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Editie 5, september 2017
LAAT DE DAM GLANZEN!
BizDAM ontwikkeld samen met de gemeente een beheerplan voor de
Dam. Het verbeteren van het schoonmaakproces is hierbij een van
onze grootste prioriteiten. Vooral rond etenstijd is de Dam een grote
verzamelplek van zwerfvuil. Maar de laatste weken zit daar al een
flinke verbetering in door de inzet van twee extra schoonmakers. Zij
worden tussen 17.00 en 20.00 uur ingezet om de Dam schoon te
houden. Precies het moment dat er op de Dam geen schoonmaak was
en wel heel veel mensen zitten te eten rond het Monument of op de
trappen van het Paleis. Omdat het aanpassen van het schoonmaakproces niet eenvoudig is zijn de schoonmakers nu tijdelijk ingezet en
wordt er gewerkt naar een structurele oplossing.
Deze mogelijke oplossingen worden vanuit het onlangs ingezette
‘Aanvalsplan Schoon’ van de gemeente bekeken. Omdat er dagelijks
zoveel bezoekers in het gebied zijn behoefd het schoonmaakproces
eerder een evenementenaanpak dan het reguliere schoonmaakproces. Vanuit deze gedachte heeft eind juli een zogenaamd
‘Cleanteam’ gestaan met extra inzet van prullenbakken en mensen.
Komende weken zullen we samen bekijken welke verbeteringen het
meest effectief zijn en mogelijk kunnen worden doorgevoerd in het
hele proces.

NIEUWE TIJDEN!
Om nog een stap te zetten naar een schonere Dam hebben we eind juli
een eerste verandering gemaakt in het inzamelproces van het
bedrijfsafval. Zodat er niet meer op verschillende momenten langdurig
afval op straat staat en de hoeveelheid rijbewegingen van
vuilniswagens aanzienlijk verminderen.
Alle gemeentelijke inzamelingen worden nu op twee momenten van
de dag opgehaald. Tussen 8.00 – 9.00 in de ochtend en tussen 20.0021.00 in de avond. Voor bedrijven met een contract bij een
commerciële partij is er nog niets veranderd en mag het bedrijfsafval
alleen tussen 6.00 - 9.00 of 18.00- 21.00 op de straat staan, komt uw
inzamelaar buiten deze tijden dan dient men het afval van binnenuit in
te zamelen.
De komende tijd zal ook de handhaving zich meer gaan richten op
misstanden rond afval. Heeft u vragen over de nieuwe ontwikkelingen
rond het bedrijfsafval dan kunt altijd contact opnemen met Evelien.
DAM MET ALLURE

Het cleanteam! Overdag maken deze mannen de straten rond de Dam extra
schoon, in de avond wordt er een koppel ingezet op de Dam.

Samen houden we de Dam schoon, daarom willen we aan u vragen, de
regelgeving rond het afval zo goed mogelijk na te leven. Houdt de 25
meter rond uw onderneming schoon en biedt uw bedrijfsafval op het
juiste moment aan op straat. Want hoe schoner de Dam is hoe schoner
de Dam blijft, en samen lukt dat!

Vanuit het experiment ‘Verbloem de fiets’ blijven de grote schalen
rond het monument het komende jaar staan. De kleine schalen met
bloemen zijn niet effectief gebleken als duo functie. Maar kunnen wel
worden ingezet voor een Dam met allure! Daarom zijn de bakken
opnieuw gevuld met bloemen en geplaats bij het Paleis en de Nieuwe
Kerk. Tijdens evenementen zullen deze bakken verplaats worden. Zo
zullen de schalen er tijdens de (aller) laatste kermis bijvoorbeeld niet
staan en ook op het moment dat er activiteiten zijn in het Koninklijk
Paleis krijgen de schalen een tijdelijke plek aan de zijkant. Alle schalen
zullen er in ieder geval tot volgend jaar april staan.

