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Oproep: BIZ Plannen voor 2015
Het BIZ Bestuur roept zijn leden op om zijn of haar
plannen en/of voorstellen voor de BIZ in 2015 aan het
BIZ Bestuur kenbaar te maken (via straatmanager@
gmail.com). Dit zal dan in de volgende ALV aan bod
komen.

Week van de Veiligheid
(6-12 oktober 2014)
In het kader van de Week van de Veiligheid van
6-12 oktober verwijzen we graag naar de website
van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Amsterdam-Amstelland
(RPCAA). Overheid en
bedrijfsleven
werken
in het RPCAA samen
om
de
criminaliteit
gericht
tegen
het
bedrijfsleven
eﬀectief
te bestrijden. Veiligheid
in uw onderneming is belangrijk voor uzelf,
uw personeel en uw klanten. Op de site www.
veiligondernemendoejesamen.nl vindt u praktische
adviezen om de veiligheid in uw bedrijf te vergroten.

Website
Aan de afronding van de website “De Damstraatjes”
is heel hard gewerkt door de MarCom (Marketing
en Communicatie) commissie van de BIZ.
Dat heeft erin geresulteerd dat de werkversie
van de website inmiddels is afgerond. De
website is te bekijken op www.damstraatjes.nl.
De Commissie MarCom bestaat uit:
- Lisa Xiu
(Jade House)
- Kirsten Wehman
(Het Cleijne Verschil, het Kleinste Huis)
- Willy Staats
(Joe’s Vliegerwinkel)
- Henk Terpstra
(De Hoed van Tijn)
- Melvin Witkamp
(Kiosk 43)
Het bestuur van de BIZ wil de ondernemers die zich
zo hard hebben ingezet voor de totstandkoming

van de website heel hartelijk danken voor hun inzet.
Met name Lisa Xiu heeft in de afrondende fase haar
skills op dit gebied laten zien. We realiseren ons
dat de website een organisch geheel vormt en dus
nog niet (eigenlijk dus nooit) af is. Er is een aantal
ondernemers dat er nog niet op staat, wellicht
doordat ze onlangs pas zijn begonnen of omdat ze
in de eerste ronde (vorige zomer) niet op tijd hebben
meegedaan. Voor de 2e ronde ondernemers wordt
t.z.t. plaats en indien mogelijk BIZ geld vrijgemaakt
om ook op de website te komen. Samen met de
officiële “launch” van de website zal ook een aantal
straatnaambordjes met de titel “de Damstraatjes”
geplaatst mogen worden onder de straatnamen
van de diverse straten van onze BIZ. Deze bordjes
zullen ons aangeboden worden door het Stadsdeel
Centrum, waarvoor onze dank!
We hopen een feestelijk tintje aan de launch van de
website en de presentatie van de naambordjes te
kunnen geven en de launch officieel te laten doen
door de voorzitter van de bestuurscommissie van
Stadsdeel Centrum, Boudewijn van Oranje, in bijzijn
van pers en alle geïnteresseerde ondernemers van
de BIZ. Het voorstel van een van de ondernemers
was om dit alles te laten plaats vinden op zaterdag
15 november a.s., dat is de dag voor de intocht van
Sinterklaas. Als er animo voor is bij de ondernemers,
kunnen we bij voorbeeld een vergunning aanvragen
om –wie dat als winkel wil- een kraampje/tafel buiten
langs de gevel te mogen zetten, de ondernemers,
buurt bewoners en
genodig
den uit
te nodigen en
een kleine markt
met een
hapje en
drankje te
organisere n . ( d i t
met /zonder de straten af te willen sluiten). We horen graag z.s.m. wat jullie mening in dezen is. Er
moet wel animo voor zijn om iets dergelijks te organiseren. Het zou zelfs alleen in 1 straat kunnen.
Graag jullie ideeën /reactie daarom z.s.m. naar
straatmanager@gmail.com (dit i.v.m. mogelijke aanvraag vergunning).

Ondernemer Leo Yau overleden
Ons bereikte het zeer verdrietige bericht dat een
van onze ondernemers, de heer Leo Yau, onlangs
zeer onverwacht is overleden. Leo Yau had met
zijn familie de souvenirwinkel Souvenir Centre aan
Damstraat 23. Wij wensen zijn familie en dierbaren
veel sterke met het dragen van dit zware verlies.

