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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Project Rode Loper beoogt de herinrichting boven het tracé van de Noord/Zuidlijn (NZL) in
stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid. Het betreft de herinrichting van: Damrak,
Beursgebied, Rokin, Oude Turfmarkt, Vijzelstraat, Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat in
stadsdeel Centrum. In stadsdeel Zuid gaat het om de Ferdinand Bolstraat tot de Van
Ostadestraat.
Met de komst van de nieuwe ondergrondse metrolijn verandert er ook boven de grond een
en ander: er verschijnen in en uitgangen bij de nieuwe stations, lifthuizen, afvoerkanalen en
entrees van parkeergarages op het Rokin en mogelijk op de Vijzelgracht. Daarnaast zal het
aantal passanten en bezoekers in deze gebieden ook aanzienlijk toenemen.
Het doel van de herinrichting is dan ook het realiseren van een entree met allure waar
bezoekers zich welkom voelen. Een van de belangrijkste doelen van de Rode Loper is het
creëren van meer ruimte voor de voetganger. Met bovenstaande uitgangspunten; het
warme welkom, de allure en meer ruimte voor de voetganger is de naam “Rode Loper”
ontstaan.
Een entree met allure vraagt om een inrichting van hoge kwaliteit. De nieuwe inrichting
kenmerkt zich door duurzame natuurstenen bestratingmaterialen in het gebied van de oude
Amstelbedding (Damrak, Beursgebied, Rokin en de Oude Turfmarkt), door bijzonder
straatmeubilair en aansprekende verlichting aan spandraden. Voor meer rust in het
straatbeeld en om meer ruimte te kunnen bieden aan de voetgangersstromen wordt de
openbare ruimte zo objectloos mogelijk ingericht. Eind 2014 is het Damrak als eerste deel
van de Rode Loper opgeleverd. De entree van de stad heeft daarmee een nieuwe uitstraling
gekregen. Het is vervolgens van belang om de hoge kwaliteit van de nieuwe inrichting in
stand te houden.

1.2 Doel van de beheerplannen Rode Loper
Het in stand houden van de hoge kwaliteit van de nieuwe inrichting vraagt om goed
schoonhouden, goed repareren van beschadigingen en het voorkomen van misbruik. Om
eenduidig vast te leggen wat wordt verstaan onder ‘goed’ schoonhouden, repareren en
misbruik wordt voor de betrokken straten een Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode
Loper (hierna beheerplan) opgesteld. De doelstelling van de beheerplannen is drieledig:
1. Het vastleggen van de kwaliteit van het onderhoud dat nodig is om de kwaliteit van de
openbare ruimte gedurende de hele levensduur, ten minste 20 à 25 jaar, te waarborgen.
2. Het vastleggen van de kwaliteit van het schoonhouden van de Rode Loper.
3. Het vastleggen van de kwaliteit van het juist gebruik.
Per onderwerp komen steeds de volgende rubrieken voor:
� Inzet: welke inzet (mankracht, materieel, tijden) wordt geleverd om de
resultaatafspraak te realiseren?
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�
�

Taak, rolverdeling en verantwoordelijke afdeling, dienst of bedrijf: toelichting op de
inzet: wie levert wat, welke afdeling is aanspreekbaar als verantwoordelijke?
Waar nodig zijn aanvullende voorschriften opgenomen: extra voorschriften die gelden
voor goed beheer.

1.3 Opzet van de beheerplannen Rode Loper
Het beheerplan van het Damrak is als eerste ingevuld. Vervolgens worden voorafgaand aan
of tijdens de uitvoering van een gebied plannen opgesteld voor de andere gebieden van de
Rode Loper, te weten:
� Rokin , Oude Turfmarkt , Munt
� Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat
� Vijzelstraat
� Beursgebied: Oudebrugsteeg, Beursstraat en Beursplein.
Het beheerplan beslaat de volgende deelonderwerpen:
1. Gebruik en handhaving
2. Beheer Schoon
3. Beheer Heel
4. Beheerorganisatie
Omdat tijdens het opstellen van het beheerplan ruis ontstond over de verschillende regels,
de uitleg van deze regels en de inzet door het stadsdeel op het gebied van Schoon,
Handhaving en Vergunningen, zijn factsheets opgesteld waarin per onderdeel en onderwerp
de definities, de bijbehorende wet en regelgeving en, voor zover mogelijk, de
daadwerkelijke bijdrage van het stadsdeel vermeld staan. Deze factsheets zijn opgenomen
in bijlage 1 en 2.
Alle deelplannen Rode Loper volgen dezelfde opzet als het beheerplan voor het Damrak,
maar worden toegespitst op specifieke kenmerken. Zo worden in het beheerplan van een
gebied waar een metrostation is gerealiseerd ook afspraken opgenomen die zijn gemaakt
met onder meer de beheerder van de stationstoegangen en met de beheerder van een
fietsenstalling of parkeergarage.

1.4 Afbakening beheerplan Damrak
Het beheerplan Damrak heeft betrekking de volgende straten en stegen:
� Damrak tussen Prins Hendrikkade en Dam
� Haringpakkerssteeg
� Karnemelksteeg
� Oudebrugsteeg tussen Nieuwendijk en Damrak
� Mandenmakerssteeg
� Onze Lieve Vrouwensteeg
� Beurspassage
� Zoutsteeg
� Damraksteeg
� Valkensteeg
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Het betreffende gebied is in kleur weergegeven in de volgende overzichtskaart.

Hoewel de kop van het Damrak aan de kant van de Prins Hendrikkade nog niet geheel is
uitgevoerd, wordt toch voorgesteld dit gebied in dit beheerplan op te nemen. De aansluiting
op de Prins Hendrikkade kan pas worden afgerond als de ‘knip’ is gerealiseerd. Aan de
oostzijde is nu nog ruimte voor een aparte afslagstrook. Deze verdwijnt, waardoor het
trottoir langs de kademuur en in de bocht naar de brug kan worden verbreed. Aan de
westzijde zal het fietspad ter hoogte van het Park Plaza Victoria Hotel op de definitieve plek
worden gelegd en wordt het trottoir verbreed.
Tot slot zal bij het pand van C&A de lift worden verwijderd waarbij de bestrating wordt
hersteld.
Het Beursplein en de aangrenzende straten zijn nog niet meegenomen in dit beheerplan. Er
is voor dit gebied sprake van een tijdelijke situatie, waarvoor momenteel plannen en
ontwerpen worden ontwikkeld. Er wordt een fietsenstalling onder het Beursplein
gerealiseerd en ook de Beursstraat en de Oudebrugsteeg tussen Warmoesstraat en Damrak
worden door Project Rode Loper opnieuw ingericht. De plannen en ontwerpen hiervoor
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moeten met de verschillende stakeholders worden besproken en definitief gemaakt,
alvorens dit gebied aan dit beheerplan wordt toegevoegd.
Dit beheerplan geldt niet voor de periode tijdens werkzaamheden, bijvoorbeeld groot
onderhoud aan het Damrak. Voor werkzaamheden wordt apart een Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BLVCplan) opgesteld.

1.5 Participatie
Dit beheerplan is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende gemeentelijke
diensten en bedrijven en het bestuur van de ondernemersvereniging Damrak.
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van genoemde afspraken zijn: de afdeling
Verkeer&Openbare Ruimte (V&OR), Politie AmsterdamAmstelland (politie), de afdeling
Handhaving en Toezicht, Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB), de afdeling Metro en Tram,
Waternet en nutsbedrijven. In de volgende hoofdstukken staan deze afspraken beschreven.

1.6 Vervolgproces
In het beheerplan Damrak zijn afspraken en activiteiten opgenomen die betrekking hebben
op het dagelijks beheer waarvoor jaarlijks budgetten ter beschikking worden gesteld. Keuzes
voor een ander, intensiever niveau van beheer of gebruik brengen extra kosten met zich mee
waarover aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. In de loop van 2015 vinden
verdere gesprekken plaats over de bijdrage van vastgoedeigenaren en ondernemers en
V&OR aan het beheer, het juist gebruik en het schoonhouden van het Damrak. Het
beheerplan wordt daarbij omgevormd naar een beheerconvenant, waarin wederzijdse
inspanningsverplichtingen worden opgenomen. Dit wordt gekoppeld aan de beoogde
oprichting van de BIZ Damrak. Bij een BIZ is elke ondernemer verplicht een financiële
bijdrage te leveren, waardoor meer budget voorhanden is. Extra beheerafspraken kunnen
daaruit worden gedekt.
Een van de onderwerpen van gesprek met de ondernemersvereniging/BIZ in 2015 is het
bepalen van het gewenste niveau van het schoonhouden van het Damrak. Gelet op de
financiële situatie van de gemeente is het niet realistisch om te verwachten dat de gemeente
extra geld kan vrijmaken om op het Damrak een hoger schoonheidsniveau te behalen dan nu
het geval is. Wanneer een hoger schoonheidsniveau gewenst is, moeten de daarmee
gepaard gaande extra kosten worden gedragen door de ondernemers, zo mogelijk via de BIZ.
Daarbij kan worden gedacht aan afspraken via een prestatiemodel, zoals voor het
Rembrandtplein met de ondernemers is overeengekomen. Een andere mogelijkheid is
verder gaand. De ondernemersvereniging Damrak heeft aangegeven de mogelijkheden te
willen onderzoeken waarbij zij zelf de aanbesteding voor en organisatie van het inzamelen
van het bedrijfsafval en het bijhoudproces, het legen van de afvalbakken en het opvegen van
zwerfvuil, organiseert. De ondernemersvereniging stelt dat zij dit kostenefficiënter kan
organiseren dan de afdeling Reiniging van het stadsdeel. In 2015 zullen verschillende
scenario’s worden uitgewerkt.
Looptijd
Het beheerplan kent in principe een looptijd van tien jaar. Na die periode wordt bekeken of
grootschalig onderhoud en/of aanpassing van het beheerplan noodzakelijk is. Na het eerste
jaar wordt het beheerplan geëvalueerd.
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2 Gebruik

