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Tijdens de ALV zijn, onder meer, de BIZ plannen voor
2015 besproken. Voorafgaand aan de ALV is er een
korte inleiding geweest van de Director of Operations
van Hotel The Grand, de heer Stefan Melcherts en een
introductie van de politie, door onze buurtregisseur de
heer Herman Jan Jansen. Na afloop van de ALV is er
door de aanwezige leden van de BIZ een drankje
gedronken in Café de Vliegende Hollander van Hotel
The Grand. De notulen van de ALV zullen separaat per
mail aan alle BIZ leden gestuurd worden.

2015: Jaar van de Veiligheid

ALV 2014
In december 2014 heeft een druk bezochte Algemene
Leden Vergadering plaats gevonden in het prachtige
Hotel The Grand. De directie van The Grand had
aangeboden dat wij als buurt-BIZ daar gratis mochten
vergaderen in een prachtige zaal. Daarnaast heeft The
Grand ons koffie en een hapje aangeboden.
Daarvoor danken wij de Directie van Hotel The Grand
nogmaals hartelijk!

Tijdens de ALV is naar voren gekomen dat de
ondernemers in de BIZ een toenemend gevoel van
onveiligheid hebben. In het kader daarvan heeft de BIZ
aan het jaar 2015 het thema “ het jaar van de
veiligheid” gegeven. Samen met een medewerker van
het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Amsterdam-Amstelland (RPCAA) is een commissie van
de BIZ inmiddels begonnen met het opzetten van een
KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de straten in
onze BIZ. In januari is de eerste bespreking hiertoe
geweest (zie foto), onlangs (3 maart jl.) is de eerste
(dag)schouw geweest in onze straten om te bekijken
waar mogelijke veiligheidsproblemen in de straten zijn.
U kunt dan denken aan b.v. slechte bestrating, donkere
en slecht verlichte plekken en kapotte straatmeubilair
en verkeersborden. Binnenkort kunt u een enquête
verwachten (wordt rondgebracht door de
straatmanager) waarin uw mening als ondernemer van
onze BIZ wordt gevraagd over een aantal zaken die
hiermee te maken hebben. Vult u deze a.u.b. in, zodat
we daarna officieel van start kunnen gaan met het KVO
traject.
Het RPCAA is er op gericht om de criminaliteit 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
De website van de BIZ
van Dam tot Stopera,
“De Damstraatjes”
www.damstraatjes.nl
is vorig jaar afgerond.
De MarCom
(Marketing en
Communicatie)
commissie van de BIZ
heeft een en ander
tijdens de ALV nog
eens toegelicht. Zaak
is nu om de website, die al enige tijd draait, nog
formeel te “launchen” en om de website up-to-date te
houden. Iedere ondernemer die nog niet op de
website staat en die alsnog vermeld wil worden op de
website wordt opgeroepen dit zo snel mogelijk en in
ieder geval voor 31 maart a.s. te melden aan de
straatmanager (straatmanager@gmail.com). Ook
nieuwe ondernemers kunnen toegevoegd worden. Ook
hier geldt dat u zich voor 31 maart hiertoe moet
opgeven. U krijgt dan een invulformulier toegestuurd
door de straatmanager. Een van de voorstellen is om
de launch te houden in een weekend en hiertoe bv een
weekend marktje te organiseren, bv op 31 mei (bij
voldoende interesse), dan wel de launch eenvoudig
(maar wel feestelijk) te houden op bv een
maandagavond in juni na 18 uur. Een eerdere oproep
heeft weinig tot geen interesse opgeleverd voor de
eerste variant. Aanmeldingen en suggesties zijn
daarom van harte welkom (via
straatmanager@gmail.com).

