
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DRUK DRUKKER DRUKST 

Het is al weer enige tijd geleden maar de topdrukte van de kerstvakantie is een groot succes 

geweest voor veel ondernemers. Niet alleen de media besteedden ruim aandacht aan de drukte, 

ook bij politiek kwamen discussies opgang over de bereikbaarheid van ons gebied. De kranten 

stonden vol met vragen als, moeten we het Damrak misschien afsluiten voor autoverkeer tijdens 

drukke dagen? Dat gaat nog wat ver, maar onlangs heeft wethouder Litjens wel aangegeven voor 

het komend Paas en Pinkster weekend extra verkeersmaatregelen te treffen om de drukte beter te 

kunnen reguleren. 

Bereikbaarheid is een hot item de laatste maanden. De gemeente is voornemens de kop van de 

Vijzelstraat en het Muntplein af te sluiten voor autoverkeer. Samen met de ‘knip’ op de Paleisstraat 

en de Prins Hendrikkade en een aantal andere maatregelen zorgt dit voor 1 route en wel via de 

s100, zodat de binnenstad ontlast wordt voor het toenemende auto/vrachtverkeer. Een ingrijpende 

maatregel waar de gemeente afgelopen maand een ‘roadshow’ voor heeft gehouden om de 

plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en input uit de omgeving te krijgen. Op het 

moment worden de plannen aangepast en zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De 

invoering van de maatregelen zullen in november van dit jaar plaats vinden. Wij zullen vinger aan 

de pols houden en waar nodig onze zorgen uiten. Vanuit het gezamenlijke bedrijfsleven is er een 

standpunt ingediend bij de gemeente deze is terug te lezen op de website van AmsterdamCity.     

Op www.amsterdam.nl/munt is alle informatie te vinden over de plannen rond de Munt. 

 

 

 

 

 

 

AMSTERDAMCITY INDEX            

28 januari is de AmsterdamCity Index gepresenteerd tijdens de Economische Les. De AmsterdamCity 

Index is de jaarlijks barometer voor de bedrijvige binnenstad. Dit jaar is de City Index uitgekomen op 111, 

een groei van 11 punten in 5 jaar tijd! Ook is de City Index aangepast naar imago en omzet in plaats van 

verdienvermogen en arbeidsmarkt. Alle 28 trends zijn samengevat in een mooi boekwerk gedrukt of 

digitaal aan te vragen bij www.amsterdamcityindex.nl 

 

  

 

 

Tijdens de Economische Les werd ook de nieuwe Beurspassage 

gepresenteerd door Bouwinvest. Nieuwsgierig wat er straks achter de 

maanden lange bouwwerkzaamheden te voorschijn komt? Op onze website 

staat een filmpje van dit prachtige ontwerp. www.damrakbeursplein.amsterdam  

Onze website is ondertussen aardig aangevuld met informatie over de 

ondernemersvereniging, regelgeving en actualiteiten. Neem snel een kijkje! 
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24/7 OPEN 

Dit jaar is zal de gemeente Amsterdam starten met een pilot voor het 24 uur open stellen van de winkels. De pilot duurt twee jaar en 

geldt voor een aantal gebieden in het Centrum. Echter is het Damrak uitgesloten van deelname. Wij hebben hier bezwaar tegen 

gemaakt omdat wij van mening zijn dat juist het Damrak, de entree van de stad, de mogelijkheid zou moeten hebben 24 uur open te 

zijn. Momenteel worden er gesprekken gevoerd om te bezien of het Damrak alsnog mag meedoen met de pilot. We houden u op de 

hoogte! 

http://www.amsterdam.nl/munt
http://www.amsterdamcityindex.nl/
http://www.damrakbeursplein.amsterdam/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYAL PALACE DISTRICT 

Om een stap te maken in de streetbranding van het 

Royal Palace District is er 11 februari jl. een workshop 

gehouden waar een aantal ondernemers van het 

Damrak bij aanwezig waren. Wij willen jullie hartelijk 

danken voor de deelname en inzet op deze avond. De 

uitslag volgt eind maart en zal met u gedeeld worden. 

Opvallend was dat vrijwel iedereen het gebied ziet als 

welkom van Amsterdam en veel onderbelichte parels 

heeft. Het gebied zou een verblijfsgebied moeten gaan 

worden in plaats van doorgangsgebied zodat ook de 

Amsterdammer en Nederlandse toerist een dagdeel 

besteed in dit gebied. 

 

 

TULPEN OPENEN HET TOERISTENSEIZOEN 

21 maart is het toeristenseizoen gestart en met de 

opening van de Keukenhof op 24 maart komen 

weer vele buitenlandse toeristen naar Amsterdam. 

De gemeente ondersteund jaarlijks het Tulpfestival. 

De gehele maand april er zijn er op verschillende 

plekken in de stad tulpen te bewonderen. Ook het 

Damrak wordt dit jaar door de gemeente voorzien   

van bakken met fleurige tulpen. 

Wij wensen u weer een fantastisch 

toeristenseizoen!  

