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DAMRAKKER

NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

WINTERS DAMRAK

De sneeuw en hagel bedekte het Damrak
afgelopen week met een mooi laagje wit. Samen
met onze sfeerverlichting een schitterend winters
plaatje! Maar het is natuurlijk ook wel een beetje
gevaarlijk voor ons en onze bezoekers. Het schoonhouden van ‘het eigen stoepje’ is een uitdaging op
het Damrak. De Biz heeft, om iedereen een handje
te helpen, een contract afgesloten bij een professioneel bedrijf. Zij komen op de berichtgeving van
het KNMI en zullen de stoepen van het Damrak
strooien, dan wel schoon schuiven.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Inmiddels zijn er in verschillende straten van het
centrum tijdelijke fysieke veiligheidsmaatregelen
getroffen door middel van betonblokken. De Biz
vindt veiligheidsmaatregelen voor het Damrak ook
erg belangrijk, echter hebben wij van de gemeente
mogen vernemen dat onze straat een ingewikkeld
vraagstuk blijkt. Het uitgangspunt bij het nemen
van een maatregel is, dat je de stad/straat leefbaar
houdt. Gezien het Damrak vrijwel alle vormen van
verkeer parallel aan elkaar heeft lopen is het plaatsen van betonblokken geen optie. Hiermee leg
je de straat en zeker het laad- en losverkeer lam.
De instanties hebben meer tijd nodig om tot een
goede aanpassing te komen. Dit zal dan direct een
definitieve aanpassing zijn en geen tijdelijke.
In januari worden de gesprekken voortgezet met de
gemeente, we houden u op de hoogte!

BEURSPLEIN

De bouw van de fietsparkeergarage onder het
Beursplein begint serieuze vormen aan te nemen.
Het dak is gestort en al het aarde onder het dak
wordt nu afgegraven. De Berlage lantaarns op
de trappen van de Beurs zijn gerestaureerd en op
hun plek teruggekomen... en de Beurs van Berlage
opende onlangs Bistro Berlage een eigentijds en
elegant restaurant aan het Beursplein. Welkom op
het Damrak!
OUDE BRUGSTEEG
De herinrichting van de Oude Brugsteeg is ook afgerond. Wat een verandering! De taxistandplaatsen en laad- en los plekken zijn nu gescheiden van
elkaar. Hierdoor zijn de parkeervakken tussen 7.00
en 17.00 uur voor laad- en los verkeer bestemd en
tussen 17.00 -7.00 uur voor taxi’s.

BIZ ZAKEN

Het eerste jaar waarin het Damrak-Beursplein met
alle ondernemers een Biz vormt, is bijna voorbij.
Organisatorisch hebben we het één en ander
moeten aanpassen ten opzichten van de Ondernemersvereniging, maar de werkzaamheden zijn
nagenoeg doorgezet en verder ontwikkeld. Na een
goed jaar, kunnen we concluderen dat de Biz op
volle toeren draait. Met twee nieuwe bestuursleden
en een hele mooie groep Damrakkers met hart voor
de straat!
COULANCE
Bij het oprichten van de Biz hebben we een
coulanceregeling opgenomen. Ondernemers die
meerdere aanslagen hebben gekregen voor de
Biz-heffing op hetzelfde adres dragen maximaal
€1500,- bij. Ondernemers met het adres in een
steeg aan het Damrak, kunnen ook een verzoek tot
coulance indienen bij het bestuur.
KLANKBORD
Op donderdag 11 januari komt de klankbordgroep
voor het eerst samen. Met deze groep ondernemers willen we samen kijken hoe we het best de gemeenschappelijke belangen op het Damrak kunnen
verbeteren en de aandachtspunten voor 2018
onderstrepen. Wilt u ons versterken en ook
deelnemen aan onze klankbordgroep, laat dit dan

DIVERSITEIT

Sinds 5 oktober heeft de gemeente voor postcodegebied 1012 en circa 40 omliggende straten, een
voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de diversiteit van het
winkel- en voorzieningenaanbod te beschermen.
Verdere groei van op toeristen gerichte winkels
en voorzieningen wordt hiermee tegengegaan.
Dit geldt niet voor winkels waar al een dergelijke
bestemming op zit. Met dit besluit anticipeert de
gemeente op een aanpassing in het bestemmingsplan. Het Damrak heeft hierbij veel media aandacht
gekregen door de komst van een kaaswinkel. De
rechtbank zal in januari uitspraak doen over deze
situatie.

ONTDEK HET DAMRAK, ONTMOET AMSTERDAM

SAMEN HOUDEN WE HET DAMRAK SCHOON!

