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DAMRAKKER

NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

Beste ondernemers,
Een nieuwe nieuwsbrief en alweer veel te vertellen. Vorige week vond de Algemene Ledenvergadering
plaats. De opkomst was wederom weer wat hoger dan de vorige keer. Geweldig! Dank aan Park Plaza
Victoria voor de heerlijke lunch. Dank aan de leden voor het goedkeuren van de jaarrekening en dank
aan Evelien, onze straatmanager voor de organisatie. Alweer is er veel gebeurd op en rond ons Damrak.
Graag nodig ik u uit nog eens een blik te werpen op ons jaarverslag. Leuk om te lezen wat er allemaal
speelt en wat allemaal is gerealiseerd.
In zo’n jaarvergadering is het mooi te constateren dat
we elkaar als ondernemers steeds beter leren kennen
en elkaar weten te vinden. Met elkaar dragen we immers de verantwoordelijkheid voor ons gebied. In de
rondvraag werd zelfs een concrete oproep gedaan;
als we ons allemaal beter houden aan de regels en afspraken (ook als we er zelf wat moeite mee hebben)
en er op kunnen vertrouwen dat de buurman dat ook
doet, dan bereiken we steeds meer. Zaken waar we als
ondernemers samen echt niet achter kunnen staan,
kunnen we dan ook gezamenlijk beter aanpakken.
In de ledenvergadering is ook stilgestaan bij de vele
veranderingen in toegankelijkheid van het Damrak.
22 juli a.s is nu echt D-day met de opening van de
Noord- Zuidlijn. Voor ieder van ons heeft dit flinke
consequenties. Kijkt u er even goed naar?
De tulpen staan inmiddels helemaal in bloei en de
terrassen zitten vol. Ik wens u een geweldig voorjaar!
Marcel Schonenberg
Voorzitter BIZ Ondernemersvereniging
Damrak-Beursplein

De ALV tijdens een heerlijke lunch in het Victoria Hotel.

BEREIKBAARHEID DAMRAK
Op 22 juli gaat niet alleen de Noord-Zuidlijn rijden, er gaan
ook een aantal verkeersmaatregelen in die veel invloed
hebben op het autoverkeer voor onze straat. Namelijk:
- De knip Damrak/ Prins Hendrikkade
- De knip Dam/ Paleisstraat
- Eenrichtingsverkeer Nieuwezijds Voorburgwal
Dit betekent dat je vanaf het Rokin alleen nog maar over het
Damrak, rechtsaf richting de IJtunnel kan.
Dit geldt ook voor het laad- en los verkeer! Informeer uw
leveranciers tijdig over deze wijziging want zij mogen en
kunnen niet meer vanaf de Prins Hendrikkade de stoep op van
het Damrak.
Autoverkeersstromen vanaf 22 juli 2018.

De Nieuwezijds Voorburgwal krijgt een herinrichting. De plannen zullen pas in 2020 worden uitgevoerd.
Echter de verkeersmaatregelen hiervoor gaan al van kracht op 22 juli, gelijktijdig met de knip. Autoverkeer
kan dan alleen nog maar van noord naar zuid over de Nieuwezijds Voorburgwal. Ook start de herinrichting
van de Amstel (tussen de Blauwbrug en Muntplein) eind mei. Hierdoor kan je het Rokin niet meer bereiken
vanaf het Meester Visserplein. De Vijzelstraat zal weer in noordelijke richting open gaan voor autoverkeer,
deze werkzaamheden duren tot november. Daarnaast zijn ook de werkzaamheden aan het stationseiland
gestart, project de Entree. De verwachting is dat dit project vijf jaar gaat duren. Kortom veel veranderingen
rond ons gebied, kijk voor meer actuele informatie op de website van de gemeente.