Een hartelijke groet, 

Het bestuur, 

Marcel Schonenberg,  

Anuschka Tjin A. Cheong,  

Rob Veeger, 

 

en onze straatmanager, 

Evelien van Damme 

 

OPROEP VOOR LEDEN 

Heeft u leuk nieuws te melden over uw onderneming,  

Wij zetten het graag op onze website! 

Ook vermelden wij u graag als lid op onze website, het 

liefst met uw logo. Stuur uw logo naar Evelien en zij zal 

u vermelden. 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

24 maart        Opening Keukenhof 

25 maart        Begin Paasweekend 

1 april  Start Tulpfestival 

15 april          Kermis op de Dam 

26 april         Koningsnacht 

27 april         Koningsdag 

4 mei  Dodenherdenking 

5 mei  Bevrijdingsdag 

7 mei  Onthulling monument op de Dam 

23 juli  Start EuroPride 

Deze data worden bijgehouden op onze website 

www.damrakbeursplein.amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP AAN NIET LEDEN 

U bent ondernemer op het Damrak/Beursplein, maar nog 

geen lid van onze Ondernemersvereniging, ook uw bijdrage is nodig! 

 

Wij maken ons sterk voor de belangen van alle ondernemers en het verbeteren van 

de kwaliteit van onze straat, voor u en voor onze vele bezoekers. Echter missen wij 

uw aandeel in dit gemeenschappelijke belang. Ons werk komt ook u ten goede, 

zoals de sfeerverlichting rond de feestdagen en de inzet van onze straatmanager. 

Veel ondernemers participeren al mee en dragen deze kosten, uw bijdrage is ook 

van belang. Doe mee en word ook lid! 

 

Aanmelden of meer informatie bij onze straatmanager: evelien@straatmanager.nl 

 

 

Doe mee, word lid! 

DAMRAK ALERT 

Naar aanleiding van het project Hotspot wordt er een What’s appgroep opgezet 

voor ondernemers op het Damrak/Beursplein. Damrak Alert. De appgroep is 

bedoeld om te kunnen gebruiken bij calamiteiten of crisis. Zodat we met elkaar in 

contact staan en/of elkaar kunnen helpen in tijden van nood. In de loop van het 

jaar wordt hier een folder aan toegevoegd met een calamiteitenplan voor het 

Damrak/Beursplein. Wilt u in deze Damrak Alert groep komen dan ontvangen wij 

graag een 06 nummer van de persoon binnen uw onderneming waarvan u vindt 

dat deze snel op de hoogte moet zijn. Aanmelden kan bij Evelien. 

BIZ EIGENAREN DAMRAK 

De eigenarenvereniging op het Damrak heeft meegedaan voor een BIZ stemming. 

BIZ is een BedrijfsInvesteringsZone. Een afgebakend gebied, waarin 

ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun 

bedrijfsomgeving. Alle eigenaren en/ of ondernemers in de BIZ betalen daaraan 

mee. Door middel van een draagvlakmeting, stemmen, kan de BIZ haar doorgang 

vinden. Indien er voldoende Ja stemmen zijn zal de BIZ worden opgericht en 

betalen dus alle, in dit geval, eigenaren mee aan de BIZ. Helaas zijn er voor de 

BIZ Damrak eigenaren onvoldoende Ja stemmen binnengekomen en zal de 

eigenarenvereniging geen BIZ worden. Of Ondernemersvereniging Damrak 

Beursplein volgend jaar mee zal gaan doen met een draagvlakmeting zijn we nog 

aan het onderzoeken. 

 

 

DAMRAK SCHOON, VOORKOM ZWERFAFVAL 

Als ondernemer bent u verplicht 25 meter rond uw onderneming schoon te houden. (Deze regel is terug te lezen 

op onze website) Eerder meldde we dat het Damrak mee doet aan een pilot van Nederland Schoon. Een aantal 

fastfood / to go ondernemers doen mee met het extra voorkomen van zwerfafval. Op het Damrak doen mee 

Febo, Manneke Pis, Starbucks, KFC en AH to Go. We merken dat het zwerfafval verminderd op de plekken 

waar de bakken staan en goed worden bijgehouden. Maar vooral het einde van het Damrak is voorzien van 

deze extra afvalbakken. We zoeken nog een aantal (fastfood) ondernemers die bereid zijn een extra bak neer te 

zetten, zodat we goed voorbereid het hoogseizoen in gaan. Aanmelden kan bij evelien@straatmanager.nl  

 

 

BUITENBETER APP 

Valt u een probleem op in de openbare ruimte 

meldt dit dan snel en makkelijk met de BuitenBeter 

app aan de gemeente. De app kan u downloaden 

op uw telefoon. Met foto en locatie en eventueel 

een omschrijving van het probleem is de melding 

in een paar seconden verstuurd aan de gemeente. 

Vervolgens wordt u ook op de hoogte gehouden 

van de voortgang van de melding. 

http://www.damrakbeursplein.amsterdam/
mailto:evelien@straatmanager.nl