Ophalen van het huisvuil
Sinds maandag 3 september 2014 zijn de
ophaaltijden voor het huisvuil gewijzigd van de
avond naar de ochtend. Dit omdat er regelmatig
klachten van vuiloverlast waren in met name de
Damstraat en op de hoeken van de straten/de

bruggen en bij de ingang van de metro Nieuwe
Hoogstraat. Er was in de avond daarnaast voor de
vuilophaler vaak geen doorkomen aan in de drukke
straten, wat regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties
opleverde. De overlast was zo hardnekkig dat de
gemeente eigenhandig besloten heeft het vuil in
het hele Centrum naar de ochtend te verplaatsen.
Samen met de straatmanager is geprobeerd die
overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Het BIZ bestuur was aanvankelijk erg tegen de
voorgestelde ophaaltijden, met name omdat op de
maandagochtend veel winkels dicht zijn en omdat
de gemeente voorstelde het huisvuil al om 9 uur in de
ochtend op te willen halen. Wisseling van de dagen
was echter niet mogelijk. Het compromis is geweest
dat er vanaf 10 uur op de maandagochtend en ook
op de donderdagochtend vuilnis wordt opgehaald
en dat er een aparte inzameling voor het karton
(woensdagmiddag vanaf 5 uur) is. De eerste weken
verliepen moeizaam, ondanks uitgebreide mails en
brieven in het Nederlands en Engels naar zowel de
ondernemers als de bewoners in onze straten als ook
naar de bewoners in de zijstraten en zijstegen van
de BIZ. De straatmanager heeft na elke ophaaldag
een update gegeven aan de Dienst Inzameling en
de Afdeling Bedrijfsafval, zodat ergernissen (b.v. de
vuilniswagen kwam vaak veel later dan om 10 uur) en
startproblemen (b.v. de veegdienst kwam eerder dan
de vuilniswagen) opgelost zouden kunnen worden.

Toegezegd is dat de veegdienst en de inzameling
beter op elkaar afgestemd zullen worden vanaf
heden. Voor meldingen omtrent verkeer buitengezet
vuilnis en zwerfafval in uw straat belt u zelf met
de Gemeente (Centrum), Dienst Inzameling via
020-256 3555.

Bedrijfsafval
Omdat er blijkbaar nog steeds een aantal ondernemers
zijn in onze BIZ die niet weten dat ze op grond van
het door hun aangeboden vuilnis een bedrijfsafval
contract zouden moeten afsluiten, heeft de
straatmanager een voorstel oﬀerte opgevraagd bij
de Dienst Bedrijfsafval van de Gemeente. Iedere
ondernemer die wekelijks meer dan 9 grijze zakken
(dat zijn 5 blauwe zakken) vuilnis aanbiedt is
verplicht een bedrijfsafval contract af te sluiten en
mag dus niet meer mee liften op het reinigingsrecht
(huisvuil). Bij welke (commerciële) aanbieder hij of zij
dat doet, is zijn/haar eigen vrije keuze. De bijlage
is van de Dienst Bedrijfsafval van de Gemeente en
legt de regels hierover uit en geeft informatie met
betrekking tot de prijsstelling. Omdat de bedrijfsafval
regeling zal gelden -door de bank genomen- voor de
meeste horeca waar eten verkocht wordt, willen we
u nogmaals met klem verzoeken daar rekening mee
te houden en samen met ons mee te werken aan een
schone straat! (zie bijlage onderaan de nieuwsbrief)

Plantenbakken en hangende bakken
op de zijgrachten
In september jl. is er overleg geweest tussen de straatmanager en het Stadsdeel Centrum enerzijds en de
hovenier/leverancier van de plantenbakken (zgn.
“hanging baskets”) anderzijds. Reden hiervoor was
dat we vonden dat de plantenbakken onverzorgd en
verpieterd waren, er was 1 bak weggehaald (gestolen?) en nooit teruggeplaatst. Kortom: we waren erg
ontevreden over het resultaat. Er zijn in september
jl. nieuwe geraniums tijdelijk in de bakken geplaatst,
en half november 2014 worden die vervangen door
nieuwe bakken met winterbeplanting.
Ook heeft het
Stadsdeel
Centrum aangeboden een
pilot aan te
willen
gaan
om de straten met vaste plantenbakken te versieren en zo
meteen de bruggen te ontzien (i.v.m. laden en losverkeer
op de brug). Stadsdeel Centrum draagt de kosten
voor een aantal nieuwe nog te plaatsen plantenbak-

ken (houten) op de hoeken van de Varkenssluisbrug.
(Dat is de brug tussen de Damstraat en de Oude Doelenstraat). Door al het groen hopen we een vriendelijker en gastvrije uitstraling te creëren in onze straten.