ONTDEK HET DAMRAK, ONTMOET AMSTERDAM

FIETSEN GAAN ONDER HET BEURSPLEIN!
De voltooiing van de fietsparkeergarage onder het Beursplein nadert. Onlangs zijn de
eerste bomen, bankjes en trappen naar beneden geplaatst. Onder de grond wordt goed
zichtbaar hoeveel ruimte er is voor fietsen! En dat is hard nodig want alle fietsen van het
Damrak en omgeving gaan straks de nieuwe fietsenstalling in! De gemeente heeft een
zogenaamde gebiedsaanwijzing gedaan voor de Rode Loper. Dit betekent dat de fietsen
op het Damrak en Beursplein straks alleen in de daarvoor aangewezen vakken mogen
staan, dan wel in de parkeergarage.
Net zoals dat nu al gebeurt op Centraal Station en Rembrandtplein. De garage is straks
24 uur per dag geopend. De eerste 24 uur mag je gratis parkeren, daarna worden er
kosten berekend. Scooters en bakfietsen mogen niet in de parkeergarage, daarvoor komen
speciale vakken in de openbare ruimte.
Het zal nog een hele klus worden om alle fietsen van het Damrak in de parkeergarage te
krijgen. Maar het Damrak zal er enorm van opknappen. Zeker het laatste jaar is het aantal
fietsen en vooral omgevallen fietsen toegenomen. Prullenbakken zijn onbereikbaar wat
voor zwerfvuil zorgt, het laad- en losverkeer kan moeilijk manoeuvreren. Maar bovenal de
fietsen maken de schoonheid van het Damrak onzichtbaar.
Om onze straat zo goed mogelijk vrij te krijgen van geparkeerde fietsen, moeten straks ook
alle fietsende medewerkers van het Damrak en Beursplein, een plekje in de fietsparkeergarage zoeken. Dat is even wennen, maar u kunt daar enorm bij helpen door al direct vanaf de
opening uw fiets in de parkeergarage te zetten. Wanneer de parkeergarage precies open gaat
is nog niet bekend. Wel gaan we dat groots vieren met z’n allen!

ALS DE LENTE KOMT...
Staan er weer tulpen op het Damrak en in de rest van de stad voor het jaarlijkse Tulp Festival. Door alle werkzaamheden kunnen ze niet in helemaal
mooi in een lijn staan. Toch geeft het weer een prachtig gezicht en maken
veel mensen foto’s van de tulpen. Ook staat dit jaar het Welkom Team op
Centraal Station en de Dam. Dit is een team van vrijwillgers die elk weekend
bezoekers de juiste weg wijzen. Vanuit de BIZ Damrak- Beursplein ondersteunen wij dit mooie initiatief.
Om verder rekening mee te houden:
Koningsdag, 27 april
Vanaf 7.30 uur is de binnenstad afgesloten voor autoverkeer.
Dodenherdenking, 4 mei
Winkels moeten om 19.00 uur sluiten tenzij anders overlegd met
politie/veiligheidsinstanties. Vanaf de Dam tot en met de Zoutsteeg gelden
andere regels voor horeca en winkels. Deze bedrijven krijgen apart bericht.

De blauwe lijn geeft het gebied aan waar straks fietsen alleen nog maar in de daarvoor
aangewezen plekken geparkeerd mogen worden.

ALTIJD HANDIG
Nood- en hulpdiensten
Alarmnummer			112
Geen spoed, wel politie		
0800-8844
Brandweer, algemeen		
020-5556666
Meld Misdaad Anoniem 		
0800-7000
Wijkagent: Chris Merks		
06-20035225
Aanmelden Damrak Alert		
06-15051167
Gemeente Amsterdam
Vragen/overlast			14 020
WhatsApp dienst 			
06-44440655
Reinigingsdienst			020-5519555
Bedrijfsafval			020-2563532
Handhaving openbare ruimte
020-5519645
Straatconciërges			06-83807130
Biz Ondernemersvereniging Damrak-Beursplein
Op onze website www.damrakbeursplein.amsterdam is veel informatie
te vinden over onze activiteiten.
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Twee vrijwilligers van het Welkom Team in actie met de Paleiskwartierplattegrond.

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