2.1 Inleiding
Het Project Rode Loper beoogt niet alleen de herinrichting van het maaiveld, maar ook het
opwaarderen van de entree van de stad. Voorafgaand aan de herprofilering is door Project
1012 op het Damrak een belangrijke aanzet gegeven tot veranderingen vergelijkbaar met die
in het Wallengebied; het tegengaan van criminele activiteiten en het aankopen van vastgoed.
Dit vastgoed is vervolgens door bonafide eigenaren ontwikkeld met het doel een
economische transformatie op gang te brengen waarbij wordt gestreefd naar het
opwaarderen van het bestaande horeca en winkelaanbod. Ook heeft in dat kader een
‘integrale handhavingactie’ plaatsgevonden: schreeuwerige reclameuitingen, objecten en
verlichting aan de gevel zijn verwijderd of vervangen en inpandig is onder meer de
brandveiligheid van bedrijven gecontroleerd. Aan de zijde van het zogenaamde ‘Natte
Damrak’ is geïnventariseerd welke objecten en zaken door ondernemers zijn geplaatst
danwel aangebracht in afwijking van het beleid, zoals reclameobjecten en
winkeluitstallingen. In afwachting van de herinrichting van het Natte Damrak is hier een
eerste aanzet gegeven tot handhaving en heeft een aantal ondernemers reeds objecten
verwijderd. Uiterlijk voor 1 januari 2017, of zoveel eerder als een nieuwe inrichting van de
steigers gereed is, moeten de overige objecten zijn aangepast of verwijderd.
Het is nu van belang samen met de ondernemersvereniging Damrak en met de vereniging
van eigenaren op het Damrak de gewenste opwaardering door te zetten en te streven naar
een juist gebruik van de openbare ruimte wat betekent dat terrassen volgens de vergunning
worden uitgezet, er geen reclameobjecten op het trottoir worden geplaatst, afval op de
juiste momenten wordt aangeboden, het laden en lossen plaatsvindt binnen de
venstertijden, er niet op het trottoir wordt geparkeerd, enzovoort.
Naast betrokken ondernemers die bekend zijn met de geldende wet en regelgeving is
hierbij een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. Diverse handhavende partijen,
waaronder Politie, de afdeling Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van stadsdeel Centrum
en de afdeling Handhaving en Toezicht hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over een
optimale inzet en aandacht voor de handhaving op het Damrak. Het resultaat van dit overleg
is in hoofdstuk 3 weergegeven.

