
   

 

Editie 1, Mei 2016 

 

B i z D A M! 

BizDAM is van start gegaan! Na een positieve draagvlakmeting vormen alle 

ondernemers en eigenaren rond de Dam een bedrijveninvesteringszone voor 

de komende drie jaar. Samen investeren we in de Dam, om er een nog mooier 

nationaal plein van te maken. Een plein met meer allure, een plein waar we 

glans aan kunnen en gaan geven. Wij zijn ontzettend blij dat het gelukt is om 

met positieve meerderheid BizDAM op te richten. Wij zullen u in de komende 

drie jaar op de hoogte houden van al onze activiteiten middels ons 

Nieuwsbulletin maar ook op onze website kunt u de nodige informatie 

vinden.  

 

In deze eerste editie van ons Nieuwsbulletin brengen wij u graag op de hoogte 

van alle ontwikkelingen rond de oprichting van BizDAM. 

D o e l s t el l i n g e n 

BizDAM heeft een aantal doelstellingen waar we de komende drie 

jaar hard aan gaan werken.  

• Het realiseren van een representatief plein en straten 

• Het realiseren van een veilige omgeving 

• Het profileren van het gebied: Paleis Kwartier 

• Het bezoek aan het gebied een belevenis laten zijn 

Deze doelstellingen met de daarbij behorende aandachts-

gebieden staan omschreven in het Bizplan. Dit plan is 

gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezige 

leden tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van BizDAM 

op 25 april jl. Ook op onze website www.bizdam.nl is het plan te 

vinden. In de komende tijd zal de website ontwikkeld worden tot 

een informatiepagina voor al onze leden en geïnteresseerden. 

Neem gerust alvast een kijkje! 

 

 

 

V a n  S t i c h t i n g  D a m  t o t  B i z D A M 

Stichting Dam is 32 jaar geleden in het leven geroepen door een aantal zeer 

betrokken partijen rond de Dam. Het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk, en zo’n 

15 ondernemers op de Dam ontwikkelden samen met de gemeente een visie 

welke men door de jaren heen is blijven doorzetten. De laatste jaren diende 

Stichting Dam voornamelijk voor het in contact staan met elkaar.  Vorig jaar is 

door de leden van de Stichting een besluit genomen;   

“Er moet meer aandacht besteed worden aan de Dam”.  

 

Sinds een aantal jaar heeft de overheid een instrument ontwikkeld voor 

ondernemers om deze wens om te kunnen zetten in actie. 

De bedrijveninvesteringzone, Biz. Een Biz is een afgebakend gebied, waarin 

ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun 

bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op activiteiten 

van de gemeente en gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte 

van de BIZ.  

 

Samen met de gemeente is Stichting Dam vorig jaar een procedure gestart om 

tot een Biz te komen. In februari ontvingen alle 37 ondernemers en 37 

eigenaren in het afgebakende gebied een stembiljet om hun voorkeur voor 

een Biz anoniem uit te spreken. Begin maart was daar de positieve uitslag en 

is BizDAM nu een feit! 

Het bedrag wat elke ondernemer of eigenaar nu moet bijdragen aan BizDAM 

is gebaseerd op de WOZ-waarde. Deze bijdrage is verplicht en wordt begin van 

de zomer door gemeente Amsterdam middels een heffing geïnd. Dit maakt u 

als ondernemer of eigenaar op de Dam niet automatisch lid van BizDAM. Aan 

het lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden, maar zorgt er wel voor dat 

u kan meedoen en uw stem kan laten horen. Via het oprichtingsformulier heeft 

u dit kunnen aangeven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dit 

alsnog te doen. 

 

Studio Ellessi 

Gebiedsafbakening BizDAM 
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I n  d e  m e d i a 

De Dam is onlangs veelvuldig in de media geweest. Vlak voor de Algemene 

Ledenvergadering kopte het Parool ‘Waarom blijft de Dam zo lelijk?’ Vele 

reacties volgden! Richard Francke stelde een ruimte beschikbaar aan het Parool 

in de IGC om hierover te debatteren. En onze straatmanager Evelien heeft de 

krant laten weten dat BizDAM in de startblokken staat. Door de grote 

belangstelling plaatste het Parool precies een week later een nieuw artikel met 

de meest uiteenlopende ideeën voor de Dam. En het artikel van Evelien 

‘Ondernemers slaan handen in een voor een mooiere Dam’. En een aantal dagen 

later was daar het Damdebat begeleid door het Parool en met de panelleden 

Richard Francke, Won Yip, Boudewijn Oranje en Walther Schoonenberg. De 

uitkomst: Met de Dam is niks mis, maar er moet wel respectvoller mee worden 

omgegaan. Een prachtig aanknopingspunt voor BizDAM! 