Ophalen van het huisvuil:

evaluatie 6 maanden na invoering van
ochtendinzameling
Sinds een half jaar wordt het huisvuil in de ochtend
(vanaf 10 uur) in plaats van in de avond opgehaald.
Met het voorjaar in aantocht zijn wij tevreden met het
tot nu behaalde resultaat, dat het huisvuil in de straten
op maandag en donderdag ochtend opgehaald wordt
en dat daarna de veegdienst langs komt. De straten
zien er in het algemeen een stuk schoner uit. De enige
plek die nog extra aandacht behoeft is bij de uitgang
van de metro in de Nieuwe Hoogstraat. Daar wordt
nog regelmatig vuilnis en karton gedumpt op andere
dagen dan de inzameldagen. Om het inzamelen en de
inzameldagen daar nog duidelijker te maken, is op 9
maart jl. door de Dienst Inzameling een flyer
aangeboden aan ondernemers en bewoners. Ook het
apart ophalen van het karton loopt volgens de

inzamelaars redelijk tot goed. De straatmanager heeft
de eerste maanden veel contact gehad met de Dienst
Inzameling en alle klachten doorgegeven. Mocht u als
ondernemer zelf nog klachten hebben of opmerkingen
hebben t.a.v. dit onderwerp, mail dan a.u.b. met de
straatmanager. Ook als b.v. de vuilniswagen veel later
komt dan om 10 uur en er problemen zijn met de
veegdienst kunt u per email contact met haar
opnemen. Voor meldingen omtrent verkeerd
buitengezet vuilnis en zwerfafval in uw straat belt u
zelf met de Gemeente (Centrum), Dienst Inzameling via
020-256 3555. Indien u voor 12 uur belt, dan wordt het
probleem indien mogelijk die dag nog opgelost (Lees:
zwerfvuil wordt opgehaald).
Voor vragen/opmerkingen kunt u ook direct contact
opnemen met de medewerker van de Dienst Reiniging,
de heer Marciano Clijdesdale (06-3940902). Hij heeft
onze straten (de zgn. Doorsteek) in zijn portefeuille en
houdt de probleem gebieden (blackspots) in onze
buurt nauwgezet in de gaten. Mocht
zwerfafval/gedumpt grof vuil e.a. gevaarlijke situaties
opleveren (ook in het weekend), dan kunt u via de
politie (0900-8844) melding hiervan doen.

Bedrijfsafval
De wens om uiteindelijk tot een collectief bedrijfsafval
contract te komen voor alle straten van de BIZ, staat
nog steeds op de agenda van de BIZ. Mocht daar meer
duidelijkheid over zijn, dan laten we u dat tzt weten via
de nieuwsbrief.

Het contract tussen de BIZ en Fa. Avontuur is inmiddels
al wel (tijdig) door de BIZ opgezegd. Voor aanvang van
het winterseizoen van 2015/2016 zal, conform de wens
tijdens de laatste ALV, 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. Ieder BIZ lid zal
dan bij de volgende ALV inspraak hebben in het
(nieuwe) type kerstverlichting.

Plantenbakken en hangende
bakken op de zijgrachten
Ondanks toezegging van de (inmiddels failliete)
hovenier die in opdracht (en op kosten van) van het
Stadsdeel Centrum aan ons plantenbakken leverde, zijn
er afgelopen winter geen winterbakken geplaatst. Het
Stadsdeel Centrum heeft op voorspraak van de
groencommissie van de BIZ een andere hovenier
gevraagd de hanging baskets voor de aankomende
lente/zomer periode te plaatsen. De kosten van de
plantenbakken zullen gezamenlijk door de BIZ en het
Stadsdeel Centrum gedragen worden.
Het Stadsdeel Centrum heeft daarnaast 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 plantenbakken (houten) op de
hoeken van de Varkenssluisbrug. (Dat is de brug tussen
de Damstraat en de Oude Doelenstraat). We
verwachten deze vaste plantenbakken elk moment.
Door al het groen hopen we een vriendelijker en
gastvrije uitstraling te creëren in onze straten.

Kerstverlichting/
wintersfeerverlichting
De kerstverlichting heeft weer een aantal maanden in
de straten gehangen en gezorgd voor een gezellige
verlichting van onze straten in de wintermaanden. In
de Nieuwe Hoogstraat waren er helaas wat
onderbrekingen. Firma Avontuur (de leverancier) heeft
in januari 2015 alles doorgelicht en het bleek dat de
aansluiting vanuit het verbouwde pand in de Nieuwe
Hoogstraat 27 niet zwaar genoeg was. Dat heeft
Avontuur daarna gerepareerd en verholpen.
In week 13 van 2015 is de kerstverlichting weer
weggehaald. Het huidige contract met Avontuur loopt
in totaal 5 jaar, en duurt tot en met de winter van
2015/2016, dus nog 1 winter.

