Rembrandtplein & Thorbeckeplein e/o
n i e u w s b u l l e t i n
BIZ Vereniging Rembrandtplein, Thorbeckeplein e.o.
Geachte ondernemers,
Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst BIZ Rembrandtplein/Thorbeckeplein
e.o. zoals al voor aangekondigd vindt deze plaats op woensdag 21 januari 2015.

!

Van
: 17.30 – 19.00 uur
Plaats : NH Caransa Hotel, Rembrandtplein 19

januari – februari
2015

1. Welkom en introductie door Ton Poppes.
2. Burgemeester Van der Laan:
De burgemeester geeft een toelichting op het door horeca, politie en
gemeente gesloten Samenwerkingsakkoord voor gastvrije en veilige
uitgaanspleinen en de hieraan gekoppelde verruiming van de
openingstijden.
3. BIZ filmpje (5 minuten).
4. Vragen over de Bedrijveninvesteringszone (BIZ):
Hans Duimelaar en Hester Baks van Economische Zaken van de
Gemeente Amsterdam zijn er om vragen te beantwoorden over de BIZ.
5. Ruimte voor overige vragen en discussie.
6. Afsluiting met een borrel en hapje in Kitchen & Bar Van Rijn.

Van de voorzitter
U bent allemaal uitgenodigd
voor een bijeenkomst op
woensdag 21 januari, waar
burgemeester Van der Laan
een toelichting zal geven op
het samenwerkingsakkoord
over gastvrije en veilige
uitgaanspleinen in relatie tot
ruimere openingstijden.
---------------Tevens zal daar het plan ter
sprake komen om samen
met de eigenarenvereniging
dit jaar een BIZ Vereniging
op te richten. Omdat daar
een officiële stemming aan
vooraf dient te gaan, is het
van groot belang om alle
belanghebbenden goed te
informeren. Er zijn daarom
deskundigen aanwezig om
vragen te beantwoorden.
----------------Namens het hele bestuur
roep ik alle ondernemers op
om deze bijeenkomst vooral
te bezoeken.
------------------Tot volgende week,
Maarten Jansen

Graag vernemen wij of u aanwezig bent, via de mail: ernst.weidema@planet.nl
Met vriendelijke groet,
Aart Geelhoed
Secretaris
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Binnen de rode lijnen het BIZ gebied

Rembrandtplein & Thorbeckeplein e/o nieuwsbulletin
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Drie kerkdiensten
10 uur, 12 uur, 16.30 uur
Iedere zondag in Club Escape
Honderden mensen
Wie had dat gedacht?
Nieuwsgierig? Kijk op de site

!
Proef langere openingstijden

In memoriam

Cafés met een avond- of nachtvergunning op het
Rembrandtplein (e/o) en het Leidseplein mogen
per 1 juli aanstaande in het weekend langer open
zijn. Voor nachtvergunningen zal dat twee uur zijn,
voor de avondvergunningen is het een uur. Aan
de verruiming zijn echter strikte voorwaarden
verbonden. Ondernemers moeten hun personeel
opleiden om overlast te voorkomen. En men moet
voortaan gratis kraanwater geven aan klanten die
daarom vragen. De proef duurt drie jaar.

Wintermarkt
De meningen over de laatste wintermarkt lopen
zeer uiteen. Er zal binnenkort ongetwijfeld een
uitgebreide evaluatie plaatsvinden. De situering
van de kramen moet ook nog eens goed bekeken
worden, want het zicht op en de toegang tot het
Thorbeckeplein lieten nogal te wensen over.
Pleinmanager Ernst Weidema stelt het op prijs als
u uw mening hierover kenbaar maakt.

Belangrijke telefoonnummers
*
*
*
*
*
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Plein- en Straatmanager: Ernst Weidema
Gebiedsbeheerder: Marion Rustenberg
Voorlichting Amsterdam-Centrum
Buurtregisseur: Diana Burggraaf
Buurtregisseur: Jerry van Dijk
Graffiti-verwijdering: ‘Graffiti-ex’
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06 50 628 390
140 20
020 624 11 11
06 20 035 227
via 0900 8844
030 666 34 73

Spoedeisende hulp 112
Politie, Brandweer, GG&GD 0900-8844

Ruud Mönnich
Op 13 december is Ruud Mönnich op 57-jarige
leeftijd overleden. Wij gedenken hem als een zeer
betrokken geëngageerde ondernemer, die in hoge
mate heeft meegewerkt aan het wel en wee van
onze Ondernemersstichting Rembrandtplein,
Thorbeckeplein en omgeving. Hij maakte
enthousiast deel uit van ons bestuur, waarvan de
laatste jaren als penningmeester. We zijn hem
daarvoor veel dank verschuldigd.
We wensen zijn echtgenote, kinderen en overige
familieleden veel sterkte toe met dit verlies. De
druk bezochte uitvaartdienst van Ruud in de
Koepelkerk in Bussum was een waardig en zeer
indrukwekkend afscheid.
Namens het bestuur,
Maarten Jansen.
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Bereikbaarheid stadsdeel Centrum

•
Internet
Alle horeca-informatie en producten verzameld op één
pagina: www.centrum.amsterdam.nl > ondernemen > horeca.
• Telefoon
‘Antwoord’, het informatietelefoonnummer van de gemeente
Amsterdam: 14 020. Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
18.00 uur. Voor alle (eenvoudige) vragen, klachten of
meldingen. Het netnummer ‘020’ hoeft er niet voor.
•
Loket Vergunningen
Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
08.30 tot 15.00 uur. En donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

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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