenstad

Eind 2015 is het initiatief ontplooid om meer te gaan samenwerken tussen de diverse BIZ-zen en
Ondernemersverenigingen in de oude binnenstad. Ook omdat de staatmanager voor meerdere straten/
buurten in de oude binnenstad werkzaam is. Op uitnodiging van het Bestuur van de BIZ van Dam tot
Stopera is in februari 2016 een eerste meeting geweest tussen de diverse besturen om te bezien welke
gezamenlijke onderwerp ons allen ter harte gaan. Bij de eerste meeting waren de besturen van de BIZ
Zeedijk, Nieuwmarkt, Koningsstraat, Antoniesbreestraat en Jodenbreestraat aanwezig en ook een aantal
ambtenaren van het Stadsdeel Centrum (1011 en 1012 gebied). Samenwerking op het gebied van
marketing, veiligheid en het afval probleem zijn onderwerpen die allereerst aangepakt gaan worden.
De straatmanager Annemieke Bieringa (ook straatmanager van de Nieuwmarkt en Zeedijk) is samen met
Wout Grift van de KvK hier inmiddels druk mee doende.

Keurmerk Veilig Ondernemen

2015 stond voor het jaar van de veiligheid, het jaar waarin in februari de KVO werd
opgezet. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, het KVO traject is in volle gang,
maar heeft een paar maanden vertraging opgelopen door wisseling van CCV
medewerkers die ons hierbij assisteren. Er is een vijf-punts-programma opgesteld
van veiligheidsissues waar de BIZ de meeste nadruk op wil leggen tijdens het
KVO traject. Deze punten hebben te maken met o.a. de slechte bestrating op
sommige plaatsen in onze BIZ, de gebrekkige verlichting in met name de Oude
en Nieuwe Hoogstraat en de zijstegen en het gevoel van onveiligheid dat de
ondernemers ‘s avonds daar hebben. Inmiddels is er een avond-lichtschouw geweest in de Nieuwe en
Oude Hoogstraat: de verlichting voldoet weliswaar aan de landelijke norm maar er wordt nog bezien of
er iets aan gedaan kan worden. Ook zijn we met de Dienst Metro in gesprek om te kijken of de metro
uitgang veiliger gemaakt kan worden, en eventueel beter verlicht kan worden. Ook zijn er gesprekken
gaande met het Oost Indisch Huis om daar aan verlichting te werken. Daarnaast zijn we vanuit het
eerder genoemde Stimuleringsprogramma bezig om te bezien of de panden aangelicht kunnen worden.
NB: Het KVO traject wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en ook voor de
accountantscontrole kunnen we subsidie bij het Stadsdeel Centrum aanvragen, zodat het KVO traject
ons in deze fase geen BIZ geld kost.
Nogmaals wijs ik u op het volgende: Het RPCAA is er op gericht om de criminaliteit tegen het
bedrijfsleven effectief te bestrijden. Veiligheid in uw onderneming is belangrijk voor uzelf, uw personeel
en uw klanten. Op de site www.veiligondernemendoejesamen.nl vindt u praktische adviezen om de
veiligheid in uw bedrijf te vergroten. Een aantal cursussen is gratis en er wordt subsidie voor gegeven.
Bij interesse van de kant van de ondernemers van onze BIZ kan een specialist bij de recherche
en politie, de heer Valentijn Rippens, een cursus “Alert aan het werk” aan onze BIZ ondernemers
verzorgen, een cursus om de veiligheid in en om uw zaak te verbeteren door zelf scherper te leren
kijken en op te letten. Bij interesse mailt u a.u.b. met de straatmanager (via straatmanager@gmail.com)

Wegdek/bestrating BIZ

In het kader van het KVO is de slechte bestrating ook aangekaart als
aandachtpunt. Einde 2015 is hier door het Stadsdeel aandacht aan
besteed, inmiddels zijn de stoepen van onze BIZ-straten grotendeels
“her-bestraat” of gedeeltelijk ”herbestraat”. Wel is het zaak om te

signaleren als de stenen weer los liggen zoals nu op de Damstraat ter hoogte van de New York Pizza.
Het Stadsdeel heeft een speciaal voegmiddel besteld om dit zsm tussen de losliggende tegels te
voegen. Er wordt dus aan gewerkt maar geeft u door aan de straatmanager (straatmanager@gmail.com)
als u merkt dat de bestrating weer los ligt. Veelal is het zand na reparatie te snel weggeveegd door de
veegdienst, of door de ondernemers zelf.