 

 

 

De media besteedden ruim aandacht aan deze onthulling die werd verricht 

door Burgemeester Eberhard van der Laan en nabestaanden van de 

slachtoffers. Ook het Snotneusje(het draaiorgel waar mensen ten tijden van 

de schietpartij achter schuilden) was speciaal voor de gelegenheid weer op de 

Dam. Het gedenkteken is vinden ter hoogte van de ABN Amro en de H&M. 

 

Van een hele andere orde is, de aankondiging van de verkoop van 

appartementen in het Verwelius gebouw op de Dam. Daarmee zal het duurste 

penthouse van de stad in de verkoop gaan. Naar verwachting wordt er einde 

dit jaar gestart met de bouw. 

 

 

 

 

 

 

B e l e v e n i s s e n   

In het kader van het Tulpfestival hebben er de hele 

maand april prachtige tulpen op de Dam gestaan. 

We hebben veel positieve reacties ontvangen, wat 

BizDAM betreft zeker voor herhaling vatbaar! De 

daaropvolgende belevenis was de drukke 

voorjaarskermis, echter  wel wat koud en nat dit 

jaar. Koningsdag was door dezelfde weers-

omstandigheden rustiger dan normaal. Maar 

ondanks dat, een zeer geslaagde dag. De 

gemeente had voor het eerst dit jaar extra 

afvalbakken en cleanteams ingezet waardoor de 

straten en het plein zichtbaar schoner bleven!   

De komende periode staat de Poppenkast weer 

elke zondag op de Dam en zullen er weer nieuwe 

belevenissen plaats vinden op en rond de Dam. 

Meer informatie vindt u op onze website 

www.bizdam.nl 

 

Zoals ieder jaar was de Dam weer helemaal klaar voor de Nationale 

Dodenherdenking. Iedereen heeft zich weer geweldig ingezet voor een 

waardige Dodenherdenking. Wij willen alle ondernemers hartelijk danken voor 

de verleende medewerking.  

 
Vlak na de Dodenherdenking is er een 

nieuw monument onthuld voor de 

slachtoffers van 7 mei 1945. Een groot 

deel van de ondernemers op de Dam 

heeft een ‘steentje’ bijgedragen om 

dit gedenkteken in zeer korte tijd te 

kunnen realiseren.  

 

 

BizDAM is gestart! Wij bezegelen dit 

moment graag samen met u op: 

 

Dinsdag 28 juni 2016 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur 

In Grand Café Krasnapolsky. 

 

Wij kijken uit naar uw komst! 

 

Het bestuur van BizDAM, 

Herman Klok, Richard Francke,  

Toni van het Hof, René Sleven,  

Sebastiaan Lagendaal. 

 

R.S.V.P. : evelien@straatmanager.nl 

H e t  B e s t u u r  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is niet alleen het plan 

goedgekeurd, er is ook een bestuur gekozen voor BizDAM.  

Vijf betrokken leden hebben zich in het voortraject kandidaat 

gesteld en zijn met vertrouwen door de aanwezigen leden 

benoemd tot het bestuur van BizDAM.  

Graag stellen wij het bestuur aan u voor: 

 

Voorzitter: Herman Klok 

(Directeur NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky) 

Secretaris: Richard Francke 

(Directeur Koninklijke Industrieele Groote Club) 

Penningmeester: Toni van het Hof 

(Manager MKB Centrum-Noord, Rabobank) 

Bestuurslid: René Sleven 

(General Manager Merlin Entertainments) 

Bestuurslid: Sebastiaan Lagendaal 

(Hoofd Facilitaire Zaken en Veiligheid, De Nieuwe Kerk) 

 

 

Op de foto van links naar rechts: Herman Klok, Toni van het Hof,  

Evelien van Damme, Richard Francke. 

Naast het bestuur heeft BizDAM ook een straatmanager, Evelien 
van Damme. Evelien is het aanspreekpunt voor de ondernemers 
en eigenaren in het gebied. Zij is de schakel tussen alle partijen 
op de Dam privaat en overheid. Voor vragen, opmerkingen en 
ideeën kunt u haar bereiken op 0615051167 of  via 
evelien@straatmanager.nl  

Om de start van BizDAM te bezegelen en voor een nadere 
kennismaking met elkaar nodigen wij u graag uit op dinsdag 28 
juni van 16.00 -17.00 uur  in Grand Café Krasnapolsky. 
Wij hopen u te mogen verwelkomen! 
 

 

U I T N O D I G I N G  

http://www.bizdam.nl/
mailto:evelien@straatmanager.nl