VEILIGHEID
Het afgelopen jaar heeft de Dam, al verschillende ontwikkelingen
door gemaakt op het gebied van veiligheid, door de inzet van de
zogenaamde ‘Hotspot’ samenwerking. Hierin hebben de 11 grootste
bedrijven in het gebied Damrak-Dam samen een crisisnetwerk
opgezet. Met daarnaast voor iedereen rond de Dam de ‘Dam Alert’
calamiteitenapp die we kunnen gebruiken in geval van een verdachteof noodsituatie. Ook hebben we eind juni weer een workshop ‘Alert
aan het werk’ aangeboden aan alle leden van BizDAM, waarin men in
twee uur de basis leert van het predictive profilen. Ook dit keer was
er weer een mooie opkomst en zullen we in november vervolg geven
aan deze workshops.
De ontwikkelingen zijn voornamelijk gericht op het snel kunnen
handelen in geval van een verdachte- of noodsituatie. Echter zijn er
na de recente aanslagen in Spanje ook stemmen opgegaan voor
fysieke maatregelen in de openbare ruimte.

Bloemen bij het Paleis en de Nieuwe Kerk, voor een Dam met allure!

BELEVENISSEN EN MEER

De zomer is voorbij en wat is er weer een hoop gebeurd op ons plein.
Feesten, demonstraties en ook een aantal flashmobs hebben het plein
gevuld met vooral vrolijke mensen.
Ook september is een drukke maand met veel activiteiten op of rond de
Dam. Zelf doen we mee met Open Monumentendagen en organiseren we
een ‘Voor Dag en Dauw Tocht’ in het Paleiskwartier. Kom op zaterdag 9 of
zondag 10 september om 7.00 uur naar het Amsterdam Museum
(Kalverstraatzijde) en ontdek ons gebied eens op een heel andere manier.
Op 12 oktober houden we weer een Algemene Ledenvergadering. Dit
keer in de boardroom van de Bijenkorf. We starten om 16.00 uur en
sluiten af met een borrel in het torentje… Room on the roof. Kom en
praat mee over de plannen voor 2018!
Voor Dag en Dauw Tocht
in het Paleiskwartier
Open Monumenten Dagen
Wereldrecord EHBO
Keep it Clean Day
Officiële opening van het Rokin
Dam tot Damloop
Burendag
Draaiorgelfestival
Laatste poppenkast 2017
Opbouw kermis
Algemene Ledenvergadering
Kermis op de Dam
ADE
Voor meer evenementen, nieuws en belevenissen,
volg ons via Facebook, Instagram en Twitter op:

9, 10 september
8, 9, 10 september
9 september
15 september
16-17 september
16- 17 september
23 september
30 september
1 oktober
11 oktober
12 oktober
13-29 oktober
18-22 oktober

In een gesprek met burgemeester Van der Laan, is besloten dat de
gemeente samen met ondernemers de plekken onderzoekt waar
maatregelen genomen kunnen worden. Voorwaarde hierbij zal zijn
dat de straten leefbaar blijven en dat het niet de toegankelijkheid
voor mensen en goederen zal belemmeren. Komende week lopen we
samen met de gemeente een schouw waarin we bekijken of en welke
maatregelen er mogelijk zijn voor de Dam.

ALTIJD HANDIG
Nood en hulpdiensten
Alarmnummer
Geen spoed, wel politie
Brandweer, algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Wijkagent: Chris Merks
Aanmelden Dam Alert

112
0800-8844
020-5556666
0800-7000
06-20035225
06-15051167

Gemeente Amsterdam
Vragen/overlast
WhatsApp dienst
Reinigingsdienst
Bedrijfsafval
Handhaving openbare ruimte

14 020
06 - 4444 0655
020 - 5519555
020 – 2563532
020 - 5519645

Makkelijk en snel een melding maken van overlast in de openbare
ruimte? Download de app van verbeterdebuurt.nl
BizDAM
Op onze website www.damamsterdam.nl is veel informatie te
vinden over de BizDAM en onze activiteiten.
Bestuur: Herman Klok, (Grand Hotel Krasnapolsky)
Richard Francke, (Koninklijke Industrieele Groote Club)
Toni van het Hof, (Rabobank) René Sleven (Madame Tussauds),
Sebastiaan Lagendaal (De Nieuwe Kerk)
Straatmanager: Evelien van Damme
evelien@straatmanager.nl / 06-15051167
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