Kerstverlichting
In week 42 van 2014 zal de kerstverlichting
door Firma Avontuur aangebracht worden in
de straten van de BIZ. In week 13 van 2015
zal de verlichting weer weggehaald worden.
De op- en afbouw loopt samen met die van de Nes
en de Grimburgwal. Het huidige contract met Avontuur
loopt in totaal 5 jaar, en duurt tot en met de winter
van 2015/2016. Voor aanvang van het winterseizoen
van 2015/2016 zal tijdig onderzocht worden of er een
andere goedkopere en geschiktere aanbieder is en wat
voor soort verlichting de ondernemers dan het liefst
zouden zien in de straten van de BIZ. Zodoende dat
we indien gewenst tijdig kunnen opzeggen en kunnen
overstappen.

Streetbranding
De straatmanager heeft een presentatie Streetbranding bijgewoond. Er is een Toolkit Streetbranding die
winkelgebieden helpt hun eigen herkenbare streetbrands te ontwikkelen. Mocht u interesse hierin hebben, dan kunt u deze toolkit vinden op de website:
www. streetbranding.nl

Nieuwe ondernemers
Sinds half augustus 2014 zit eetwinkel Stach op de
hoek van de Nieuwe Hoogstraat (nummer 1) en de
Kloveniersburgwal.
Café Bern zit tijdelijk aan de Nieuwe Hoogstraat 29.
Wij heten Stach en Café Bern en hun medewerkers van
harte welkom in onze BIZ.

Gesprek met de politie
In het kader van de week van de Veiligheid en om
de stand van zaken in de straten te bespreken is er
onlangs een gesprek geweest tussen het BIZ Bestuur
en een afgevaardigde van de politie (wijkagent
Hermanjan Jansen). Dit om de veiligheid in de
straten te bespreken, waaronder het gesignaleerde
probleem van de terugkerende straathandel in drugs.
En ook om af te stemmen hoe we met elkaar de straten
veilig houden. Mocht u wensen, tips of ideeën hebben
voor (de veiligheid van) uw eigen straat, waar wij als
BIZ aan kunnen bijdragen, laat u dat dan a.u.b. via de
straatmanager aan ons weten.

ALV
Er is een principe datum voor de volgende jaarlijkse
ALV. Onder voorbehoud en als er een geschikte locatie
gevonden wordt zal de ALV plaats hebben op 24
november 2014.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum
Gebiedscoördinatoren:
Maarit Boks / mboks@centrum.amsterdam.nl
Rob Stam / rstam@centrum.amsterdam.nl
Gebiedsbeheerder Openbare Ruimte:
Chris Seinen / cseinen@centrum.amsterdam.nl
Spil/Gebiedsbeheerder:
Roel Plugge / rplugge@centrum.amsterdam.nl

Bestuursleden
Dick Eberhardt (Eberhardt winkel B.V. / Vastgoed B.V.)
Carla Huls (Yucca, Oudezijds Voorburgwal 181)
Chris de Jong (The Headshop, Kloveniersburgwal 39)
Roberto Barsoum (Mas Y Mas, Damstraat 26)
Straatmanager
Het Bestuur is bereikbaar via de straatmanager
Annemieke Bieringa: straatmanager@gmail.com
Zij is werkzaam voor de BIZ op dinsdag en donderdag
(kantoor The Old Man, Damstraat 14-16, 3e verdieping).
NB. overige dagen werkt de straatmanager vanuit huis.

Klachten Openbare Ruimte:
Voor o.a. vuilnis, ﬁetswrakken, gaten in de weg: 020 2563555
Meldingen openbare ruimten kunnen gedaan worden via de
website van de gemeente: www.formulieren.amsterdam.nl/.
U krijgt binnen 2 dagen na de melding een reactie.
Overige zaken gemeente: 14 020

KvK nummer: 54140072
Bankrekening BIZ: ING 7090040 Amsterdam
Nieuwsbrief (tekst: Annemieke Bieringa)
Deze nieuwsbrief heeft ten doel, jullie allen te informeren
over alles wat er speelt in de straten die onder de BIZ van
Dam tot Stopera vallen:
- Damstraat
- Oude Doelenstraat
- Oude Hoogstraat
- Nieuwe Hoogstraat

