
   

 

Belangrijke data 
6 - 10 juli: EK Atletiek. Mogelijk beeldscherm buiten, bij belangrijke (Oranje) wedstrijden 
23 juli - 7 augustus: Euro Pride. Europese Gay Pride. 
5 augustus - 22 augustus: 5 augustus – 22 augustus: Olympische Zomerspelen.  

 

 

Start Chainels:  
binnenkort uitnodiging in uw e-mail 
Chainels gaat van start, graag willen wij u vragen uw 
mailbox in de gaten te houden en u aan te melden. Dan 
kunnen wij u van alle nieuwtjes en andere zaken op de 
hoogte houden en houdt u altijd contact met de rest van de 
ondernemers op de Kalverstraat en alle betrokkenen.  

 

 

 

Gemeente:  
banners Kalverstraat niet toegestaan 
De gemeente wilde na het zien van de vele roze banners 
voor National Glamour Day duidelijk maken dat zulke 
banners in de Kalverstraat niet zijn toegestaan. Het 
straatmanagement gaat binnenkort rond de tafel met 
ambtenaren van de gemeente om te bezien wat er nog wél 
mag om de Kalverstraat bij evenementen op te fleuren. De 
afgelopen jaren is vaker gewerkt met banners en was dit 
nooit een probleem. Wij houden u op de hoogte!  

 

 

 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter 
 
De vereniging BIZ Kalverstraat Ondernemers moest helaas onlangs afscheid nemen van haar 
voorzitter Ben Kaayk. Ben was werkzaam voor V&D en heeft inmiddels een andere baan 
gevonden, waarmee hij geen ondernemer meer is van de Kalverstraat. Het bestuur is nu op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Bent u of weet u iemand die graag de ondernemers zou willen 
vertegenwoordigen in het bestuur en het bestuur kan voorzitten? Meld dit dan aan het 
straatmanagement!.  

 

 



 

Nieuwe aanwinst: Sum Sum 
 
Op de Heiligeweg zit een nieuwe zaak in oosterse 
zoetwaren, Sum Sum geheten, wat staat voor “sesam”zaad. 
Ze verkopen namelijk een zoete lekkernij uit het Midden-
oosten Tahini genaamd. Tahini wordt verkregen door 
sesamzaadjes te persen en te vermengen met suiker 
(ongeveer 20%) en andere smakelijke ingrediënten. Er zijn 
zo’n 25 verschillende smaken, zoals vanille, pistache of 
walnoot. Daarnaast verkopen ze kruidenthee, vruchtenthee 
en Turks fruit. Een leuke aanwinst en toch eens wat anders 
dan wafels en ijs.  

 

 

Toekomstvisie Kalverstraat: analyse van passantentellingen 
 
Bureau Stedelijke Ontwikkeling is momenteel in opdracht van de BIZ bezig om een lange termijn 
visie op te stellen voor de Kalverstraat. Hiervoor is onderzoek gedaan naar het publiek, d.m.v. 
tellingen en het afnemen van 600 enquêtes van bezoekers. De elektronische telkastjes, die 
aantallen mobiele telefoons meten, zullen worden vermeerderd van 3 naar 6, waarbij er ook 
gemeten zal worden in straten en stegen van Rokin naar Kalverstraat. De gegevens zullen 
worden vergeleken met andere delen van Amsterdam, en andere stadscentra in Nederland en 
Europa. Wat interessant is om te weten is hoe het staat met de verblijfsduur binnen het gebied, 
is de belevingswaarde van de Kalverstraat goed genoeg om te zorgen dat mensen graag in het 
gebied verblijven en meer geld in het gebied spenderen?.  

 

 

 

TE HUUR 
 
Enkele panden staan momenteel te huur in de Kalverstraat, 
wie weet een nieuwe huurder?  

 

 



Baggy Boys 
 
Baggy Boys is een nieuw initiatief, een dienst die de tassen 
met aankopen voor mensen bezorgd bij hotel, pick-up point 
of parkeergarage. Deze dienst is al van start gegaan in ’s-
Hertogenbosch. Wellicht bent u gevraagd om u aan te 
sluiten. Meer informatie vind u op www.baggyboys.nl  

 

 

 

The Mad Rush: bewustwording kledingindustrie 
 
In de “Store for Brands” zat van 11 tot 15 mei The Mad Rush, een initiatief die i.s.m. Schone 
Kleren en Mama Cash aandacht vroeg voor de arbeidsomstandigheden en loon van (met name) 
vrouwen in de kledingmaakindustrie. De etalage was ingericht als een hippe kledingwinkel, maar 
vlak daarachter was een echte “sweatshop” ingericht met weinig ruimte, TL licht, hitte en 
ratelende naaimachines. Zo kon een beeld worden gevormd over de arbeidsomstandigheden 
waaronder veel van de kleding, die ook op de Kalverstraat wordt verkocht, geproduceerd wordt. 
Vanuit de pers en het winkelend publiek was er veel aandacht voor, en dat was precies de 
intentie: bewustwording, zodat de consument uiteindelijk andere keuzes kan maken.  

 

 

 

Openingstijden 
 
Openingstijden (ofwel winkelsluitingstijden) worden vrijgegeven en 
het streven is om in de toekomst alle winkels tot 20:00 uur open te 
houden. Momenteel is de BIZ bezig om met de gemeente te 
overleggen of het tijdstip van de vuil ophaal niet later kan. Nu komt 
de reiniging rond 18:00 uur langs en dan zijn de winkels nog open.  

 

 

Belangrijke telefoonnummers  

      

Alarmnummer  112  

Brandweer  020-5556555  

Politie (wel politie, geen spoed)  0900-8844  

Zakkenrollersteam 
(alleen concrete meldingen)  

06-20620173  

Buurtregisseur Bert van Bijsteren  bert.van.bijsteren@politie.nl  

Meld Misdaad Anoniem  0800-7000  

Slachtofferhulp detailhandel  0800-0801  

http://www.baggyboys.nl/
mailto:bert.van.bijsteren@politie.nl


Graffiti – ex  030-6663473  

Voorlichting Amsterdam Centrum  020-6241111  

Handhaving Openbare Ruimte  020-5519645  

Reinigingsdienst (huisvuil en grof vuil)  020-5519555  

Kalverstraatmanagement  020-6276905  
 

 

 

 
 


