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In de vorige nieuwsbrief van maart 2014 is uitgebreid 
ingegaan op de weigerachtige houding van de Dienst 
Metro ten opzichte van de wens van de BIZ voor een 
generieke oplossing (d.w.z. een schadevergoeding 
voor alle ondernemers op basis van de geleverde 
input). Wel was de Dienst Metro  bereid tot 1 juli 
2014 de ondernemers de tijd te geven alsnog een 
schadeberekening te laten maken. De straatmanager 
heeft de afgelopen maanden meerdere malen 
hierover aan u een herinneringsmail gestuurd en 

benadrukt dat de 
termijn binnen 1 
week afl oopt. Er 
is u een digitaal 
schadeformul ier 
toegestuurd om 
het indienen te 
vergemakkelijken. 

Nogmaals willen we benadrukken -als u destijds, 
vanaf zomer 2011 tot zomer 2012, aantoonbare 
schade heeft geleden- alsnog deze berekening 
te maken en deze voor 1 juli 2014 in te dienen. 
Indien u hierin hulp nodig denkt te hebben van het 
Schadebureau laat u dat dan z.s.m.   weten.  

Plantenbakken en hangende bakken 
op de zijgrachten

Eind juni worden er door het stadsdeel Centrum 
weer nieuwe planten in de hangende bakken op de 
grachten geplaatst. De grachten zien er dan weer 
mooi en fris uit met de nieuwe plantenbakken. 
Er is door een commissie van ondernemers (de 
“groencommissie” waarin Kirsten Wehman van het 

Cleijne Verschil en Carla Huls 
van Yucca zitten) samen met de 
straatmanager en Chris Seinen 
van het Stadsdeel Centrum 
constructief overleg geweest 
over extra plantenbakken op 
de hoeken van de straten van 
de BIZ. Dat overleg wordt 
eind juni voortgezet. Als u 
als ondernemer zelf ook een 

plantenbak buiten wilt zetten, mailt u dan even met 
de straatmanager. Zij mailt u dan wat er zoal wel en 
niet mag van overheidswege. 

Fietsstickeren

Op 30 maart jl. heeft de straatmanager samen 
met de straatmanager van o.m. het Damrak, Kees 
Kroese, meegedaan aan het burgerparticipatie 
project i.v.m.    het 
fi etsstickeren in de 
buurt. In totaal 150 
weesfi etsen en 
fi etswrakken zijn 
door hun alleen 
al gestickerd. 
Alleen al op de 
Dam stonden 50 
fi etswrakken! Over 
het fi etsparkeerbeleid en over te nemen maatregelen 
krijgt u binnenkort meer te horen, het fi etssticker 
project was ons inziens alvast een succes. Alleen 
jammer dat de fi etsen -na door de betrokken burgers 
te zijn gestickerd- na 2 weken nog een nacontrole 
krijgen door ambtenaren- en dat er daarna nog eens 
3 weken gewacht moet worden om de wrakken 
te laten verwijderen. De fi etswrakken hebben dus 
totaal 5 weken lang gestickerd en wel staan wachten 
en hebben zolang o.m. de Dam ontsierd.

Vertrekkende en nieuwe ondernemers

In het mooie 
hoekpand aan de 
Nieuwe Hoog-
straat 1a (waar 
voorheen Puck  
kleding zat) komt  
–medio augustus 
2014- de eetwinkel 
Stach (www.stach-
food.nl). Stach 
is een succesvol 

buurtwinkel/eetwinkel concept dat al in een paar 
buurten in Amsterdam als buurtwinkel verse maaltij-
den, soepen, salades, brood en broodjes, quiches, et 
cetera verkoopt. En waar ook verse koffi  e gezet wordt. 
Wij wensen Stach veel succes in hun nieuwe pand! 
 
Aan Nieuwe Hoogstraat 3 is sinds mei 2014 de 
tassenwinkel Jera3 (www.jera3.nl) gevestigd. De van 
oorsprong Amerikaanse Lana Messer verkoopt vanuit 
haar pand prachtige met de hand gemaakte leren 
tassen en accessoires uit onder meer Zuid-Amerika. 



Aan Damstraat 25 zit sinds kort de ijswinkel 
“Dolce & Gelato Bio”. De Tours and Tickets 
vestiging die op Damstraat nummer 25 zat is 
verhuisd naar het hoekpand aan Damstraat 31. 

In Oude Hoogstraat 22 is sinds vorig weekend 
“Het Kleinste Huis” gevestigd, een thee en keramiek 
boutique (www.kleinstehuis.nl), met specialiteiten 
van Hollandse bodem, dat wordt geleid door 
dezelfde eigenaren als Het Cleijne Verschil 
(Nieuwe Hoogstraat 14).  

Website

Aan de afronding van de website “De 
Damstraatjes” wordt door de MarCom (Marketing 
en Commmunicatie) commissie van de BIZ hard 
gewerkt. De eerste groep 
ondernemers die zich vorig 
jaar zomer hebben aangemeld 
en van wie tekst en foto’s 
zijn ontvangen zullen op de 
website komen te staan. Het 
streven is om eind augustus 
2014 de website in de lucht te 
hebben. Er moet nog een en 
ander “gefi netuned” worden en 
het is een lastig karwei om te klaren, vooral omdat 
het gedaan wordt door een aantal ondernemers die 
al druk zijn met hun eigen bedrijf en dit erbij doen. 
Zodra de website klaar is om de lucht in te gaan 
hoort u van ons. We hopen een feestelijk tintje aan 
de launch  te kunnen geven ergens aan het einde van 
de maand augustus. Het Stadsdeel Centrum heeft 
al aangegeven dat er met de launch ook een aantal 
straatnaambordjes met de titel “De Damstraatjes” 
geplaatst mogen worden onder de straatnamen van 
de diverse straten van onze BIZ.       
  
