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Van de voorzitter

Dat het tegengaan van uitgaansgeweld op onze prachtige pleinen iedereen na aan het hart ligt, bleek vrijdag
29 januari weer eens in de Heeren van Aemstel tijdens de evaluatie van onze pilot ‘een gastvrij en veilig
Rembrandtplein en Thorbeckeplein’. Vertegenwoordigers van gemeente, ondernemers, politie, handhaving, KHN
en bewoners stonden samen met burgemeester Eberhard van der Laan stil bij de tot nu toe bereikte resultaten en
waagden zich aan een positieve blik in de toekomst.
Ook de lancering van de nieuwe outfit van onze hosts en de onthulling van de hostpost betekenen nieuwe
mijlpalen in ons gezamenlijk streven naar een nog veiliger uitgaansgebied op en rond het Rembrandt- en
Thorbeckeplein.
De presentatie van het Philips Light Design toonde ons tot slot ongekende mogelijkheden om onze pleinen in
fantastische lichtdecors in te kaderen en ons zo als uitgaansgebied te onderscheiden. Als voorzitter van de
BIZ Vereniging wil ik graag het belang van dit project benadrukken in de hoop dat alle eigenaren en alle
ondernemers het initiatief zullen omarmen.
Binnenkort volgt namens alle partners nog een nieuwsbrief met een uitgebreid verslag van deze druk bezochte
bijeenkomst in de Heeren van Aemstel.
Met vriendelijke groet – Salo Caransa
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Aanvullend schoonmaken
In augustus 2012 hebben de toenmalige Beheerstichting Rembrandtplein e/o en de afdeling Reiniging van
stadsdeel Centrum afgesproken dat ons gebied dagelijks intensiever zou worden schoongemaakt. Om deze
verbeterde kwaliteit de hele dag te waarborgen hebben wij aangeboden om ook dagelijks het gebied (aanvullend)
te reinigen. Deze afspraak is één-op-één overgenomen door de nieuwe BIZ Vereniging. Dus dat schoonmaken
doen we nog steeds, 7 dagen per week, in de winter 4 uur en in de zomer 7 uur per dag. We hebben hiervoor een
grote straatvuilzuiger (zie foto’s) aangeschaft. Ook is een contract voor de graffiti-verwijdering afgesloten.
Van de ondernemers wordt verwacht dat zij de omgeving
van hun bedrijf (terrassen en ook de laad- en losruimtes)
schoon houden. En gelukkig doen de meesten dat ook.
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Zo is en blijft ons gebied altijd spic & span.
We willen dat ook graag in de toekomst zo houden!

Café Restaurant DE KROON

De consument van tegenwoordig groeit op met een
hoge horecastandaard en De KROON 2.0 zal daarin
meegaan. Alles draait om kwaliteit stelt directeur Ton
Poppes.
Het restaurant is afgestapt van de Franse keuken; in
plaats daarvan staan veel vleesgerechten op het
menu die op de ingebouwde houtskooloven worden
bereid, aldus uitvoerend directeur Roy Poppes.
Een nieuw begin
in een fantastisch nieuw interieur!
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Trainingen en workshops door KHN
23 februari Workshop EHBD
Eerste Hulp bij Drank- en Drugsongevallen.
Voor portiers en andere geïnteresseerden.
• 21 april
Bar Smart
Slim omgaan met alcohol en agressie.
Voor iedereen die in de horeca werkzaam is.
• 25 mei
Training Sociale Vaardigheden
Voor portiers.
locatie: NH Caransa Hotel
meer info op: www.khn.nl/amsterdam/trainingen
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Vergroting
capaciteit
afvalinzameling
De gemeente heeft in ons gebied
opvallend méér en aanzienlijk
grotere afvalbakken geplaatst.
!
Alle 100-liter containers zijn
vervangen door 200-liter containers. En op de
hotspots zijn 10 zelfpersende supercontainers van
800 liter inhoud geplaatst. Deze maatregel heeft tot
gevolg dat volle containers normaal gesproken niet
meer zullen voorkomen. De hosts zullen bezoekers
die rondlopen met afval voortaan (vriendelijk) wijzen
waar de nieuwe afvalcontainers zich bevinden.
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Nieuws in ’t kort
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Joe Blue Restaurant
Thorbeckeplein 24-26
Italiaanse keuken
En regelmatig (later op de
avond) Joe Blue Jazz

•
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Dringend verzoek!
Fietsen medewerkers niet
op de pleinen, maar elders
op de fiets-parkeerplekken
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Meester Advocaten B.V. werkt voor de horeca
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Foeliestraat 18
1011 TM Amsterdam
T. 020 409 55 55
info@meesteradvocaten.nl
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