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Damrak stemt positief!

Paleiskwartier

Afgelopen maand hebben de ondernemers op het Damrak-Beursplein
een stem mogen uitbrengen, voor of tegen het invoeren van een Biz. In
totaal hebben we 88 stemmen ontvangen waarvan er 68 stemmen
positief zijn gebleken. Hiermee is de Biz Damrak-Beursplein een feit! De
Biz zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 worden ingesteld.
Komende weken zullen we de voorbereidingen treffen om deze
overgang tot stand te laten komen en zal u hierover nog een brief
ontvangen. Maandag 24 april, nodigen we u uit voor een Algemene
Ledenvergadering, waarin we de plannen en de begroting bespreken en
aanvullende bestuursleden kiezen.

Op donderdag 30 maart lanceren we het Paleiskwartier! Een
samenwerking tussen de straten Damrak, Dam, Rokin, Kalverstraat en
Nieuwendijk. De lancering zal plaatsvinden tijdens de opening van het
Tulp Festival. Een jaarlijks terugkerend festival in april met als motto
‘Een tulp voor iedere Amsterdammer’. Vorig jaar hebben er prachtige
gele tulpen voor de Beurs van Berlage gestaan. Dit jaar zal de gehele
oostkant van het Damrak van schalen met fleurige tulpen worden
voorzien. Canal Company sinds kort Stromma, Rederij Plas, de Beurs
van Berlage, de Bijenkorf en de gemeente Amsterdam dragen
gezamenlijk de kosten hiervan en zorgen voor een prachtige tulpen
lint op het Damrak.

We willen alle ondernemers hartelijk bedanken voor het uitbrengen van
hun stem. Wij zijn bijzonder blij dat de meerderheid voor een Biz heeft
gestemd en dat we de komende jaren nog meer activiteiten kunnen
ontplooien voor het Damrak en het Beursplein!

Beursplein op de schop
Afgelopen weken is de gemeente gestart met de voorbereidende
werkzaamheden voor de fietsparkeergarage onder het Beursplein. De
bomen moesten er als eerst aan geloven. Ze hebben door de jaren heen
heel wat meegemaakt op het Beursplein… daarom een kleine ‘Ode aan
de bomen!’. Er zijn extra voorzieningen getroffen voor het fiets
parkeren in de omgeving. Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Op donderdag 6 april organiseert de gemeente een informatieavond
over de herinrichting in de Leeskamer van de Beurs van Berlage.

Ook in de rest van het Paleiskwartier zorgen ondernemers en
eigenaren voor prachtige tulpen, in totaal 107 schalen. Op 30 maart
om 11.30 uur komen eerst alle tulpen samen op de Dam en wordt
onze eigen Paleiskwartiertulp gedoopt. U bent van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Met de doop van de Paleiskwartiertulp bezegelen we de
samenwerking tussen deze straten met als doel het gebied te
versterken en meer mogelijkheden te geven rond de marketing en
branding. We gaan ons richten op activiteiten die het gebied positief
onder de aandacht brengen bij, in de eerste plaats, de
Amsterdammers en de bezoekers uit de regio. We laten onder
andere zien welke parels en juwelen het gebied te bieden heeft en
we zullen aansluiten bij gezamenlijke activiteiten…Welkom in het
Paleiskwartier!

Flexibele openingstijden
Vorig jaar al werd er gesproken over het houden van een proef flexibele
openingstijden. Het Damrak zou toen worden uitgesloten van de proef terwijl wij
vinden, dat juist de Entree van de stad, het begin van de Rode Loper, de
mogelijkheid moet hebben om langer open te blijven. De Ondernemersverenging is
hierover in gesprek gegaan met de gemeente, dit heeft geresulteerd in een
positieve ontwikkeling. Het Damrak wordt nu wel meegenomen in de
besluitvorming voor het instellen van de proef. Begin april zal de gemeenteraad hier
definitief over beslissen. Indien zij positief beslissen dan start de proef op 1 juli en
is geldig voor een jaar voor winkels die geen alcoholhoudende dranken verkopen.
We houden u op de hoogte over de definitieve beslissing!