Website www.damstraatjes.nl
www.damstraatjes.amsterdam

Nogmaals de oproep vanuit de BIZ voor nieuwe ondernemers om op de
website te komen staan. Dit geldt ook voor ondernemers die alsnog een
plaats willen hebben op de website. Alle ondernemers die op peildatum
1 januari 2016 een BIZ bijdrage betalen of gaan betalen, kunnen zich
aanmelden via de straatmanager (straatmanager@gmail.com) om zich op de
website te laten plaatsen. U krijgt dan een invulformulier toegestuurd door
de straatmanager. U wordt wel verzocht alle input met betrekking tot uw
onderneming, inclusief aansprekende foto’s van uw winkel/restaurant en een
wervende tekst, zelf aan te leveren. U kunt allen onze website op facebook “liken”. Gaat u dan naar:
https://www.facebook.com/Damstraatjes

Huisvuil/zwerfafval

Voor meldingen omtrent verkeerd buitengezet vuilnis en zwerfafval in uw straat belt u zelf met de
Gemeente (Centrum), Dienst Inzameling via 020-256 3555. Indien u voor 12 uur belt, dan wordt het
probleem indien mogelijk die dag nog opgelost (Lees: zwerfvuil wordt
opgehaald). Wordt niet snel genoeg gereageerd op uw verzoek, dan kunt u via
hetzelfde nummer vragen naar de heer Marciano Clijdesdale.
Hij behandelt ook de zogenaamde “black spots”, de plekken waar veel
vuilnisoverlast in de buurt is. Het algemene telefoonnummer 14020 is ook
altijd een handig telefoonnummer om aan uw personeel door te geven voor
alle meldingen en vragen aan de gemeente. Mocht zwerfafval/gedumpt grof
vuil e.a. gevaarlijke situaties opleveren (ook in het weekend), dan kunt u via de
politie (0900-8844) melding hiervan doen.

Nederland Schoon pilot Damstraat

Sinds februari 2015 is de pilot “Nederland Schoon” voor een aantal fast-food en food-to-go
ondernemers in de drukke straten van het Centrum van Amsterdam van start gegaan. De Gemeente
Amsterdam werkt hierin samen met Nederland Schoon, de fast-food/een aantal to-go ondernemers in
het Centrum en een aantal straatmanagers om de straten waar veel eet gerelateerd zwerfafval ligt. De
Damstraat is een van de straten die meedoet aan deze pilot. Voor de genoemde ondernemingen van
onze BIZ zijn een aantal gratis prullenbakken geleverd door Nederland Schoon (vooralsnog 1 per adres),
die het extra eet-zwerfafval moeten tegengaan. De ondernemers in kwestie zijn zelf verantwoordelijk
voor het schoonhouden en onderhouden van deze herkenbare vuilnisbakken. Vanuit de Gemeente
worden dagelijks om 21.30 uur de speciﬁeke en doorzichtige
vuilniszakken met vuil uit deze bakken per vuilniswagen
opgehaald. Alles staat en valt bij het goede gebruik van deze
bakken die alleen bedoeld zijn voor afval van to-go eten. We
zijn blij dat we inmiddels een goede samenwerking hebben met
de meeste aanbieders in de Damstraat, en dat de pilot goed
loopt, maar het kan nog beter! Sommige ondernemers weigeren
vooralsnog een bak te plaatsen (bv door ruimte gebrek) terwijl ze wel veel zwerfafval veroorzaken.
Daarmee belasten ze de andere welwillende ondernemers des te meer met hun afval. Onze missie gaat

dus gewoon door, met als doel : een zwerf afval vrije Damstraat. De ondernemers die nu al zo goed
meedoen met de pilot: van harte bedankt!! Hopelijk kunnen we samen het zwerfafval in de straten
(met name in de Damstraat en de brug) verminderen. Met het voorjaar en de drukke zomer in het
verschiet geen overbodige luxe. Als de pilot een succes is, kunnen we deze ook verder uitrollen in
de andere straten.

Plantenbakken en hangende bakken op de zĳgrachten

Firma Oase zal ook in het voorjaar en de zomer 2016 hanging baskets voor de
aankomende periode plaatsen met bloeiende zomerplanten. De plantenbakken
hangen op de bruggen. Op de brug tussen de Oude Doelenstraat en de Oude
Hoogstraat zullen wederom een aantal plantenbakken aan de brugleuning
komen te hangen, om zo het ﬁets parkeren op de bruggen tegen te gaan.
De vaste plantenbakken op de Varkenssluis staan nog steeds en zijn te groot
om van de brug af te rijden. Dat was de bedoeling ook! De planten doen het
goed en worden regelmatig vervangen. De planten en bloemen geven een
vriendelijker en gastvrije uitstraling in onze straten.