Nieuwe en vertrokken
ondernemers
Vertrokken ondernemers: Er zijn helaas een aantal
ondernemers vertrokken uit onze straten. Zo is in de
Oude Doelenstraat Western House gesloten, is het
reisbureau Air expert gesloten en gaat Dr. Adams
binnenkort ook zijn deuren sluiten. in de Nieuwe
Hoogstraat 20 is de Hennep Store gesloten sinds 1
maart. In de Oude Hoogstraat heeft de coffeeshop
“Pick up the Pieces” zijn deuren moeten sluiten.
Nieuwe ondernemers: In de Damstraat is op nummer
30 een Indonesische traiteur/toko gekomen, met de
naam “Indonesian Taste”. In de Oude Doelenstraat 6 is
de winkel “Holy Cheese” onlangs geopend.
We heten de nieuwe ondernemers van harte welkom
in onze BIZ!

Thuiswinkel Award 2015
Parfumerie Marjo (Damstraat 29) heeft met haar
website “Parfumerie.nl” op 6 maart 2015 de
Thuiswinkel Award 2015 in de categorie Persoonlijke
verzorging & Levensmiddelen gewonnen. De prijs werd
uitgereikt door de bekende 3FM Radio DJ Gerard
Ekdom in The Harbour Club te Amsterdam. Tevens
viert Parfumerie "Marjo" & hun website Parfumerie.nl
dit jaar hun 50 jarig jubileum. Namens de leden van de
BIZ van harte gefeliciteerd!
http://www.parfumerie.nl/weblog/thuiswinkel-awardswinnaar2015

Uitstallingen en Handhaving in de
straten van de BIZ
Onlangs is er nogal “rigoureus” gehandhaafd door de
Afdeling Handhaving van de Gemeente op grond van
verboden/niet toegestane uitstallingen in de straten.
Dat heeft tot nogal wat irritatie geleid bij de
ondernemers in kwestie. De straatmanager heeft de
regelgeving (Besluit van 22 januari 2008) uitgezocht.
Het blijkt inderdaad dat de straten Nieuwe Hoogstraat,
Oude Hoogstraat, Oude Doelenstraat en Damstraat
een specifieke status hebben waar geen enkele
uitstalling is toegestaan. Dit geldt voor alle straten die
genoemd zijn in artikel 14 van dat Besluit (van 22
januari 2008, met betrekking tot de Algemene regels
voor winkeluitstallingen en reclameborden in stadsdeel
Centrum). Artikel 14 luidt: Het plaatsen van
winkeluitstallingen op en aan de volgende wegen en
weggedeelten is niet toegestaan: Dam, Damstraat,
Heiligeweg, Kalverstraat, Leidsestraat, Nieuwendijk,
Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat, Oude
Hoogstraat, Regulierbreestraat, Rokin, Utrechtsestraat,
Vijzelgracht en Vijzelstraat. Dan weet u ook waarom in
sommige andere straten in onze buurt (b.v. de
Staalstraat) sommige uitstallingen dus wel toegestaan
worden. De tekst van het Besluit kunt u desgewenst
opvragen bij de straatmanager.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS/EMAILADRESSEN
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Politie, Brandweer, GGD: 0900-8844
Handhaving Openbare Ruimte: overdag: 020-2563555. Nacht en weekend (Noodnummer dus alleen in deze
gevallen): 020-2564100
Buurtregisseur politie: 06-22944119 / hermanjan.jansen@politie.nl
Melding (algemeen) ivm huisvuil/ zwerfafval: 020-2563555. Of: Marciano Clijdesdale (Dienst Reiniging): 0653940902
Straatmanager BIZ van Dam tot Stopera: straatmanager@gmail.com; 06-29053550