Bedrijfsafval
De ontwikkelingen rond het ophalen van het bedrijfsafval gaat in kleine stappen
door. We werken naar het ophalen van al het bedrijfsafval op 2 momenten van de
dag, in plaats van gemiddeld 10 keer per dag. Door dit naar 2 tijdstippen terug te
brengen wordt de straat schoner en rijden er niet zoveel vuilniswagens meer door
de drukte. We zijn hier echt een voorbeeldstraat in en de reacties zijn zeer positief.
Ook de Dam en het Rokin zullen komende tijd kijken of zij over kunnen gaan op de
nieuwe methode. De tijden voor het ophalen van bedrijfsafval door de gemeente
zijn onlangs gewijzigd naar 8-9 en 20 – 21 uur. Veel ondernemers werken al heel
goed mee door het afval ook echt pas aan te bieden om 8.00 of 20.00 uur.
Op sommige plekken, vooral bij de stegen, zien we toch dat bedrijven al om 17.00
uur het afval buiten zetten. Komende tijd zullen we hier extra aandacht voor vragen
want lang afval op straat trekt veel zwerfvuil aan en is juist wat we niet willen!
Ook zullen we een onderzoek uitzetten bij de ondernemers die nu gebruik maken
van Reinigingsrecht (rode zakken). Deze ondernemers kunnen nu alleen op dinsdag
en vrijdag om 20.00 uur het afval aanbieden. Hierdoor zijn de afvalbergen groot.
Samen met de gemeente zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn om dit ook
dagelijks te mogen gaan aanbieden zodat er meer spreiding is en de afvalbergen
zullen afnemen. Deze ondernemers zullen komende weken apart worden benaderd.

Damrak Online
Het Damrak is online! Omdat we het Damrak de afgelopen jaren
enorm hebben zien ontwikkelen, willen we onze straat nu ook
online in een positief daglicht brengen. We zullen op
voornamelijk Facebook, Instagram en Twitter aandacht geven
aan alle mooie belevenissen en ontwikkelingen op het Damrak.
Komend jaar gaan we onze social media kanalen opbouwen en
verzamelen we de leukste berichten en foto’s. Volg ons, check
in of heeft u zelf leuke berichten, foto’s of ontwikkelingen wij
(re)posten uw bericht graag.
Vindt ons op:

/damrakbeursplein
_damrak

@_damrak

Altijd Handig
Onze website www.damrakbeursplein.amsterdam vindt u
allerlei informatie over het Damrak - Beursplein en de
Ondernemersvereniging.

Evenementen en meer…
Open Torendag
Extra laad en los mogelijkheid Damrak
Staatsbezoek Argentinië

25 maart
26 maart
27 maart

Let op! Damrak is afgesloten voor
autoverkeer vanaf 6.00 uur
Afval aanbieden in de ochtend niet mogelijk

Lancering Paleiskwartier
Start Tulp Festival
Museumweek
Informatieavond Beursplein
Paasweekend
Kermis op de Dam
Algemene Ledenvergadering Biz
Koningsdag

30 maart
31 maart
3-9 april
6 april
15-17 april
13-23 april
24 april
27 april

Nood en hulpdiensten
Alarmnummer
Geen spoed, wel politie
Brandweer, algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Wijkagent: Chris Merks
Aanmelden Damrak Alert

112
0800-8844
020-5556666
0800-7000
06-20035225
06-15051167

Gemeente Amsterdam
Vragen/overlast
WhatsApp dienst
Reinigingsdienst
Bedrijfsafval

14 020 of 020-624 1111
06 4444 0655
020-5519555
020-2563532

Graffiti Ex

030 - 666 34 73

Ondernemersvereniging Damrak/Beursplein
Voorzitter: Marcel Schonenberg, Beurs van Berlage
voorzitter@damrakbeursplein.amsterdam
Penningmeester: vacant
penningmeester@damrakbeursplein.amsterdam
Secretaris: Anuschka Tjin A. Cheong, Victoria Hotel
secretaris@damrakbeursplein.amsterdam
Straatmanager: Evelien van Damme
evelien@straatmanager.nl of 06-15051167