2.2 Wet en regelgeving
In het zogeheten ‘factsheet Vergunningen en Handhaving’, bijlage 2, is geldende wet en
regelgeving opgenomen die van invloed is op een juist gebruik van de openbare ruimte op
het Damrak. In dit factsheet staan de regels uit onder meer de Welstandsnota 2013, het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), de Terrassennota 2011, de Verordening op de straathandel (VOS) en de Drank en
Horecawet (DHW). In deze paragraaf staan deze verschillende beleidsterreinen benoemd.
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2.2.1 Verkeer
Autoverkeer
Het Damrak behoort tot het hoofdnet auto. Er geldt een stopverbod voor de rijbaan, omdat
naast de rijbaan een fietsstrook ligt. Dit betekent dat kan worden opgetreden tegen taxi’s,
touringcars en bevoorradingsverkeer dat zich staande houdt op de rijbaan.
Fietsers en scooters
Aan de westzijde ligt een fietspad voor fietsverkeer in zuidelijke richting en aan de oostzijde
ligt een fietsstrook welke door middel van belijning wordt gemarkeerd. Ondanks dat fietsen
en rijden op het voetpad niet is toegestaan, komt dit wel voor. Handhaving hierop is
noodzakelijk.
Fietstaxi’s
Voor fietstaxi’s zijn voor het jaar 2015 tijdelijk halteerplekken toegestaan aan de
noordwestzijde van het Beursplein waar twee fietstaxi’s mogen staan. Daarnaast is op het
Damrak aan de westzijde ter hoogte van huisnummer 42 een halteerplek voor twee
fietstaxi’s toegestaan en aan de oostzijde bij het Natte Damrak zijn twee plekken voor totaal
vier fietstaxi’s aangewezen. Deze plekken worden aan het eind van 2015 geëvalueerd.
Verder zijn er twee plekken op de Dam.
2.2.2 Laden en lossen
Venstertijd
De venstertijd voor het laad en losverkeer aan de westzijde van het Damrak is op alle dagen
van 07.00 tot 11.00 uur. Na 11.00 uur is het laden en lossen en de aanwezigheid van
(vracht)auto’s niet mogelijk vanwege de grote voetgangersstroom die vanaf 09.30 uur op
gang komt.
Op het trottoir voor de Bijenkorf bevindt zich een 24uurs laad en losplaats. Daarnaast zijn
in de Beursstraat en de Oudebrugsteeg laad en losvakken aanwezig.
Rijrichting
Tot de zogeheten ‘knip’ op de Prins Hendrikkade is gerealiseerd, rijdt het laad en losverkeer
van noord naar zuid. Bij het Park Plaza Victoria Hotel draaien de wagens het trottoir op en
rijden er bij de Dam af. Nadat de ‘knip’ is gerealiseerd is dit niet meer mogelijk. De rijrichting
is dan van zuid naar noord, waarbij bij de Dam de bevoorradingswagens het trottoir oprijden
en vervolgens na het laden en lossen via de rijbaan in noordelijke richting wegrijden. Dit
geldt voor het verkeer met de bestemming Damrak tussen Dam en de tramhalte Beursplein.
Het verkeer dat ten noorden van deze tramhalte moet zijn kan de rijbaan volgen en
vervolgens ter hoogte van de plaats van bestemming het westelijk trottoir oprijden.
Kademuur Damrak
Op het trottoir bij de kademuur is het niet toegestaan om te laden en lossen, omdat de
kademuur niet bestand is tegen een zware belasting. De rederijen kunnen laden en lossen in
de Oudebrugsteeg. Ook de grote vuilniswagens zijn op het trottoir bij de kademuur niet
toegestaan.
Touringcars
Op het Damrak zijn geen touringcarhalteerplekken.
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2.2.3 Parkeren
Autoverkeer
Er zijn geen parkeerplaatsen op het Damrak en parkeren op het trottoir aan de oostzijde is
niet toegestaan. Om dit te ontmoedigen heeft de stadsdeelraad en de gemeenteraad
ingestemd met het plaatsen van banken aan de oostzijde: bij de kademuur tussen de bomen;
bij de entree van de Beurs van Berlage en bij de entree van de Bijenkorf. Daarnaast wordt
gehandhaafd op foutparkeren op het trottoir aan de oostzijde.
Taxi’s
Op het Damrak zijn geen taxistandplaatsen. Wel zijn er drie 24uurs standplaatsen in de
Oudebrugsteeg. Bij de planvorming van het Beursgebied wordt betrokken of dit een 24 uurs
taxistandplaats blijft of een standplaats voor de avond en nacht wordt, waarbij de plaats
overdag in gebruik wordt genomen als laad en losplaats.
Fietsparkeren, brom en snorfietsparkeren en scooterparkeren
Ten tijde van de Nota van Uitgangspunten Rode Loper was voorzien in een fietsenstalling
onder het Beursplein, echter de financiële middelen daarvoor werden overgeheveld naar het
Leidseplein. Stadsdeel Centrum heeft daarna mede dankzij een financiële bijdrage van een
aantal ondernemingen alsnog voldoende financiële dekking verkregen om een
fietsenstalling onder het Beursplein te realiseren. De planvorming voor de herinrichting
van het Beursgebied heeft daardoor vertraging opgelopen. Het was initieel de
bedoeling om deze werkzaamheden gelijktijdig met de werkzaamheden op het Damrak
uit te voeren.
Tot het moment waarop de ondergrondse fietsenstalling in gebruik kan worden genomen,
worden tijdelijke fietsparkeermaatregelen getroffen. Daarbij zijn twee fases te
onderscheiden:
� Fase vóór de bouw van de fietsenstalling: er zijn tijdelijk fietsparkeervakken gemaakt op
het Beursplein, er zijn tijdelijk fietscoaches ingezet op de Dam en in de Oudebrugsteeg
worden tijdelijke fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd.
� Fase tijdens de bouw van de fietsenstalling: in deze fase verdwijnen ook de tijdelijke
fietsvakken op het Beursplein. Voor deze fase worden t.z.t. tijdelijke oplossingen
gezocht.
Tot de realisatie van de fietsenstalling vindt handhaving op het parkeren van fietsen,
bromfietsen en scooters vindt plaats indien:
� de doorgang wordt gehinderd of belemmerd, bijvoorbeeld voor voetgangers of voor
laad en losverkeer;
� entrees, nooduitgangen of het zicht wordt belemmerd;
� de veiligheid in het geding is.
Verwijderen weesfietsen
Een keer per jaar worden op het Damrak en omgeving wrakken en verwaarloosde fietsen
geruimd door stadsdeel Centrum. Het stadsdeel moet nog bepalen of het Damrak een
aangewezen gebied wordt waar langdurig geparkeerde fietsen, die niet verwaarloosd zijn,
verwijderd kunnen worden.
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2.2.4 Winkeluitstalling
Een winkeluitstalling moet voorwerpen of stoffen bevatten die behoren tot het reguliere
assortiment van de winkel. De uitstalling mag alleen voor de eigen winkelgevel staan,
rekening houdend met ingangen van bijvoorbeeld bewoners, tot 50 cm vanaf de gevel met
een maximale breedte van 2 m. Per winkel mogen maximaal twee uitstallingen worden
geplaatst.
2.2.5 Terrassen
Voor de terrassen in de openbare ruimte gelden de regels uit de Terrassennota 2011, zoals:
een openbaar terras is toegestaan indien er minimaal zes meter voetgangersruimte
overblijft, een terras mag maximaal 3.50 meter uit de gevel staan en de terrassen worden
door middel van terraspinnen gemarkeerd. Meer details staan opgenomen in de factsheet,
bijlage 2.
2.2.6 Ambulante handel
Hotdogkar
Op het Damrak is ter hoogte van de Beurspassage een roulatiestaanplaats aangewezen waar
vergunninghouders eet en drinkwaar mogen verkopen. In de praktijk zijn dat ijs en
hotdogkarren. De plek is exact beschreven. Het betreft een rouleerplek waar in de
zomerperiode van maart t/m oktober wekelijks wisselende vergunninghouders hun kar
mogen plaatsen. In de winterperiode van november t/m februari wordt de plaats door
slechts één vergunninghouder ingenomen. De auto waarmee deze hotdogkar wordt
aangevoerd, mag niet op het trottoir worden geparkeerd. De hotdogkar mag tussen 06.00
en 22.00 uur op het Damrak staan en de afmeting van de ingenomen grond mag maximaal
3.00 bij 1.50 meter zijn.
Fruitstal
De fruitstal bij het natte Damrak is tijdens de werkzaamheden aan de kademuur tijdelijk
verplaatst naar de brug van de Oudebrugsteeg. Na het afronden van deze werkzaamheden
kan de fruitstal terug naar een nieuwe locatie tussen de bomenrij bij de kademuur.
Terugkeren naar de oude locatie is niet mogelijks, omdat de wet voorschrijft dat de fruitstal
op minimaal vijf meter afstand van een gasstation geplaatst moeten worden. De oude plek
van de fruitstal voldeed niet aan deze voorwaarde.
Voor de fruitstal geldt een uitsterfbeleid. Dit houdt in dat de vergunning voor de fruitstal
alleen kan worden benut door de huidige exploitant en dat deze niet kan worden
overgedragen.
2.2.7 Reclameuitingen in de openbare ruimte
Menuborden
Het is ondernemers toegestaan een bescheiden uitgevoerd menubord of kast (maximaal 2 x
A4) aan de gevel te bevestigen.
Parkeren voor reclamedoeleinden
Het parkeren van voertuigen voor reclamedoeleinden is niet toegestaan. Dit geldt ook voor
kleine elektrische voertuigen zonder kenteken die voor reclamedoeleinden worden ingezet.
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Sampling en flyeren
Het is op het Damrak niet toegestaan om op of aan de weg voorwerpen voor
reclamedoeleinden of gedrukte of beschreven stukken/afbeeldingen onder het publiek te
verspreiden.
2.2.8 Reclame, zonwering en andere zaken aan de gevel
Gevelreclame, reclame op monumenten, uithangboden
In de Welstandsnota 2013 zijn voor alle bovengenoemde zaken criteria opgenomen, zie de
factsheet voor details. In het algemeen kan worden gesteld dat een uithangbord een
maximum oppervlak van 0,65 m² heeft en wordt geplaatst onder de bovenkant van de vloer
van de eerste verdieping. Het bord mag niet worden aangelicht door een externe lichtbron.
Reclame op of onmiddellijk achter het raam
Reclame op of onmiddellijk achter het raam mag bestaan uit maximaal een onverlichte tekst
in losse letters van 0,60 m. hoog.
Reclame op zonwering
Reclame op een zonnescherm of markies (niet op hogere bouwlagen en op bouwlagen
zonder publieksfunctie) bestaat uit 1 logo en/of zaaknaam met maximale hoogte van 0.40 m.
Installaties
Het aanbrengen van installaties grenzend aan de openbare ruimte, met uitzondering van
reversibele terrasverwarmingsinstallaties, is niet toegestaan.
Feestverlichting aan de gevel
Tussen 16 november en 6 januari is het toegestaan om feestverlichting en versiering zonder
vergunning aan de gevel te bevestigen. Dit is toegestaan maximaal tot de onderkant van de
1e verdieping en tot 0,2 meter uit de gevel. Materialen mogen niet brandgevaarlijk zijn of
overlast veroorzaken.
Vlaggen, banieren en dundoeken
Het is niet toegestaan om vlaggen, banieren en dundoeken aan de gevel te bevestigen. Met
uitzondering van vlaggen van emancipatorische aard en twee landenvlaggen ten dienste van
hotels met een grotere gevelbreedte dan 20,00 meter.
2.2.9 Draaiorgels, straatartiesten en evenementen
Draaiorgels mogen per aangewezen locatie op het Damrak, zie voor de precieze locaties de
factsheet, 20 minuten spelen. Straatartiesten en het houden van evenementen zijn niet
toegestaan op het Damrak.
De Dam maakt geen onderdeel uit van het gebied waarop dit beheerplan betrekking heeft.
Toch hebben de grote evenementen, herdenkingen en staatsbezoeken die jaarlijks
plaatsvinden op de Dam of in het paleis meestal grote impact op het gebruik van het
Damrak. Het gaat dan om de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, eventuele
staatsbezoeken en andere officiële ontvangsten zoals de Europese top, maar ook de Dam
tot Damloop of Koningsdag.
De exacte verkeers en veiligheidsmaatregelen worden telkens vooruitlopend aan deze
gebeurtenissen vastgesteld. Het Damrak fungeert vaak als calamiteitenroute wat betekent
dat het Damrak zoveel mogelijk vrij moet zijn van obstakels en werkzaamheden en schoon
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en opgeruimd moet zijn om grote bezoekersaantallen te kunnen verwerken. Afhankelijk van
de aard van het evenement kunnen aanvullende veiligheidseisen gesteld worden op het
Damrak of een deel ervan. Ook de Beurs van Berlage fungeert soms als locatie voor officiële
ontvangsten en ook hiervoor kunnen veiligheidsmaatregelen op het Damrak getroffen
worden.
2.2.10 Vergunningen openbare ruimte
Omdat het Damrak onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet auto, is de afdeling Verkeer &
Openbare Ruimte (V&OR voorheen Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer)
verantwoordelijkheid voor het beheer van het Damrak van gevel tot gevel. Daar waar een
gevel direct langs de hoofdrijbaan en voet en fietspaden ontbreekt, vanwege de
aanwezigheid van een groenstrook, park, watergang, ventweg, parallelweg of plein geldt
hetzelfde principe dat V&OR verantwoordelijk is voor de hele breedte van het profiel.
De voorlopige afspraak is dat V&OR het stadsdeel opdracht geeft om voor rekening van de
V&OR het dagelijks en ander onderhoud aan het Damrak uit te voeren.
Nog onduidelijk is of en zo ja welke invloed deze verdeling heeft op de verschillende
vergunningverleningprocedures ten behoeve van het plaatsen van objecten en het opbreken
van de straat of het verlenen van ontheffingen. Geadviseerd wordt om V&OR in de
adviesronde ten behoeve van de vergunningverlening op te nemen. De omgevingsmanager
Damrak wordt in ieder geval in de adviesronde opgenomen. In de loop van 2015 zal de
procedure verder worden uitgewerkt aan de hand van een ‘factsheet Vergunningen en
Handhaving’ en leiden tot nieuwe afspraken.
Hieronder staan de verschillende vergunningen en ontheffingen vermeld.
WIORontheffing
Zodra de straat wordt opgebroken, is een WIORontheffing (Werken in de Openbare Ruimte)
nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een kleine en een grote WIOR. Grote
werkzaamheden hebben als kenmerk: de lengte van de opbreking is meer dan tien meter, de
oppervlakte van de opbreking is groter dan tien vierkante meter en de opbreking duurt
langer dan drie dagen. Kleine werkzaamheden hebben als kenmerk: de lengte van de
opbreking is minder dan tien meter, de oppervlakte van de opbreking is kleiner dan tien
vierkante meter en de opbreking duurt maximaal drie dagen.
Bij nieuw ingerichte gebieden gelden voor het opbreken strikte regels, namelijk:
� gedurende de eerste vijf jaar worden kosten in rekening gebracht voor het vierkant
herstellen, van gevel tot trottoirband, van het opgebroken deel. Op het Damrak moet in
zo’n geval het natuursteen met een funderingslaag en uitgevoerd met een epoxyvoeg
worden hersteld. Voor het opbreken in natuursteen geldt een specifiek
herstratingstarief.
� Bij het opbreken moet de funderingslaag worden gescheiden van het zand, zodat de
funderingslaag na gereedkomen van de werkzaamheden kan worden teruggeplaatst.
� Het stadsdeel herstelt de bestrating; de opbrekende partij speelt hier geen rol in.
� In het kernwinkelgebied, waaronder het Damrak, mogen ten tijde van de
werkzaamheden aan het eind van de dag geen losse materialen, zoals stenen,
achterblijven, tenzij het een afgesloten bouwterrein betreft.
Instemmingbesluit
Een WIORvergunning voor telecombedrijven voor grote werkzaamheden heet een
instemmingbesluit.
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Objectvergunning
Objectvergunningen worden verstrekt voor werkzaamheden waarbij een object nodig is. Te
denken valt aan het plaatsen van: containers, een compressor, een aggregaat of een steiger.
Bij het plaatsen van dit soort objecten moet de bestrating worden beschermd. Steigers en
objecten die de doorloopruimte versmallen, moeten in drukke tijden, zoals in de
kerstperiode of op Koningsdag op verzoek van het stadsdeel worden afgebroken of
verwijderd. Ook voor plaatsing van objecten gedurende de venstertijden moet deze
vergunning worden aangevraagd.
RVV ontheffing en tijdelijke verkeersmaatregel
Voor het afzetten van de straat of het reserveren van parkeervakken voor een verhuizing of
werkzaamheden is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nodig. Om te mogen rijden met
een voertuig waar dit normaal niet mag, bijvoorbeeld op de stoep is een RVV
verkeersontheffing nodig. Er bestaat een veelheid instanties die RVVontheffingen uitgeven.
Zo bestaan er: ministeriële ontheffingen, ontheffingen van het stadsdeel Centrum,
ontheffingen van V&OR, ontheffingen van Liander en ontheffingen die worden uitgegeven
door Waternet.
In de eerste helft van 2015 zullen de verschillende ontheffingen worden geïnventariseerd en
wordt onderzocht wat de juridische status is van deze ontheffingen. Vervolgens worden met
de verschillende diensten en bedrijven procedure afspraken gemaakt over het verstrekken
van deze ontheffingen.
MOORmelding
Kleine werkzaamheden in de grond, bijvoorbeeld het realiseren van een huisaansluiting,
kunnen via een MOORmelding aan stadsdeel kenbaar worden gemaakt. Daarbij moet in alle
gevallen, met uitzondering van noodgevallen zoals een gaslek, ook contact worden
opgenomen met de omgevingsmanager. Ook bij deze kleine werkzaamheden wordt de
bestrating door het stadsdeel hersteld na afronding van de werkzaamheden.
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3 Handhaving

