
   

 

Editie 2, oktober 2016 

 D A M  m e t  a l l u r e 

BizDAM, wij weten inmiddels wat het betekent, een Biz, maar 

voor onze bezoekers is het nietszeggend. En uiteindelijk maken 

we ons juist hard voor een betere profilering van de DAM en het 

verbeteren van het ondernemersklimaat. Daarom hebben we 

een logo laten maken met een slogan waar we naar toe werken. 

Vanaf nu zal BizDAM met dit logo communiceren en spreken 

vanuit de DAM. Hierbij hoort ook een nieuwe website, 

www.damamsterdam.nl is straks een verzamelsite van al onze 

activiteiten en ondernemers op de Dam. Komend jaar zullen we 

de website gaan professionaliseren, want de Dam heeft zoveel 

moois te bieden voor onze bezoekers! 

 

A c t i v i t e i t e n  2 0 1 7 

De Algemene Ledenvergadering heeft inmiddels plaats 

gevonden. De opkomst was fantastisch, dank jullie wel hiervoor. 

Omdat de vergadering gebaseerd was op het goedkeuren van de 

activiteiten en begroting van 2017 hebben we voorafgaand een 

rondje rond de Dam gelopen, om met elkaar in gesprek te gaan 

over hetgeen wat belangrijk is voor ons. Daarna hebben we een 

korte rondleiding gekregen en kennisgemaakt met een nieuwe 

onderneming in onze Biz, Ripley’s Believe It or Not.  Tijdens het 

officiële gedeelte hebben de aanwezige leden de activiteiten en 

daarbij behorende begroting doorgenomen en goedgekeurd. Alle 

documenten inclusief de notulen van deze bijeenkomst kunt u 

terugvinden op www.bizdam.nl 

Komend jaar zullen we ons gaan richten op de profilering van de 

Dam. Te beginnen bij de basis. Schoon heel en veilig. We richten 

ons voornamelijk op de fietsen en het zwerfvuil. Maar we gaan 

ook kijken hoe we de communicatie rond werkzaamheden 

kunnen verbeteren middels het opstellen van een beheerplan in 

samenwerking met de gemeente. Ook zal onze aandacht uitgaan 

naar het Paleiskwartier waar wij vanzelfsprekend groot 

onderdeel van zijn. In 2017 zal dit marketinggebied worden 

gelanceerd. Kortom we zullen ons energie, tijd en geld inzetten 

voor een DAM met allure! 

Studio Ellessi 

L e e r  s p o t t e n ! 

Het bizgebied een veiligere omgeving maken is een van de 
doelstellingen van de DAM. We hebben de Dam Alert app 
groep om met elkaar in contact te staan bij grote calamiteiten. 
En een aantal grote bedrijven op de Dam werken samen met 
bedrijven op het Damrak aan een hotspot benadering, kort 
gezegd wat te doen bij calamiteiten. 
 
Om de kennis in het gebied rond veiligheid te vergroten biedt 
BizDAM haar leden een workshop Awareness aan. Ook wel 
spotten of profiling genoemd. Leer in 2 uur hoe u 
kwaadwillend gedrag kan onderscheiden! Wat kunt u zelf 
doen om de veiligheid in en om uw zaak te verbeteren? Waar 
kunt u op letten als mensen uw onderneming binnenkomen? 
Dit gaat van zakkenrollerij tot terrorisme. Hoe meer mensen 
in ons gebied deze tactiek leren hoe veiliger het wordt voor u 
en onze bezoekers. Komt u ook? Meldt u via Evelien aan voor 
deze workshop en laat weten met hoeveel medewerkers u 
komt. Deelname is gratis. 
 
Wanneer:  Dinsdag 1 november  
Tijd:  9.30 -11.30 
Waar:   Grand Hotel Krasnapolsky 
Aanmelden: evelien@straatmanager.nl 
 

 

http://www.damamsterdam.nl/
http://www.bizdam.nl/
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B e l e v e n i s s e n  e n  m e e r 

Deze zomer is de Dam weer velen malen in het nieuws geweest, 

van wilde paarden tot grote evenementen. Het grootste 

evenement was toch wel de Gay Pride, die dit jaar neerstreek 

op de Dam met een speciale editie, het 20e jaar en huiskamer 

van de Europride. Twee dagen lang een schitterend feest met 

extra kleurrijk vuurwerk verzorgd door Won Yip. En feest 

zonder grote incidenten en met medewerking van iedereen!  

De Poppenkast heeft weer elke zondag alle kindjes op de Dam 

kostelijk vermaakt. Jan Klaassen zullen we weer ontmoeten als 

Sinterklaas zijn intreden doet in Amsterdam. Dit jaar is de Dam 

het eindstation van de intocht in plaats van het Leidseplein, in 

verband met allerlei werkzaamheden op de route. Maar eerst 

zullen we weer de kermis op de Dam krijgen tijdens de 

herfstvakantie.  Hieronder de kalender voor komend seizoen. 

 

Week van de Veiligheid  10 - 16 oktober 

Kermis op de Dam  12 - 23 oktober  

Herfstvakantie   15 - 30 oktober 

Amsterdam Dance Event  19 - 23 oktober 

Halloween           31 oktober 

 

Workshop Awareness    1 november 

Invoer afsluiting Muntplein             2 november 

Museumnacht     5 november 

Sinterklaasintocht  13 november  

Turn on the Lights  17 november 

 

Light festival   1 dec t/m 22 jan 

 

A l t i j d   h a n d i  g  

 
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 
 
 
Gemeente Amsterdam 
Vragen/overlast   14 020 of 

020-624 1111 
What’s app dienst   06 4444 0655 
Reinigingsdienst   020-5519555 
Bedrijfsafval   020-2563532 
 
 
DAM 
Evelien van Damme:  
evelien@straatmanager.nl   06-15051167 
 

 

D o e  m e e ! 

De DAM gaat de strijd aan met de geparkeerde fietsen. Niet 

dat we ze allemaal weg willen hebben maar als er enigszins 

orde komt in de fietsenchaos dan zal dat al een enorme 

verbetering zijn voor de Dam. De inzet van de fietscoaches 

blijkt waardevol. Samen met hun drinken we  een heerlijk 

kopje koffie in het Krasnapolsky om ervaringen te delen.  

Hoe kunnen we gedrag positief beïnvloeden en zorgen we 

ervoor dat de DAM zichtbaar blijft tussen alle scooters en 

fietsen? Stapsgewijs zullen we komende periode hier 

veranderingen in aanbrengen. Komen u en uw collega’s met 

de fiets naar de Dam, doe ook mee en parkeer je fiets of 

scooter oké.  Samen maken we het verschil! 

 

mailto:evelien@straatmanager.nl

