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Voor akkoord: 

• van 
idirecteur onomie Amsterdam 

Leidsebuurt (horecagebied) 
gebruikers  BIZ  
met heffing op basis van WOZ-waardeklassen 

11(0,12V(YINV(51-IRINGSZONf 

AMSTERDAM 

Periode draagvlakmeting: 
 

4 februari t/m 3 maart 2016 
Datum telling stembiljetten: 

 
10 maart 2016 

Geconstateerde waarden: 
Aantal heffingsplichtigen 150 
Aantal uitgebrachte stemmen 86 
Aantal stemmen voor instelling  BIZ  69 
Aantal stemmen tegen instelling  BIZ  17 
Aantal niet ingevulde stembiljetten 0 
Aantal ongeldige stemmen 0 

Som WOZ-waarden voorstemmers 48.449.500 
Som WOZ-waarden tegenstemmers 7.971.000 

Berekende waarden: 
Percentage stemmers 57,33% 
Percentage van de stemmers dat voor instelling heeft gestemd 80,23% 

Resultaat: 
 

de bedrijveninvesteringszone wordt ingesteld 

Aldus geconstateerd door: 

Hans Duimelaar 
 

Remco Hein 
Economie Amsterdam 

 
Belastingen Amsterdam 

BIZ UITGAANSGEBIED LEIDSEBUURT GEREALISEERD 
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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: m.grotenhuis@amsterdam.nl 

WWW.LEIDSEPLEIN.AMSTERDAM 

ALGEMENE VERGADERING BIZ VERENIGING UITGAANS-
GEBIED LEIDSEBUURT 

Nu de uitslag van de BIZ stemming heeft geleid tot de instelling 
van een bedrijfsinvesteringszone voor het uitgaansgebied 
Leidsebuurt, moet er op korte termijn aan enkele wettelijke ver-
plichtingen worden voldaan. Daarom worden alle bedrijven in het 
uitgaansgebied uitgenodigd voor de 1e algemene vergadering 
en wel op :                   
dinsdag 19 april 2016 aanvang 14.00 uur. Locatie Club Up, 
ingang Kleine Gartmanplantsoen 7-9. 

 

AGENDA 

1) OPENING 
2) VASTSTELLING ACTIVITEITENPLAN 2016 
3) VASTELLING BUDGET 2016 
4) W.V.T.T.K./RONDVRAAG 
5) SLUITING  

MAILADRESSEN EN TELEFOON-
NUMMER ONGEWIJZIGD 

De mailadressen  van de BIZ vereni-
ging blijven ongewijzigd : 

info@leidseplein.amsterdam 

secretariaat@leidseplein.amsterdam 

straatmanager@leidseplein.amsterdam 

Het algemene telefoonnummer blijft  

06-12165524 

Wegens een recente 
kortstondige zieken-
huisopname is uw 
straatmanager/secretaris 
tijdelijk niet lijfelijk aanwe-
zig in het uitgaansgebied. 
Wel is hij zowel telefo-
nisch als per mail bereik-
baar voor uw vragen. 

WEERSPREUK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Is het op St. Rupertus    
(27 maart) helder en rein, 
zo zal ook de zomer zijn.	  
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BELANGENVERENIGING         

HORECA LEIDSEBUURT                 

Nu de BIZ vereniging actief is 

geworden zal de Belangenvereni-

ging Horeca Leidsebuurt niet wor-

den opgeheven maar zal een 

slapend bestaan gaan leiden. 

BESTRIJKINGSGEBIED BIZ VERENIGING                     
T.ov. het gebied dat de BHL bestreek is het gebied wat uit-
gebreid. Nu zijn er bij gekomen een deel van de Marnixstraat tot 
de Leidsekade, het begin van de Zieseniskade, de Lijnbaans-
gracht vanaf de Saloon tot aan het politiebureau, de Lange 
Leidsedwarsstraat tot aan de Spiegelgracht. Het gehele  
Leidseplein vanaf het Americain Hotel. Uitgezonderd van het 
gebied is het Leidseplein aan de kant van de Apple store. 

In het gehele BIZ gebied zijn op dit moment 150 bedrijven ge-
vestigd. 

LEIDSE HOSTS 

Er komen nu al vragen wanneer de Leidse Hosts ingezet gaan 
worden. Dit zal eerder een aantal maanden dan weken gaan 
duren.  

Allereerst moet er een convenant met de burgemeester wor-
den overeengekomen en getekend. Daarna vindt het selectie-
proces plaats welk bedrijf de hosts gaat leveren. Het selectie-
proces is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en 
de BIZ vereniging waarbij de gemeente de contractant is. 

AFSLUITING              
LEIDSEBOSJE 

M.i.v. 4 april zal het 
Leidsebosje worden 
afgesloten voor al het 
verkeer. 

Voor voetgangers en 
fietsers is er een 
noodbrug geplaatst. 

De tramlijnen 1,2 en 
5 blijven over de 
oude brug rijden. 

De bussen die voor 
het Americain  hotel 
halteerden, hebben 
een tijdelijke halte op 
de Stadhouderskade 
gekregen. 

De taxistandplaats 
blijft bereikbaar. 

CURUS SOCIALE HYGIÈNE 12 april en 7 juni 

KHN Amsterdam organiseert de cursus Sociale Hy-
giëne in één dag. Bedrijven die alcoholhoudende 
drank schenken en/of verkopen dienen te beschikken 
over een Drank- en Horecavergunning. Volgens de 
wet moet er altijd iemand aanwezig zijn die aan de 
eisen van Sociale Hygiëne voldoet. Als u ruime 
openingstijden heeft, zult u dus al snel meerdere 
medewerkers in dienst moeten hebben die in het 
bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne.  

• Kosten € 230,- p.p. excl. BTW (uitsluitend voor 
leden van KHN) . Dit is inclusief cur-
susboek, bijeenkomsten arrangement met 
lunch en examengeld (twv € 135,-) 

• Van 09.00 tot 16.30 uur krijgt u les en van 16.50 
tot 17.30 uur doet u vervolgens examen  

• U krijgt het cursusboek van tevoren 
thuisgestuurd 

• Datum: 12 april of 7 juni  
Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen; Maurits-
kade 63, 1092 AD Amsterdam. 

Aanmelden bij KHN-afd. Amsterdam :        
Amsterdam@khn.nl of contact opnemen met KHNM-
afd. Amsterdam telefoon 020-6274065 

CURSUSAANBOD 2016 KHN 
In 2016 worden de volgende trainingen en cursussen aangeboden: 
• Maandelijks een BHV training 
• Per kwartaal een BHV herhalingstraining 
• Twee keer per jaar een training veiligheid/sociale vaardigheden voor 
     portiers 
*   Maandelijks een training overvalpreventie/omgaan met ongewenst ge- 
     drag 
• Tweemaandelijks een cursus arbeidsrecht 
• Per kwartaal een training Barsmart: slim omgaan met alcohol en  
     agressie 
*   Twee keer per jaar een workshop Eerste Hulp bij Drank- en Drugson- 
      gevallen (EBHD) voor portiers en andere geïnteresseerden. 
Informatie : Amsterdam @khn.nl of bel 020-6274065 