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is gesteld, heeft de overheid de taak om de geldende
wet en regelgeving te handhaven. De belangrijkste onderwerpen die in dit verband op het
Damrak van toepassing zijn, staan opgenomen in de ‘factsheet Handhaving en
Vergunningen’.
Voor uiteindelijk het gehele gebied van de Rode Loper in stadsdeel Centrum wordt ingezet
op een speciale aanpak van de handhaving in de vorm van een pilot. Hierbij is er sprake van
een integrale aanpak waarbij een controleur van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte
(HOR) van stadsdeel Centrum en een controleur van de afdeling Handhaving en Toezicht als
handhavingkoppel samenwerken. Dit koppel is de oren en ogen van meerdere soorten
handhavers. Wanneer zich situaties voordoen waarbij het koppel niet bevoegd is om op te
treden kunnen andere handhavers, waaronder Politie, worden benaderd. Hieronder is deze
werkwijze schematisch weergegeven.

Omgevingsmanager:
aanspreekpunt omgeving,
prioritering handhaving

Teamleider Handhaving
Leidinggevende HH team

Veiligheidsteam
winkelgebieden
gebieden

De spilfunctie in het midden van het lijnenspel wordt vertolkt door het handhavingkoppel
HORHandhaving en Toezicht. Dit koppel kan handhaven op diverse onderwerpen en kan

16

Concept

Gemeente Amsterdam

17 februari 2015
Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode LoperDamrak

een beroep doen op andere handhavers. In de omringende cirkels zijn deze handhavers
opgenomen en welke beleidsterreinen en vergunningverlenende afdelingen zij
vertegenwoordigen. In het auberginekleurige vak is de omgevingsmanager in het schema
opgenomen. Deze kan prioriteiten stellen op het gebied van handhaving en is het
aanspreekpunt voor onder andere wijzigingen van vergunningen en andere informatie die
van belang is voor de handhaving. De teamleider van HOR is verantwoordelijk voor de
functionele aansturing van de handhavers en is het aanspreekpunt voor de
omgevingsmanager voor onder andere veranderingen in de uit te voeren taken en/of
prioriteiten.
Aangezien het Damrak valt onder het kernwinkelgebied, kent het een eigen veiligheidsteam.
Dit team is in het groene veld weergegeven en bestaat uit politie en de afdeling Handhaving
en Toezicht.
NB bovenstaande weergave van de gang van zaken is niet uitputtend.
Met ingang van december 2014 is gestart met een pilot van deze werkwijze op het Damrak
en het Rokin. De pilot loopt eind 2015 af en wordt tussentijds geëvalueerd.
3.1.1 Afval
Verkeerd aangeboden afval
Naast de inzet van het handhavingkoppel blijft de ‘Vliegende Brigade’ actief. Afval dat
buiten de gebruikelijke ophaaltijden op straat wordt gezet, wordt door de ‘Vliegende
Brigade’ gedurende vijf dagen per week verwijderd. De ‘Vliegende Brigade’ bestaat uit
teams met een medewerker van de Reiniging en een Handhaver Openbare Ruimte die
bevoegd is om boetes uit te schrijven. De handhaver onderzoekt het afval voordat dit wordt
meegenomen. Als duidelijk is wie de veroorzaker is van de vervuiling dan ontvangt deze een
boete van € 90 per afvalzak. Wanneer de inzet van de ‘Vliegende Brigade’ onvoldoende
effect heeft, kan de handhaving worden ingezet om te posten waarbij ook wordt gekeken
naar andere mogelijkheden om de overtredingen te doen stoppen. Deze wijze van
handhaven wordt uitgevoerd door de handhavers die in het gebied 1012 werkzaam zijn. Het
handhavingskoppel pakt overtredingen op wanneer er sprake is van een heterdaadsituatie.
Zwerfvuil hotspot
Voor het schoonmaken van structurele zwerfvuil hotspots in het hele stadsdeel en daarmee
ook op het Damrak is het zogeheten ‘interventieteam’, bestaande uit twee personen,
verantwoordelijk. Dit team is tijdelijk inzetbaar bij incidentele klachten of overlast. Deze
tijdelijke inzet stopt als er een structurele oplossing voor de overlast is gevonden.
Morgensterren
Het is niet toegestaan om afvalstoffen die zijn buitengezet ten behoeve van de
afvalinzameling te doorzoeken en te verspreiden. Personen die dit doen, worden ook wel
‘Morgensterren’ genoemd. Wel is het toegestaan om grote stukken afval, bijvoorbeeld een
stoeltje, mee te nemen.
Controleur reinigingsrecht
De controleur reinigingsrecht onderzoekt of ondernemers in de praktijk eenzelfde aantal
afval aanbiedt als zij bij de Reiniging van het stadsdeel hebben opgegeven. Tevens gaat de
controleur reinigingsrecht na of het afval correct wordt gescheiden. Wanneer dit niet in orde
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is dan wordt de ondernemer verplicht om dit te herstellen en bijvoorbeeld een afvalcontract
af te sluiten.
3.1.2 Openbare orde en veiligheid
Politie ziet toe op het handhaven van de openbare orde en veiligheid en is daarbij
verantwoordelijk voor het handhaven van onder meer openbare dronkenschap,
(nep)dopedealers en winkeldiefstal. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de zogenaamde
‘high impact crimes’, zoals straatroof. De afdeling Handhaving en Toezicht is bevoegd voor
het handhaven van de hele Algemene Plaatselijke Verordening (APV). HOR heeft met
betrekking tot bijvoorbeeld (nep)dopedealers en winkeldiefstal een signalerende taak, maar
is wel bevoegd om een boete uit te schrijven als een minderjarige alcohol bij zich heeft.
Maandelijks hebben politie, HOR en de afdeling Handhaving en Toezicht en
gebiedscoördinatie van het gebied 1012 een ‘operationeel overleg’ waarbij gezamenlijk
prioriteiten worden bepaald en acties op elkaar worden afgestemd.
Op het Damrak geldt een alcoholverbod tot 1 maart 2015. Medio februari 2015 wordt
bestuurlijk besloten over een verlenging met een jaar tot 1 maart 2016.

18

Concept

Gemeente Amsterdam

17 februari 2015
Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode LoperDamrak

4 Beheer schoon

4.1 Inleiding
Onder het beheer van het Damrak wordt verstaan het schoonhouden en het onderhouden
van de openbare ruimte. Kort gezegd: de wijze waarop en met welke middelen het stadsdeel
zorgdraagt voor een schone en verzorgde omgeving. Een schone omgeving draagt bij aan
een prettig verblijfsklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor horeca en
detailhandel.

4.2 Straatreiniging
4.2.1 Schoonheidsgraden
Stadsdeel Centrum stelt zich ten doel om gemeten over het gehele stadsdeel een
gemiddelde schoonheidsgraad van een 8 te behalen met een gemiddelde ondergrens van
een 6. Op het Damrak wordt het gemiddelde van een 8 niet gehaald, maar omdat er over de
laatste jaren niet frequent is gemeten, te weten twee keer in drie jaar, kan niet worden
gezegd welk gemiddelde wel op het Damrak wordt behaald. De schoonheidsgraden worden
berekend en gewaardeerd middels een 10 puntschaal: een schoonheidsgraad 10 is
uitmuntend, schoonheidsgraad 1 is zeer vuil.
In 2015 zullen de schoonheidsgraden per kwartaal worden gemeten, om aan het einde van
2015 een goed beeld te kunnen schetsen van de mate van vervuiling van het Damrak aan
zowel de oost als de westzijde.
4.2.2 Veegploeg
Zeven dagen per de week vertrekt om 06.30 uur een veegploeg richting het Damrak. Deze
ploeg bestaat uit vijf personen met een veegmachine, een spoelwagen en een veegkipper
met laadbak. Deze ploeg draagt er zorg voor dat het Damrak geheel, inclusief trambaan,
rijbaan en tramhaltes schoongeveegd wordt. Dit heeft als resultaat dat direct na de
ochtendreiniging om 09.00 uur een schoonheidsgraad van minimaal een 9 of hoger wordt
behaald. Na een minuut of tien daalt het schoonheidsgraad richting een 6.
4.2.3 Bijhoudproces
Na het vertrek van de veegploeg om 09.00 uur verzorgen de bijhoudteams, bestaande uit
een straatveger en een kleine elektrische veegmachine en een team dat de afvalbakken
leegt, het zogeheten ‘bijhoudproces’ tot 22.45 uur. Deze teams dragen zorg voor het
opvegen van zwerfafval en het legen van de afvalbakken op het Damrak, de Dam, het Rokin
en de Kalverstraat. De tram en bushaltes op het Damrak worden daarbij ook meegenomen.
Met name bij grote drukte op zaterdag en zondagmiddag tussen 13.00 en 20.00 uur lopen
de afvalbakken snel vol en ligt er veel zwerfafval op straat.
In het Activiteitenbesluit staat opgenomen dat een ondernemer verplicht is om al het
zwerfafval op te ruimen dat afkomstig is van zijn onderneming. De straal waarbinnen deze
verplichting geldt, is 25 meter.
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De bijhoudteams nemen geen verkeerd aangeboden afval mee. Dit is de
verantwoordelijkheid van de zogeheten ‘Vliegende Brigade’, zie paragraaf 3.1.1. Ook worden
kauwgomresten niet verwijderd.
Na middernacht en tot het moment waarop de ochtendveegploeg arriveert, worden er geen
bakken geleegd en wordt niet geveegd.