Bijlage bedrijfsafval
Inzameling Bedrijfsafval door de afdeling Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum
Over het algemeen produceren bedrijven andersoortig en meer afval dan huishoudens. Zo zullen horecabedrijven
veel glasafval hebben, kantoren en winkels veel papier en karton. Een bedrijf, instelling of organisatie is
verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsafvalstroom. De inzameling van het bedrijfsafval gaat anders in zijn werk
dan de huisvuilinzameling.
Een deel van het bedrijfsafval wordt meegenomen met de reguliere huisvuilinzameling. Bedrijven die niet meer
dan 400 liter afval per week hebben, afval wat overeenkomt met huishoudelijk afval, kunnen gebruik maken van
de huisvuilinzameling. Vierhonderd liter betekent maximaal 9 grijze huisvuilzakken, of 5 blauwe afvalzakken van
70 liter per week! Als een bedrijf, een instelling of een organisatie meer afval heeft dan 400 liter per week dan is
het verplicht om een bedrijfsafvalcontract af te sluiten met een erkend inzamelbedrijf.
De afdeling Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum is een van de inzamelingsbedrijven waar u een
bedrijfsafvalcontract mee kunt afsluiten. U bent er dan zeker van dat uw afval op een verantwoorde manier
wordt ingezameld, getransporteerd en verwerkt.
Voordelen van het afsluiten van een bedrijfsafval contract
Als u een bedrijfsafvalcontract afsluit kunt u zelf de dagen, de frequentie, het volume en het tijdstip (indien
het binnen de ochtend en avond inzamelingsbloktijden valt) van inzamelen overeenkomen met de afdeling
Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum. Het bedrijfsafval dient gescheiden te worden aangeboden.
Voor de verschillende afvalsoorten kunnen dan ook afzonderlijke contracten worden afgesloten, zoals:
bedrijfsrestafvalcontracten
glasafvalcontracten
papier / karton- en verpakkingsmaterialen afvalcontracten
swillcontracten (natte etensresten, horeca-afval)
bedrijfsrestafvalcontracten m.b.t. bedrijfsvuilniszakken (44 liter & 70 liter)
Een afval-rolcontainer kunt u van ons huren. Wij hebben containers met inhouden van 140, 240, 360, 770 en
1000 liter. De container wordt gratis bij u afgeleverd en herstel en reparatie door normale slijtage wordt eveneens
door ons verzorgd.
Een bedrijfsafvalcontract biedt bepaalde voordelen, er gelden dan andere regels dan bij de huisvuilinzameling, zoals:
het is mogelijk om contractueel afspraken te maken voor het ophalen van het vuil op alle dagen van de week.
indien u een contract heeft met ons is er de mogelijkheid om in de tijdelijke behoefte van vuilafvoercapaciteit
vergroting te voldoen.
inzameling van het bedrijfsrestafval kan binnen bepaalde mogelijkheden plaats vinden in de avond- en/of
ochtend bloktijden.
Overige diensten van de afdeling Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum:
Behalve voor het inzamelen van bedrijfsafval kunt u bij de Bedrijfsafval Contracten ook terecht voor:
het schoonvegen van parkeer- en bedrijfsterreinen en hallen.
het inzamelen van afval bij evenementen
gladheidbestrijding
het inzamelen van scheepsafval (binnenvaart)
het vernietigen van archieven
het inzamelen van oude fietsbanden
het verwijderen van graffiti en aanplakbiljetten
Prijzen van de afdeling Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum:
De prijzen zijn uiteraard afhankelijk van de diensten welke en/of volumes die er bij ons worden ingehuurd.
De kosten voor reinigingsrecht is momenteel € 724.30 per jaar. Hiervoor mogen ondernemers dan
maximaal 9 grijze huisvuilzakken, of 5 blauwe afvalzakken van 70 liter per week aanbieden. Bij de afdeling
Bedrijfsafval Contracten kost een zak € 1.78 per stuk. Hierbij stellen wij een minimale afname van 10
zakken per week. De kosten zijn dan € 925.60 per jaar. Daarnaast is het ook mogelijk om een container
contract af te sluiten van twee keer per week een 240 liter container. Dit komt totaal uit op € 654.96. per jaar.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
Afdeling Bedrijfsafval Contracten van het stadsdeel Centrum
Telefoon
: 020-256 3532
E-mail
: bedrijfsafval@amsterdam.nl