Sinds de zomer hebben we extra inzet van schoonmaak op het Damrak.
Tussen tussen 11.00 en 18.00 uur ruimen de gehele dag 2 mannen, in een felgroene jas, zwerfvuil op. Deze inzet komt vanuit het ‘Aanvalsplan Schoon’
van de gemeente en is vooralsnog een pilot. In de omliggende straten is er
inmiddels ook sprake van extra inzet. Daarnaast rijden de straatconciërges
ook nog steeds rond. Zij legen de speciale ondernemersprullenbakken van
Nederland Schoon, informeren ondernemers over de regelgeving rond
bedrijfsafval en lossen afvalproblematiek op.

KNIP PRINS HENDRIKKADE / PALEISSTRAAT

Eind mei 2018 zal de zogenaamde ‘knip’ bij de Prins Hendrikkkade
worden uitgevoerd. Deze knip zal gelijktijdig plaatsvinden met de knip bij
de Paleisstraat. Hierdoor kan autoverkeer vanaf het Rokin en vanaf het
Damrak niet meer linksaf richting de Nieuwezijds Voorburgwal. Een deel
van het laad- en losverkeer gaat nu nog tegen het verkeer in de stoep op
aan het begin van het Damrak. Als de knip is uitgevoerd is dit niet meer
mogelijk en kan men alleen nog tijdens venstertijden vanaf het Rokin de
stoep van het Damrak op. De precieze datum van de wijziging wordt
bepaald door het afronden van de werkzaamheden aan de Westerdoorgang bij Centraal Station. Wij zijn in gesprek met de gemeente over
deze wijzigingen. Vanaf begin volgend jaar zal hier meer informatie over
worden verstrekt door de gemeente, mocht u nu al vragen hebben, dan
kunt u altijd bij Evelien terecht.
NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL
Nadat beide afsluitingen zijn gerealiseerd zal de Nieuwezijds Voorburgwal worden getransformeerd in een stadsgebied met meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. En er zal sprake zijn van éénrichtingsverkeer
van Noord naar Zuid voor autoverkeer. De werkzaamheden worden
opgedeeld in 2 fases. De eerste fase, het zuidelijke deel, staat gepland
in 2019.

Het gebied is zichtbaar schoner door de inzet van het cleanteam, vind u dit nu ook, dan horen we dat graag! Zo kunnen
we extra kracht bijzetten voor een structurele inzet.

Heeft u overlast van afval, dan kunt u contact opnemen met onze conciërges
(06 - 83807130). Op onze website www.damrakbeursplein.nl staat ook de
afvalwijzer voor bedrijfsafval, deze is speciaal voor het Damrak gemaakt.
Met de extra inzet van het cleanteam is het gebied zichtbaar schoner. Als
ondernemers dienen wij ook mee te helpen aan het schoonhouden van de
straat. Volgens het activiteitenbesluit wat landelijk is bepaald, is een ondernemer verplicht de 25 meter rond de onderneming schoon te houden van
etenswaar of andere materialen, afkomstig uit, of bestemd voor, de onderneming. Met de inzet van het cleanteam is ook de handhaving op zwerfvuil
en verkeerd aangeboden afval aangescherpt.

Verkeerssituatie in 2018 na invoering van de knip bij de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat.

NIEUWJAAR!

De laatste weken van 2017 zijn aangebroken en wij kijken samen uit naar
mooie feestdagen en een schitterende jaarwisseling. Om samen te toosten
op 2018, nodigen wij de leden van BizDamrak-Beursplein graag uit voor:
De Damrak Nieuwsjaarsvaart op dinsdag 16 januari 2018!
Tijdens een mooie vaart langs het Amsterdam Light Festival eten en drinken
we gezellig met elkaar en maken we er een samen een mooie avond van!
Dit jaar verzorgt Lovers van Tours & Tickets de boottocht, vaar gezellig met
ons mee en meld je aan bij Evelien.

ALTIJD HANDIG
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			
Handhaving openbare ruimte
Straatconciërges			

14 020
06-44440655
020-5519555
020-2563532
020-5519645
06-83807130

Biz Ondernemersvereniging Damrak-Beursplein
Op onze website www.damrakbeursplein.amsterdam is veel informatie
te vinden over onze activiteiten.
Voorzitter:

Wij wensen u heel fijne feestdagen en een schitterend 2018!
Marcel, Anuschka, Peter, Harold en Evelien

Marcel Schonenberg, Beurs van Berlage
voorzitter@damrakbeursplein.amsterdam
Penningmeester: Peter van Diepen, Drake’s Luxury Boutique
		
penningmeester@damrakbeursplein.amsterdam
Secretaris:
Anuschka Tjin A. Cheong, Victoria Hotel
		
secretaris@damrakbeursplein.amsterdam
Bestuurslid:
Harold Kluit, Swissôtel, Royal 98
Straatmanager:
		

Evelien van Damme
evelien@straatmanager.nl of 06-15051167

Makkelijk en snel een melding maken van overlast in de openbare ruimte? Download de app van verbeterdebuurt.nl