4.3 Afvalbakken
Op het Damrak worden in totaal 48 afvalbakken geplaatst met elk een inhoud van 200 liter.
Dit is een totale capaciteit van 9600 liter. De afvalbakken worden door de ochtendploeg
geleegd en daarna worden deze tot 23.00 uur vier tot zes keer geleegd door de
bijhoudteams. De bakken moeten worden geleegd, voordat de bakken zelf voor 75% gevuld
zijn. Het legen van alle bakken duurt ongeveer een uur. Na het legen van de bakken wordt
het afval gestort bij een Afvalpunt.
Het stadsdeel stelt zich ten doel om, net als voor de schoonheidsgraden veegschoon, ook
voor de afvalbakken een gemiddelde schoonheidsgraad 7 te behalen. Dit houdt in dat bij
metingen 7,5% van de bakken vol mag zijn.
De afvalbakken zijn aan de buitenkant door een speciale coating eenvoudig te reinigen. Het
schoonhouden van deze bakken wordt twee keer per maand verzorgd door een medewerker
van de Reiniging die speciaal hiervoor is aangesteld. Deze medewerker is verantwoordelijk
voor het schoonhouden van alle 1500 afvalbakken in het stadsdeel.

4.4 Huisvuilinzameling
Bewoners van het Damrak kunnen het huisvuil buiten zetten in een van de gebieden die
daarvoor is aangewezen. Als bijlage 3 bij dit beheerplan is een kaart gevoegd met daarop de
verschillende gebieden met bijbehorende inzameldagen en tijden. De bewoners op het
Damrak kunnen hun huisvuil plaatsen in een oranje, geel, rood of blauw gebied. Het plaatsen
van de vuilniszakken kan vanaf 17.00 uur tot het moment dat de vuilniswagen langskomt.
Een enkele bewoner mag, wegens omstandigheden, het huisvuil aanbieden bij het
bedrijfsafval op het Damrak. Hiertoe zijn witte zakken verstrekt.
Het aanbieden van huisvuil is gebonden aan een aantal wettelijke regels die staan vermeld in
de Afvalstoffenverordening 2009 Amsterdam. Het stadsdeel moet op haar beurt zorgdragen
voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en het treffen van maatregelen om
afvalpreventie en scheiding van huishoudelijk afval te optimaliseren.

4.5 Bedrijfsvuilinzameling
Het stadsdeel rekent bij de bedrijfsafvalinzameling met drie categorieën en bijbehorende
tarieven gebaseerd op de hoeveelheid afval die wekelijks wordt geproduceerd. Te weten:
1. laag tarief reinigingsrecht bij een t/m vier huisvuilzakken tot ca. 176 liter;
2. regulier tarief reinigingsrecht bij vijf t/m negen huisvuilzakken tot ca. 396 liter;
3. bedrijfsafvalcontract bij meer dan negen huisvuilzakken.
In onderstaande paragrafen staan deze categorieën beschreven.
4.5.1 Laag en regulier tarief reinigingsrecht
Wanneer de aard van het bedrijfsafval overeenkomt met huishoudelijk afval en wanneer een
bedrijf niet meer dan negen huisvuilzakken per week produceert dan mogen ondernemers
het afval op het Damrak aanbieden in rode afvalzakken. Deze ondernemers ontvangen op
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een moment een jaarvoorraad rode afvalzakken. Wanneer deze zakken zijn verbruikt
voordat het jaar om is, moet de ondernemer overgaan op een bedrijfsafvalcontract.
Ondernemers van het Damrak kunnen twee keer per week op dinsdag en vrijdagavond de
rode zakken met bedrijfsafval buiten zetten. Het plaatsen van de vuilniszakken kan vanaf
17.00 uur voor de avondinzameling, tot het moment waarop de vuilniswagen langskomt.
Het staat de ondernemer vrij om, in plaats van te werken met rode zakken, een afvalcontract
met een particuliere inzamelaar af te sluiten en een ontheffing van het reinigingsrecht aan te
vragen. Wel is een ondernemer verplicht om voor de verschillende afvalsoorten, fracties als
glas, papier en karton, verpakkingsmateriaal en swill (natte etensresten),
inzamelovereenkomsten af te sluiten. Daarnaast is een ondernemer verantwoordelijk voor
het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en een juist beheer daarvan.
Mogelijkheden daartoe zijn bijvoorbeeld (gecertificeerde) interne milieuzorg, maatregelen
in de keten en calamiteitplannen.
4.5.2 Bedrijfsafvalcontract
Wanneer een bedrijf meer dan negen huisvuilzakken afval per week produceert, is een
bedrijfsafvalcontract met een inzamelingsbedrijf verplicht. Wanneer een
bedrijfsafvalcontract is afgesloten, is het mogelijk om een ontheffing van de betaling van het
reinigingsrecht aan te vragen.
Het is gebruikelijk dat bedrijven in deze categorie containers huren. De kosten zijn in dat
geval afhankelijk van de grootte van de container en het aantal keren dat deze geleegd
wordt. Een andere mogelijkheid is dat ondernemers gele afvalzakken kopen bij de Reiniging
van stadsdeel Centrum waarin zij hun bedrijfsafval kunnen aanbieden.
Het bedrijfsafval dat via een afvalcontract wordt ingezameld, kan zeven dagen per week,
indien nodig, twee maal per dag worden ingezameld. Op dinsdag en vrijdagavond, de
reguliere inzameldagen, mag het bedrijfsafval vanaf 17.00 op straat staan. Op niet reguliere
inzameldagen mag het bedrijfsafval op het Damrak worden aangeboden van 06.00 tot 09.00
en tussen 18.00 en 21.00 uur. Geleegde rolcontainers moeten direct weer van straat worden
verwijderd.
Buiten de hierboven genoemde tijden mag bedrijfsafval alleen vanuit het bedrijfspand of 
terrein aan inzamelaars worden aangeboden. Het is Afvalinzamelaars toegestaan om tijdens
venstertijden het bedrijfsafval in te zamelen.
Het is wenselijk om het aantal rijbewegingen op het Damrak te beperken en tegelijkertijd de
vervuiling die het op straat zetten van bedrijfsafval met zich meebrengt, te verminderen.
Daarom onderzoekt de ondernemersvereniging of het mogelijk is om een gezamenlijke
inzamelaar van bedrijfsafval te contracteren.

4.6 Ondergrondse afvalcontainers
Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden m.i.v. 28 jan. 2014 locaties gereserveerd
voor ondergrondse (bedrijfs)afvalcontainers. Voor het Damrak is het besluit genomen om,
op dit moment, geen ondergrondse afvalcontainers te realiseren.

4.7 Grofvuil
Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is voor gewone vuilniszakken; meubilair, apparaten,
vloerbedekking, en dergelijke en wordt niet met het huisvuil ingezameld. Bewoners kunnen,
minstens twee werkdagen van te voren, telefonisch en digitaal voor maandag tot en met
vrijdag een afspraak maken om het grofvuil te laten ophalen. Op de afgesproken dag mag
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het grofvuil tussen 06.00 uur en 07.30 uur op straat worden gezet. Uiterlijk om 15.30 uur
wordt het opgehaald.
Ondernemers moeten grofvuil zelf wegbrengen naar een Afvalpunt of kunnen een contract
afsluiten met een inzamelaar. Daarnaast kunnen zij het grofvuil tegen betaling laten ophalen
door de Reiniging van het stadsdeel.

4.8 Graffiti en wildplak
4.8.1 Gebouwen
Een pandeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn pand en kan
hiervoor een onderhoudscontract afsluiten en/of een anti graffiti coating laten aanbrengen.
Het bedrijf Graffiti Ex houdt het gebied tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de
Beursstraat schoon op basis van contracten die zij heeft afgesloten met een aantal
eigenaren/gebruikers van het gebied.
De afdeling anti Plak en Klad van het stadsdeel houdt tweewekelijks bij welke panden zijn
voorzien van graffiti. Wanneer graffiti wordt waargenomen, stuurt het stadsdeel aan de
pandeigenaar een brief waarin wordt gesteld dat de graffiti binnen een termijn van drie
weken moet worden verwijderd. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zal het stadsdeel zelf
tot verwijdering overgaan. De pandeigenaar ontvangt hiervoor achteraf een rekening.
4.8.2 Objecten in de openbare ruimte
Objecten die eigendom zijn van het stadsdeel worden door de afdeling anti Plak en Klad
vrijgehouden van graffiti en wildplak. Aangezien het Damrak een drukbezocht toeristisch
gebied is, is de doelstelling dat graffiti en wildplak op deze objecten binnen een 24 uur
verwijderd zijn.
Bedrijven en diensten, zoals KPN en V&OR zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van
hun eigen straatmeubilair. V&OR heeft deze verantwoordelijkheid in handen gesteld van het
stadsdeel middels het afsluiten van een onderhoudscontract. Bekend is dat Liander hun
kasten waarop reclame is aangebracht, onderhoudt, maar de kasten zonder reclame krijgen
minder prioriteit. JC Decaux is verantwoordelijk voor het onderhoud en het reinigen van de
abri’s en tramhokjes. Het streven is om met de andere eigenaren van objecten, zoals
nutskasten, afspraken te maken over het schoonhouden ervan. Vooralsnog houdt het
stadsdeel deze objecten schoon.

