
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Dam is niet alleen een must see voor de bezoekers aan Amsterdam, maar ook voor de 
Amsterdammer zelf.  We zijn de huiskamer van de stad, ons Nationaal Plein, een plein waar vieringen, 
demonstraties, huldigingen en herdenkingen plaats vinden. De aandacht van BizDAM zal ook in 2018 
weer uitgaan naar het verbeteren van de uitstraling en profilering van de Dam als dynamisch hart van 
de stad en als onderdeel van het Paleiskwartier. 
 

 
In 2017 heeft het accent gelegen op het ontwikkelen van een beheerplan, samen met de gemeente en 
het verbeteren van het schoonmaakproces. Daarnaast is het Paleiskwartier met de omliggende straten 
van start gegaan en hebben we onze Dam kunnen verfraaien met bloemen.  
Ook hebben we ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van veiligheid en hebben de recente 
gebeurtenissen in grote steden ook in Amsterdam geleid tot het nemen van maatregelen en een nog 
betere samenwerking tussen de verschillende partijen in project Hotspot. 
 
 
In ons Bizplan 2016-2018 zijn onderstaande doelstellingen gesteld, in willekeurige volgorde. Deze zijn 
te allen tijde aanvullend op de activiteiten die de gemeente uitvoert. 
  

- Het realiseren van een representatief gebied 
- Het realiseren van een veilige omgeving 
- Het profileren van het gebied 
- Het bezoek aan het gebied een belevenis laten zijn 
- Een schoon, heel en veilig gebied 

 
 
In 2018 zal BizDAM wederom de nodige activiteiten inzetten om het ondernemersklimaat te 
verbeteren en samen te participeren aan een Dam met allure. 2018 wordt het jaar waarin we onze 
activiteiten gaan verfijnen en zullen anticiperen op de veranderingen in het gebied. Zoals het in gebruik 
nemen van de Noord-Zuidlijn en de fietsparkeergarage onder het Beursplein. Ook is het het laatste 
jaar van de BizDAM en zullen we nieuwe een draagvlakmeting moeten voorbereiden voor 2019.  
 
 
 
 

 

 



 

Activiteiten in 2018  
 
De doelstellingen staan in willekeurige volgorde en zijn vastgesteld in het Bizplan van 
BizDAM 2016-2018.  
 
Doelstelling: Het realiseren van een representatief gebied 

- De inzet van fietscoaches op drukke dagen 
- Plaatsen van seizoensgebonden bloemen /planten 
- Het tegen gaan van bedelende straatartiesten en de vele hotdogkarren 
 

Doelstelling: Het realiseren van een veilige omgeving 
- Organiseren van ‘Project Hotspot Damrak – Dam’, crisisnetwerk en Dam Alert 
- Samenwerking in het realiseren van veiligheidsmaatregelen 

 
Doelstelling: Het profileren van het gebied 

- Deelnemen aan het Paleiskwartier en meewerken aan marketing van dit gebied. 
- Bijhouden van de website 

 
Doelstelling: Het bezoek aan het gebied een belevenis laten zijn 

- Aansluiten op evenementen en festiviteiten die glans geven aan de Dam zoals het Tulpfestival, 
en Sinterklaas. 

- Het plaatsen van sfeerverlichting tijdens de feestdagen 
- Ondersteunen van belevenissen op de Dam zoals de Poppenkast op de Dam 

  
Doelstelling: Een schoon, heel en veilig gebied 

- Monitoren en bewaken van het beheerplan  
- Bedrijfsafvalketen optimaliseren 
- Extra schoonhouden van de bankjes en vuilnisbakken  
- Zwerfafval zoveel mogelijk tegengaan  
- Duiven overlast zoveel mogelijk tegengaan 

 
 
Naast deze activiteiten zal BizDam onderstaande algemene activiteiten ten uitvoer brengen in 2018 

- Inzet van een straatmanager 
- Nieuwsbrieven in druk en per e-mail  
- Algemene Ledenvergadering in april en in september 
- Organiseren van een gezamenlijke schouw 
- Bestuursvergaderingen: minimaal 4 keer per jaar 
- Regulier overleg met de gemeente, team 1012 
- Een jaarverslag over 2017 aanleveren 
- Een verantwoording over 2017 aanleveren 
- Opstarten BIZ procedure 2019 
- Nieuwjaarsvaart voor ondernemers en eigenaren op de Dam 

 

 

 

 



Begroting 2018 
 
 
Het bizgebied telt 74 aparte heffingsplichtingen waarvan 17 eigenaren en 29 ondernemers. De 
opbrengst van de Bizheffing wordt gesteld op €63.000,- maar kan worden bijgesteld naar gelang de 
wijzingen in het aangewezen bizgebied.  
 
De door de gemeente uit te keren BIZ subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de 
heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-
subsidie is niet met BTW belast. De begroting kan worden aangevuld met mogelijke subsidies of 
schenkingen gericht op bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld de subsidie voor het straat-
management. De begroting bevat een buffer van 5% van de totale kosten per jaar. 
 

Begroting BizDAM 2018   

INKOMSTEN   

Biz heffing 2018 € 63.000 

Rest Biz heffing 2017 PM 

Subsidie straatmanager € 7.500 

Totaal inkomsten € 70.500 

  

UITGAVEN   

Per doelstelling:   

Realiseren van een representatief plein en straten:   

Groen/Bloem voorzieningen € 5.000 

Tulpfestival  € 900 

Inzet fietscoaches € 10.000 

Realiseren van een veilige omgeving:   

Veiligheid & Openbare ruimte € 3.500 

Profileren van het gebied:   

Marketing Paleiskwartier € 10.000 

Bezoeken aan het gebied een belevenis laten zijn:   

Ondersteunen van belevenissen op de Dam € 4.000 

Het plaatsen van sfeerverlichting (National Monument) € 6.250 

Het plaatsen van sfeerverlichting (o.a. Paleisstraat) € 4.000 

Schoon, heel en veilig:   

Schoon, heel en veilig: € 5.000 

TOTAAL DOELSTELLINGEN € 48.650 

Algemene kosten:   

Inzet straatmanager(40 uur per maand) € 18.200 

Bestuurskosten / Verzekering € 750 

Reservering 5% €2.900 

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN € 22.100 

    

Totaal uitgaven € 70.500 

 

 