Visie van de BIZ deel 2: een gevarieerd aanbod voor een gevarieerd publiek

Er is al vaker over gesproken in de eerdere nieuwbrieven: de wens van de BIZ om de Straatvisie van de
BIZ en het stadsdeel tezamen met als doel een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca in de straten
in stand te houden. Een gevarieerd aanbod leidt ook tot een gevarieerd publiek en in de visie van de
BIZ willen de ondernemers zowel een aantrekkelijke straat zijn voor (binnen- en buitenlandse) toeristen
als ook voor de bewoners van Amsterdam. Ook is er toen gesproken over de naar de mening van de
BIZ te eenzijdige invulling van sommige winkels en de zorg daarover. Te denken valt aan het groeiende
aantal ijs- en wafelwinkels en winkels in to-go eetwaren. Te veel van het zelfde is niet goed voor het
imago van de straat. Er zijn inmiddels een aantal gesprekken geweest tussen het BIZ bestuur en een
aantal van deze ondernemers, met als streven een gevarieerd en hoogwaardig aanbod. Maximale winst
en volledig tegemoetkomen aan de wens van een eenmalige
toerist ofwel inzetten op een duurzame ontwikkeling en een
gevarieerde en aansprekende invulling van de straten. Het
lijkt een onoverbrugbare tegenstelling. Als BIZ hebben wij
geen middelen om onze visie af te dwingen, maar we kunnen
wel onze gezamenlijke stem laten horen. De BIZ tracht met
de beperkte middelen die het heeft haar stem te laten horen.
Zowel in de politiek, als bij de ambtenaren, bij de bewonersoverleggen, bij de pandeigenaren, in de
pers als bij de diverse gehouden ondernemersbijeenkomsten houden wij vast aan de lange termijn
BIZ visie. We zouden het als BIZ betreuren dat nieuwe jonge ondernemers geen kans meer maken
zich in de straten te vestigen omdat de straten “geregeerd” worden door het grote geld en de snelle
winst. Inmiddels zijn er –naast de bovengenoemde samenwerkingsprojecten- nog een aantal successen
geboekt: zo is er een petitie opgesteld die u kunt tekenen: www.reddewinkels.amsterdam, hebben
wij regelmatig contact met de diverse politieke vertegenwoordigers, en heeft de politiek heeft zich
gebogen over het verzoek om “ons” 1011 gebied (de Nieuwe Hoogstraat) niet toe te laten tot het
gebied dat met een nog te houden pilot wellicht 24 uur per dag open mag. Hopelijk heeft ons hierover
ingediende raadsadres van februari jl. effect!

Vertrekkende en nieuwe ondernemers

Helaas heeft ﬁrma Arxhoek, de specialiteiten kaaswinkel in de Damstraat, in januari zijn deuren gesloten.
Sinds kort is op Damstraat nummer 17 de kaaswinkel van Old Amsterdam gevestigd. We wensen de
vertrekkende ondernemer alle goeds en heten de nieuwe ondernemer van harte welkom in onze BIZ!

Kerstverlichting

Dit is het laatste jaar en de laatste winter dat de huidige kerstverlichting van Firma Avontuur heeft
gehangen in onze straten. Het contract is opgezegd en de termijn verlopen. Op de laatste ALV heeft
een aantal ondernemers zich aangemeld om zich te buigen over de nieuwe kerstverlichting en of het in
te vlechten is in het nieuwe verlichtingsplan van onze BIZ.

Algemene Leden Vergadering

De ALV was op 14 december 2015. Ieder van u heeft de notulen ontvangen, mocht u deze alsnog
toegestuurd willen hebben, mailt u dan met de straatmanager.

Belangrijke telefoonnummers/emailadressen
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Politie, Brandweer, GGD (anders dan spoed): 0900-8844
N.B. Bij diefstal, anders dan heterdaad, ook hier uw melding doorgeven.
Algemene informatie lijn van de Gemeente Amsterdam: 14020
Meldingen openbare ruimte, meldingen horeca overlast en overlast overige bedrijven
(bv geluids-, stank overlast, muziek etc): via de email (of via het info nummer 14020).
U kunt uw klachten via email indienen via de link:
https://formulieren.amsterdam.nl/TRIPLEFORMS/LOKETAMSTERDAM/formulier/
evAmsterdam/scStadsbreedHOTMKL.aspx/fMorStadsbreed (of telefonisch via 14020)
Het verdient echter de voorkeur uw klachten via de email door te geven: dan worden
de klachten zeker geregistreerd.
Of meld het via de app: “verbeterdebuurt” https://itunes.apple.com/nl/app/
verbeterdebuurt/
Gebiedscoördinatoren (tegenwoordig gebiedsmakelaars) 1012 gebied: Maarit Boks,
m.boks@amsterdam.nl en Guido Kuijvenhoven, G.Kuijvenhoven@amsterdam.nl
Buurtregisseur politie: hermanjan.jansen@politie.nl
Huisvuil/zwerfafval: 020-256 35 55 (meldingen of klachten of grof vuil).
Straatmanager BIZ van Dam tot Stopera: straatmanager@gmail.com