4.9 Gladheidbestrijding
Bij verwachte gladheid strooit het stadsdeel zout op het fietspad en de tram en bushaltes.
V&OR is verantwoordelijk voor het strooien van de rijbaan en de trambaan. De
straatmanager van het Damrak heeft het trottoir van het Damrak de afgelopen jaren
sneeuwvrij gehouden.

4.10 Lijngoten, kolken, putten
Er ligt op het Damrak een kleine lengte aan lijngoot vanaf de Dam. Stadsdeel Centrum
neemt deze goot mee in de reguliere schoonmaakwerkzaamheden. Putten en kolken
worden door Waternet schoongemaakt.
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4.11 Steigers
Ten aanzien van de steigers in het ‘Natte Damrak’ die in gebruik zijn bij de rederijen wordt in
dit beheerplan vooralsnog uitgegaan van de situatie waarbij het beheer en de hekken onder
de verantwoordelijkheid van de rederijen vallen, inclusief de reiniging. De steiger in de
noordwesthoek van het Natte Damrak, waarop een nooduitgang van de Noord/Zuidlijn
uitkomt, wordt schoongehouden door het stadsdeel.

23

Concept

Gemeente Amsterdam

17 februari 2015
Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode LoperDamrak

5 Beheer heel

5.1 Inleiding
Omdat het Damrak deel uitmaakt van het Hoofdnet auto is V&OR verantwoordelijkheid
voor het beheer van het Damrak van gevel tot gevel. De voorlopige afspraak is dat V&OR het
stadsdeel opdracht geeft om voor rekening van de V&OR het dagelijks en klein onderhoud
aan het Damrak op ambitieniveau A (zie voetnoot 1) uit te voeren. Het mandaat om te
besluiten over te gaan tot het uitvoeren van klein onderhoud en de regie daarop liggen bij de
afdeling Heel van stadsdeel Centrum. V&OR is verantwoordelijk voor het planmatige
onderhoud. In bijlage 4 staan de verschillende categorieën, bijbehorende activiteiten en de
verantwoordelijke partijen voor de uitvoering van deze beheeraspecten in tabelvorm
weergegeven.
Als er gevaarlijke situaties ontstaan wordt er direct actie ondernomen. Gebreken die uitstel
kunnen verdragen, worden opgespaard en per kwartaal verholpen. Te denken valt aan
onvlakheid waardoor plassen ontstaan. Door dergelijke herstelwerkzaamheden op te sparen,
vinden er niet steeds reparaties plaats in de straat.
Naast het reguliere schouwen door de technisch beheerder wordt per kwartaal een
maatschappelijke schouw gelopen met de Omgevingsmanager Damrak, de straatmanager
van het Damrak, een medewerker van V&OR en de opzichter van het stadsdeel.
Daarnaast informeert stadsdeel Centrum V&OR middels kwartaalrapportages over de stand
van zaken van het onderhoud en het stadsdeel brengt de kosten van klein onderhoud per
kwartaal in rekening bij V&OR. Met ingang van 2015 worden de kosten van het klein
onderhoud door V&OR geëvalueerd.

5.2 Groen
5.2.1 Bomen
Met de realisatie van de Rode Loper aan het Damrak zijn ter hoogte van het water en de
vernieuwde kademuur acht nieuwe bomen geplant. De nieuwe bomen langs de kade zijn van
de soort “Ulmus Frontier”, de Amerikaanse Rode Iep. Het blad verkleurt rood in het najaar en
deze soort heeft een goede resistentie tegen iepziekte.
Ter hoogte van het Beursplein staan, de bomen op het Beursplein zelf niet meegerekend,
zes bomen op het Damrak. Het voorstel is om deze bomen bij de herinrichting van het
Beursgebied te vervangen door de Amerikaanse Rode Iep. De belangrijkste kenmerken van
deze boom zijn:
•
snelle groei
•
sierlijke vorm met transparante kroon, met een uiteindelijke doorsnede van 610
meter
•
hoge leeftijd
1 Niveau A volgens CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op
het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.
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•
•

goed bestand tegen stadse omstandigheden en weinig gevoelig voor strooizout
bestand tegen luchtverontreiniging en windvast

Jonge pas aangeplante bomen vertonen in hun jeugdfase zowel een primaire groei in de
lengte als een secundaire groei in de breedte. Jonge bomen worden in een korte snoeicyclus
gesnoeid wat bekend staat als de zogeheten begeleidingssnoei. Doel van de
begeleidingssnoei is het verkrijgen van een volwassen boom met een gezonde, solide en
gedeeltelijk takvrije stam. Bij jonge iepen wordt om de twee à drie jaar een snoeironde
uitgevoerd. Bij volwassen bomen wordt om de vier à vijf jaar onderhoudssnoei toegepast.
5.2.2 Krattensysteem
De bomen langs de kade zijn geplaatst in bomenzand. Bomenzand is een product waarin
meer voedingsstoffen zitten dan in de reguliere ondergrond, zand, en kan een hoge
belasting aan zonder dat er verdichting optreedt. Door de aanwezige ruimte tussen de
deeltjes blijft wortelontwikkeling mogelijk.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het krattensysteem. Bij het krattensysteem worden
in worteldoek gewikkelde kratten geplaatst tussen het bomenzand en het ophoogzand
onder de bestrating. Hiermee wordt voorkomen dat verzakkingen optreden bij het
overrijden. Ook voorkomt het systeem dat de boom wortelt tussen de laag tussen het
krattensysteem en het straatmateriaal. Hierdoor wordt bestratingsopdruk tegengegaan.
Door een combinatie van het krattensysteem en verticaal aangebracht antiworteldoek
wordt de groeiplaats van de boom fysiek gescheiden van kabels en leidingen. Dit heeft een
positieve invloed op het toekomstige beheer van de bomen.
Bij opbrekingen (WIOR, etc.) dient de veroorzaker rekening te houden met het terugbrengen
van het krattensysteem na afronding werkzaamheden. Dit brengt extra werk en kosten voor
de veroorzaker met zich mee.
5.2.3 Kunsthars
Rondom de stamvoet van de bomen is in de bestrating een vrije ruimte van ongeveer 1,40
meter vrij gelaten. Deze afmeting heeft te maken met de grootte van de kwekerijkluit. De
zogenoemde boomkrans of boomspiegel zorgt voor groeiruimte, infiltratie van water en een
goede uitwisseling van bodemgassen. De boomkransen worden voorzien van een kunsthars
bovenlaag die lucht en water doorlaat. Deze kunsthars bovenlaag is aan slijtage onderhevig
en wordt naar verwachting één keer in de vier jaar vervangen.
5.2.4 Feestverlichting in bomen
Feestverlichting of het aanbrengen van objecten in of aan bomen is niet toegestaan.