Online Buurtenquête

Door de straatmanager is 
eind mei -op verzoek van 
onder meer Amsterdam 
City en het Stadsdeel 
Centrum- de zgn. online 
buurtenquête verspreid 
onder de ondernemers 

van de BIZ. Met de input van de buurtenquête voor 
ondernemers, bewoners en belanghebbenden wil 
het Stadsdeel Centrum gericht actie ondernemen 
op zaken en problemen die zich voordoen en het 
Stadsdeel neemt de input mee in het jaarplan 2015. 
Van diverse kanten kwam van ondernemers de 
opmerking dat de enquête en de vraagstelling met 
name geschreven leek te zijn voor bewoners en niet 

vanuit de optiek van de ondernemers. Dit punt van 
kritiek heeft de straatmanager doorgespeeld naar 
de verantwoordelijke van het Stadsdeel Centrum. 

Ophalen van het huisvuil 

Het BIZ Bestuur (bestuurslid Roberto Barsoum houdt 
zich hiermee bezig) is samen met de straatmanager 
druk bezig om samen met de Dienst Reiniging naar 
een oplossing te zoeken voor het huisvuil probleem. 
Met name in de Damstraat wordt het ophalen van 
het reguliere vuilnis in de avond (maandag- en 
donderdagavond) door de ondernemers als zeer 
storend en vies ervaren. We zijn in overleg of het 
mogelijk is dat het ophalen van het huisvuil ophalen 
naar de ochtend wordt verplaatst. Zodra daar meer 
duidelijkheid is, hoort u  van ons. Ook blijft het een 
probleem dat er veel vuilnis wordt aangeboden op 
verkeerde tijden en dat het veel te vroeg op straat 
wordt gezet. Met name in de oude Hoogstraat is 
dat en veel voorkomend en ergerlijk probleem. Wij 
hebben Handhaving gevraagd hier strenger op te 
controleren, waarschijnlijk wordt het veroorzaakt 
door short stay toeristen of door bewoners. Of door 
ondernemers die zich niet aan de richtlijnen houden. 
Ondernemers en bewoners mogen hun vuilnis op 
de maandag- en donderdagavond pas om 18.00 
uur buiten zetten. Let u daar dus op! Biedt u als 
ondernemer te veel vuilnis aan (op basis van het 
reinigingsrecht zijn dat maximaal 9 zakken per week) 
dan mag u uw vuilnis niet bij het reguliere huisvuil 
zetten en bent u verplicht een bedrijfsafvalcontract 
aan te gaan. Dat zal gelden -door de bank genomen- 
voor de meeste horeca waar eten verkocht wordt. 
We willen u met klem verzoeken daar rekening mee 
te houden en samen met ons mee te werken aan een 
schone straat! 

Staking van de vuilnismannen

Mede door de coöperatieve 
houding van de ondernemers 
in de buurt is de schade door 
de staking van afgelopen 
week nog enigszins beperkt 
gebleven. Mocht er nogmaals 
gestaakt worden, dan 
kunnen we wellicht namens 
de ondernemers een soort 
van rampen plan opzetten. 
Ideeën altijd welkom!  

Contact met de studenten van het ASC

Onlangs is er door de straatmanager contact 
gelegd en overleg geweest met de studenten van 



Bestuursleden
Dick Eberhardt (The Old Man, Damstraat 14-16)
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.

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

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

Klachten Openbare Ruimte: 
Voor o.a. vuilnis, fi etswrakken, 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

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

het ASC, het Amsterdams studentencorps dat gevestigd is aan de Warmoesstraat. Reden was dat een 
aantal ondernemers het lukrake fi etsparkeren van de studenten meer dan beu is. Samen met het Stadsdeel 
Centrum en een aantal ondernemers gaan we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om aan de studenten 
(op hun kosten) bewaakte parkeerplekken aan te bieden, zodat de overlast op bij voorbeeld de Dam 
beperkt wordt.    

Streetbranding

Op dinsdag 1 juli wordt door Centrum XL van 19.00 uur tot 20.30 uur de Toolkit Streetbranding gepresenteerd 
in Pakhuis de Zwijger. De Toolkit Streetbranding helpt winkelgebieden hun eigen herkenbare streetbrands 
te ontwikkelen en stimuleert kennisdeling en kennisuitwisseling, aldus de uitnodiging. Aanmelding vooraf is 
noodzakelijk via www.pakhuisdezwijger.nl/streetbranding  

LET OP!
In de gehele binnenstad zijn diverse georganiseerde groepen en bendes actief 

die op straat dealen (onder meer een veel gehoorde klacht in de Warmoesstraat) 
en ook mensen bedreigen en lastig vallen. Ook in winkels wordt het personeel 

bedreigd. De politie is hier heel alert op en treedt hier hard tegen op, maar 
verzoekt u meteen melding te maken als u iets verdachts ziet of last hiervan 

ondervindt. U kunt deze melding doen via 0900-8844 dan wel -alleen als er echt 
spoed bij is- via het telefoon nummer 112. Al deze meldingen worden geregistreerd 

en zijn van belang om de straten weer veilig en veiliger te maken!  