5.3 Verharding
5.3.1 Trottoir en (trottoir)banden
Het voetgangersgedeelte van het Damrak is aangelegd in een antracietkleurige, Spaanse
natuursteen, de “Azuro”. Dit betreft zowel de stenen van het trottoir, als de trottoir en
inritbanden. De tram en bushaltes zijn voorzien van dezelfde soort natuursteen.
Het gebruikte natuursteen is hard, nietporeus, moeilijk te bewerken, slijtvast en bestand
tegen zware druk. De bovenzijde van de steen is geruwd, om gladheid bij regenval tegen te
gaan. Er is gewerkt met stenen met een splintervrije kop die de stenen op afstand van elkaar
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houden. De tussenruimte tussen de stenen voorkomt bij verzakking dat stenen tegen elkaar
drukken en er stukken afspringen. De voegen zijn opgevuld met een epoxygebonden voeg
“Promaq”, zodat er tussen de stenen geen ruimte overblijft voor peuken en ander klein afval.
Bij verzakkingen en opbrekingen kunnen de stenen en trottoirbanden in de meeste gevallen
worden hergebruikt. In geval van breuk moet de steen of trottoirband worden vervangen. De
epoxygebonden voeg is niet geschikt voor hergebruik. Bij herstel of vervanging van het
natuursteen moet de voeg in zijn geheel worden vervangen. De eerste vijf jaar na de
herinrichting moet bij verzakkingen en opbrekingen ‘vierkant verstraat’ worden. Dit
betekent over het algemeen dat over een groter gebied dan de eigenlijke opbreking,
namelijk van gevel tot trottoirband, de bestrating opnieuw moet worden aangebracht. De
kosten het herstraten, inclusief aanbrengen van de epoxygebonden voeg worden
doorberekend aan de opbreker.
5.3.2 Rijweg
De rijweg van het Damrak is uitgevoerd in rode, gebakken klinkers in keiformaat.
Verhardingen van klinkerbestrating halen bij een goede uitvoering een levensduur van 20
jaar of langer. De stenen zijn goed bestand tegen beschadigingen. Plaatselijke
beschadigingen kunnen eenvoudig worden waargenomen en gerepareerd. Bij verzakkingen
kunnen de stenen in de meeste gevallen worden hergebruikt. De voegen zijn opgevuld met
brekerzand. Om brekerzand dat is weggespoeld of geveegd aan te vullen, wordt zonodig
een maal per jaar met nieuw brekerzand ingeveegd.
5.3.3 Fietspad en fietsstrook
Het vrijliggende fietspad aan de westzijde van het Damrak en de fietsstrook aan de oostzijde
maken deel uit van het Hoofdnet Fiets. Fietspad en fietsstrook zijn uitgevoerd in dezelfde
klinkers als de rijweg inclusief het brekerzand. Bij verzakkingen en opbrekingen gelden
dezelfde voorwaarden als bij de rijweg, zie de voorgaande paragraaf.
5.3.4 Trambaan
Over het Damrak loopt een vrije trambaan met twee haltes. Een daarvan ligt ter hoogte van
de Bijenkorf (‘stad uit’/zuidelijke richting) en de andere ligt ter hoogte van het Beursplein
(‘stad in’/CS). De haltes zijn bedoeld voor de tram en de nachtbus. De trambaan is
uitgevoerd in asfalt. Aan de toplaag van het asfalt is een gekleurde fijne steenslag
toegevoegd, ook wel ‘split’ genoemd, zodat het asfalt een antracietkleurige uitstraling krijgt
en er visuele eenheid ontstaat met het natuursteen. Daarnaast zorgt de steenslag voor
ruwheid van de rijbaan.
Met name de toplaag van asfalt is verantwoordelijk voor de juiste rijeigenschappen, zoals
vlakheid, stroefheid, zichtbaarheid en waterafvoer. Het beleid van het beheer en onderhoud
van de rijweg is voornamelijk gericht op de kwaliteit van de toplaag. Asfaltverhardingen
vergen bij een goede uitvoering nauwelijks onderhoud en halen een levensduur van 15 jaar of
langer.
De constructie is goed bestand tegen beschadigingen en zware belastingen. Kleine schades
kunnen eenvoudig worden waargenomen en gerepareerd. Daarbij wordt opgemerkt dat
reparaties van kleine schades zichtbaar blijven. Door planmatig onderhoud te plegen en
hiermee grotere oppervlaktes aan te pakken, zullen reparatiesporen aanzienlijk minder
opvallen.

26

Concept

Gemeente Amsterdam

17 februari 2015
Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode LoperDamrak

5.3.5 Kademuur Natte Damrak
De kademuur aan het Natte Damrak is in 2013/2014 vervangen. De kademuur bestaat uit
bijzondere constructies vanwege de aanwezigheid van de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn
en het ontbreken van zandlagen. Het gedeelte vanaf de Beurs van Berlage, een stuk van
circa 75 meter, is een kademuur welke is opgehangen aan damwanden en bestaat uit
bemetselde prefab schotten. Een soort balkonconstructie die gezekerd is met ankerstangen
die doorlopen onder trambaan tot aan de gevellijn.
Het gedeelte van de kademuur tot aan de Prins Hendrikkade bestaat uit een traditioneel
gebouwde kademuur en is gebouwd op een paalfunderingconstructie met een betonnen
vloer en wand welke met stenen bemetseld is.
Nu de kademuur gereed is moet deze door middel van een overdrachtsformulier
overgedragen worden van het stadsdeel Centrum naar de afdeling Verkeer & Openbare
Ruimte. In dit formulier worden de beheersmaatregelen opgenomen. Een van de
belangrijkste zaken die in dit formulier wordt opgenomen is de maximale belasting van de
kademuur die zich voor een gedeelte boven de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn bevindt.
Door de zwevende constructie is de mate van belasting gelimiteerd.
5.3.6 Onkruidbestrijding
Het stadsdeel bestrijdt geen onkruid op het Damrak. Door de aanwezigheid van de vele
passanten krijgt de groei van onkruid nauwelijks een kans.
5.3.7 Putten en kolken
Het beheer en het onderhoud, bijvoorbeeld het verhelpen van verstoppingen, van het
hemelwaterafvoer vallen onder de verantwoordelijkheid van Waternet. Beheer en
onderhoud van de fysieke kolken, dat wil zeggen de kolk zelf, inclusief de afdekking door
middel van deksels en/of roosters, valt onder verantwoordelijkheid van V&OR die het beheer
daarvan heeft gemandateerd aan stadsdeel Centrum. In verband met diefstal of
beschadiging worden jaarlijks meerdere deksels aangeschaft of hersteld.
5.3.8 Markering en symbooltegels
Op het Damrak zijn diverse markering en symbooltegels aanwezig welke deel uitmaken van
de van de verharding. Deze markering en symbooltegels worden meegenomen in het
beheer en het onderhoud van de betreffende delen, waaronder trottoir, rijweg, trambaan,
fietspad of strook. Hieronder volgt een opsomming van deze markeringen en
symbooltegels.
� Voetgangersoversteekplaats
Ter hoogte van de Oudebrugsteeg waar de rijweg, de fietsstrook en/of het fietspad wordt
onderbroken door een voetgangersoversteekplaats zijn witte klinkers aangebracht om deze
oversteekplaats te markeren. De oversteekplaats ter hoogte van het Beursplein is
uitgevoerd in kanalisatiestrepen.
� Fietssymbooltegels
Om de fietsstrook aan de Oostzijde te markeren zijn fietssymbooltegels in de klinkers
aangebracht.
� Lijnmarkering
Om een visuele scheiding te creëren tussen fietsstrook en rijweg is door middel van witte
klinkers een lijnmarkering aangebracht.

27

Concept

Gemeente Amsterdam

17 februari 2015
Gebruik, Beheer en Handhavingplan Rode LoperDamrak

� Thermoplastische symboolmarkeringen
Op het asfalt van de trambaan zijn op diverse plekken thermoplastische
symboolmarkeringen aangebracht, te weten lijnbusmarkeringen, fietssymbolen en bij de
voetgangersoversteekplaatsen.
� Geleidebanden
Voor blinden en slechtzienden zijn aan beide zijden van het Damrak in de verharding
speciale, in natuursteen uitgevoerde, geleidebanden aangebracht.
� Huisvuiltegels
Voor de bewoners van het Damrak en de aangrenzende stegen zijn op zeven locaties in het
trottoir aan de westzijde natuurstenen huisvuiltegels aangebracht.
Bij verzakkingen en opbrekingen kunnen de markering en symbooltegels in de meeste
gevallen worden hergebruikt. In geval van breuk moeten deze worden vervangen.
5.3.9 Tegelasbak
Sinds de invoering van het rookverbod in de horeca wordt er meer op straat gerookt wat tot
gevolg heeft dat er veel sigarettenpeuken en kauwgom op straat belanden. Om dit te
voorkomen, kunnen ondernemers een zogenoemde tegelasbak aanvragen. De tegelasbak
heeft de grootte van een stoeptegel en is verzonken in de bestrating. Sigarettenpeuken en
kauwgom kunnen door een rooster in de asbak gegooid worden. De tegelasbak wordt
geplaatst door het stadsdeel en betaald en beheerd door de ondernemer. De vergrendelde
asbak is door de ondernemer met een speciale vork eenvoudig uit de bestrating te tillen en
te legen. Regen wordt via de bodem afgevoerd. Bij verzakkingen en opbrekingen kunnen de
asbaktegels in de meeste gevallen worden hergebruikt.
5.3.10 Openbare verlichting
De openbare verlichting boven de verkeersruimten met doorgaand verkeer bestaat uit
speciaal ontworpen armaturen die zijn opgehangen aan overspanningskabels. De kabels
lopen van gevel tot gevel en langs de kademuur en het Beursplein lopen deze van gevel tot
combimast. De kabels zijn door middel van muurankers aan de gevels bevestigd. Aan de
combimasten langs de kade zijn zogenaamde uithangers, armatuur ‘21e eeuw’, bevestigd
met het doel het verlichtingsniveau langs de kade te verhogen.

5.4 Straatmeubilair
5.4.1 Combimasten
Lang de kademuur en het Beursplein zijn respectievelijk zes en drie combimasten geplaatst.
De combimasten zijn bestemd voor de overspanningskabels en stroomtoevoer van de tram
en voor de overspanningskabels van de openbare verlichting. De combimasten zijn
eigendom van en in beheer bij de afdeling Metro en Tram.
5.4.2 Verkeersborden
Verkeersborden/palen worden regelmatig rechtgezet en zonodig schoongemaakt. De
vormgeving van de verkeersborden voldoet aan de RVV regelgeving (Reglement
verkeersregels en verkeerstekens).
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5.4.3 Verkeerslichten (VRI)
Op het Damrak zijn drie geregelde voetgangersoversteekplaatsen, te weten ter hoogte van
de Dam, de Oudebrugsteeg en de Prins Hendrikkade.
5.4.4 Parkeerverwijssysteem
Langs de kademuur en ter hoogte van het Beursplein staan parkeerverwijssystemen voor de
diverse parkeergarages in de omgeving.
5.4.5 Bewegwijzering
De wegwijzers van het voetgangersverwijssysteem, herkenbaar aan de bruine wegwijzers
met gouden letters, zijn na de herinrichting teruggeplaatst op het Damrak.
5.4.6 Nutskasten en voorzieningen
In het kader van de objectloze openbare ruimte zijn de nutsvoorzieningen waar mogelijk
ondergronds gebracht. De nutskasten die niet onder de grond gebracht konden worden, zijn
verplaatst naar de steeg. De eigenaren, bijvoorbeeld Liander, zijn verantwoordelijk voor het
beheer en het plak en kladvrij houden van deze nutskasten.
5.4.7 Gasreduceerstation
Op de hoek van de kademuur met de Oudebrugsteeg staat een gasreduceerstation. In het
kader van de herinrichting heeft deze een nieuw gemetselde schil gekregen waardoor het
beter aansluit op de nieuwe lijn van de kademuur. Liander is verantwoordelijk voor het
beheer en het plak en kladvrij houden van het gasreduceerstation.
5.4.8 Zitbanken
Aan de oostzijde van het Damrak zijn zitbanken geplaatst. Te weten:
� vijf banken bij de kademuur met het zicht op het water;
� drie banken van negen meter voor de Beurs van Berlage;
� twee banken van negen meter voor de entree van de Bijenkorf.
De banken zijn uitgevoerd in Azura graniet, hetzelfde materiaal als de straattegels en de
banden. De banken zijn samengesteld uit massieve elementen van drie meter lang en een
meter breed en zijn maximaal vandalismebestendig.
5.4.9 Afvalbakken
Op het Damrak worden 48 afvalbakken van 200 liter geplaatst, model “Constructo 200”. De
Constructo 200 heeft een geïntegreerde asbak in de kap. De afvalbakken worden in de loop
van 2015 voorzien van een chip, waarmee het gebruik en de lediging van de afvalbakken zal
worden gemonitord.
5.4.10 Kunstwerk
Op het Damrak ter hoogte van het Beursplein staat het beeld “Jonas en de Walvis” (1968)
van Nic Jonk. Kunstwerken in de openbare ruimte zijn in beheer bij stadsdeel Centrum. Voor
het onderhoud is apart budget beschikbaar. In het kader van het Definitief Ontwerp
Beursgebied e.o. wordt het beeld van Nic Jonk uiterlijk in de zomer van 2015 verplaatst naar
een parkachtige omgeving in de stad.
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5.4.11 Mupi’s
Op het Damrak staan totaal vier Mupi’s. Twee op de uiteinden van het Damrak, een in het
verlengde van de tramhalte en een op de vluchtheuvel bij de tramhalte Beursplein. De
afspraak is dat de Mupi bij Victoria aan de zijde van het Centraal Station een
stadsplattegrond, of een deel van de stadsplattegrond, en de Mupi bij de Dam aan de zijde
van de Dam.
5.4.12 Tram en bushalte
Op het Damrak liggen twee tram en bushaltes. Een ligt tegenover de Bijenkorf en een ligt
ter hoogte van het Beursplein. De haltes worden gebruikt door diverse tram en
nachtbuslijnen. Het beheer van de verharding van de haltes is inbegrepen in het beheer van
het natuursteen, zie paragraaf 5.3.1.. Het meubilair bestaat uit abri’s met een abribank,
hekwerk en een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Een systeem dat
dynamische reisinformatie op haltes biedt en wordt onderhouden door het GVB.
5.4.13 Dynamisch parkeer verwijssysteem
Ter hoogte van het Beursplein is aan de eerste mast een zogeheten dynamisch parkeer
verwijssysteem opgehangen. Op dit bord wordt aangegeven of de parkeergarage bij de
Bijenkorf vol is. In dat geval wordt verwezen naar een volgende parkeergarage.
5.4.14 Evenementen en mastputten
Op het Damrak zijn geen evenementen en/of mastputten aangebracht.
5.4.15 Feestverlichting en banieren
Voor de feestverlichting is een ontwerp gemaakt waarbij de verlichting wordt opgehangen
aan de overspanningskabels van de openbare verlichting. Onderzocht wordt of het mogelijk
is om bevestigingspunten aan de combimasten aan te brengen ten behoeve van het
ophangen van banieren.
5.4.16 Parasolputten en terraspinnen
Horecaondernemers met een terras voor hun zaak kunnen een of meerdere putten
aanvragen voor hun parasol(s). De afmetingen van de terrassen worden middels
terraspinnen in de bestrating gemarkeerd. Parasolputten en terraspinnen worden
aangebracht en beheerd door stadsdeel Centrum.
5.4.17 Cameratoezicht
Op het noordelijk deel van het Damrak, tussen de Prins Hendrikkade en de Oudebrugsteeg,
is gemeentelijk cameratoezicht. Er zijn drie camera’s geïnstalleerd die worden beheerd door
stadsdeel Centrum. Het continueren van cameratoezicht en het plaatsen van camera’s is een
bevoegdheid van de burgemeester.
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6 Beheerorganisatie

6.1 Omgevingsmanager Damrak
Van belang voor het bewaken van de opgeleverde kwaliteit, een schoon Damrak en een juist
gebruik van zowel de openbare ruimte als de invulling achter de gevel is het van belang dat
er een aanspreekpunt op het Damrak aanwezig die fungeert als intermediair tussen overheid,
ondernemers en alle gebruikers van de openbare ruimte; de omgevingsmanager Damrak.
Kenmerkend voor de werkwijze is het ‘van buiten naar binnen’ werken. De
omgevingsmanager Damrak gebruikt daarbij de gebiedsvisie, het jaarplan en het beheerplan
als rode draad. De omgevingsmanager Damrak heeft met name een regietaak. Door actief
monitoren en evalueren kan tijdig worden ingespeeld op het bijsturen van zowel in als
externe processen. De omgevingsmanager Damrak bewaakt de uitvoering van de
resultaatafspraken die zijn opgenomen in het beheerplan Damrak en signaleert knelpunten
tijdig. Ingeschat wordt dat de werkzaamheden ca. 8 uur per week bedragen. Op termijn is de
insteek om nieuw opgeleverde gebieden zoals Rokin en Stationseiland onder de regietaak
van de omgevingsmanager te brengen waardoor het tijdsbeslag toeneemt. Hieronder is dit
schematisch weergegeven.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager Damrak zijn:
� Beoordelen van planvorming en (concept)contracten met aannemers op de aspecten
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Signaleren van lacunes en
knelpunten en zoeken naar oplossingen.
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�
�

�

�
�
�

Voeren van overleg met stedelijke diensten en bedrijven en het maatschappelijk veld.
Organiseren van kwartaalschouwen met het maatschappelijk veld en de aannemer
waarbij de voortgang van de uitvoering van het beheerplan Damrak op de aspecten heel,
schoon en juist gebruik wordt bewaakt.
In overleg met het management organiseren van de inzet van de disciplines Heel en
Schoon en Juist Gebruik en heeft mandaat om de operationele aansturing op deze
gebieden te verzorgen.
Signaleren van illegale activiteiten.
Fungeren als aanspreekpunt en intermediair voor bewoners, bedrijven, instellingen en
bezoekers.
Adviseren over en bemiddelen bij gecompliceerde vergunningaanvragen, meldingen en
opbrekingen.
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Bijlage 1 Factsheet Schoon
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Bijlage 2 Factsheet
Vergunningen en Handhaving
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Bijlage 3 Kaart inzameling
huisvuil
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Bijlage 4 Beheerafspraken
Damrak
Verantwoordelijkheden op hoofdnet auto
Categorie
Activiteit
Verhardingen, incl.
kolken en putten

Objecten

Meubilair3

V&OR gedelegeerd naar stadsdeel Centrum
V&OR

Afhandelen Calamiteiten / MORA2
Afhandelen MOOR

Stadsdeel Centrum

Alleen bij herprofilering meenemen
(terugplaatsen / vervangen)

V&OR

Onderhoud
Vervanging

Stadsdeel Centrum

Kunst in de OR

Alle onderhoud

Stadsdeel Centrum

OVL, VRI, MUPI’s &
Abri’s

Alle onderhoud

V&OR

Groen (Bomen)

Alle onderhoud

Stadsdeel Centrum

Reiniging

Vegen
Prullenbakken legen

Stadsdeel Centrum

Anti plak en klad

Stadsdeel Centrum voor objecten van Centrum
V&OR voor objecten V&OR

Gladheidsbestrijding

Rail

GHB rijbaan (auto)

V&OR

GHB trambaan

Afdeling Metro en Tram

GHB fietspad en busen tramhaltes

Stadsdeel Centrum

Alle onderhoud binnen 0,5m profiel

Afdeling Metro en Tram

Verantwoordelijkheden overig
Categorie
Activiteit
Organisatie

Verantwoordelijke

Klein onderhoud
Groot Onderhoud
Herprofilering / reconstructie

Verantwoordelijke

Communicatie
Omgeving

Gebiedsmanagement
Communicatie met ondernemers

Stadsdeel Centrum

Vergunningen

Afhandelen vergunningaanvragen:4
� WIOR
� Object
� TVM
� Etc.

Stadsdeel Centrum (V&OR wordt
geconsulteerd in de adviesronde en moet
worden toegevoegd aan de advieslijst van
vergunningen)

2 Meldingen die niet urgent zijn worden opgespaard en meegegeven aan V&OR voor klein onderhoud

3 Bebording, afvalbakken, fietsenrekken, etc.
4 Afhandelen van restpunten n.a.v. nulmeting bij werkzaamheden derden worden afgehandeld door

Stadsdeel Centrum
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Inspectieplan
Type Inspectie

Doel

Frequentie

Uitgevoerd door

Algemene schouw

Kleine gebreken signaleren
(losse tegels / vervuiling /
schade meubilair)

Continu proces (niet
gepland)

SD Centrum

Schouw verhardingen

Klein onderhoud
verhardingen opnemen

Halfjaarlijks

V&OR

Technische inspectie
verhardingen

Meerjarenprognose
onderhoud verhardingen

2Jaarlijks

V&OR

Maatschappelijke schouw

Schouw met ondernemers
en bewoners Damrak

Elk kwartaal

SD Centrum
(V&OR neemt deel)

VTA

Veiligheidsinspectie mbt
bomen

Jaarlijks

SD Centrum
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