Editie 6,
december 2017

DAM
N I E U W S B U L L E T I N
		

SCHOON, HEEL EN VEILIG

Na de laatste Algemene Ledenvergadering in de Bijenkorf, hebben we het
beheerplan van de Dam samen met de gemeente definitief gemaakt. Hierin
wordt de extra inzet op schoon, heel en veilig gedefinieerd.
Sinds de zomer hebben we aan het begin van de avond extra inzet van
schoonmaak. Deze inzet komt vanuit het ‘Aanvalsplan Schoon’ van de gemeente. In de omliggende straten wordt er inmiddels ook extra schoonmaak ingezet en lopen er dagelijks mannen rond, met een felgroene jas,
om zwerfvuil op te ruimen. Daarnaast rijden er straatconciërges rond, zij
legen de speciale ondernemersprullenbakken, informeren ondernemers
over de regelgeving rond afval en lossen afvalproblematiek op. De inzet
van dit cleanteam is als een pilot gestart op het Damrak, de Nieuwedijk en
de Damstraat en is nu ook uitgebreid naar de straten van de Dam. Heeft u
overlast van afval dan kunt u contact opnemen met onze congiërges (zie
‘Altijd Handig’).
Als ondernemer dient u ook mee te helpen aan het schoonhouden van de
straat en bent u verplicht de 25 meter rond uw onderneming schoon te houden van etenswaar of andere materialen afkomstig uit, of bestemd voor, uw
onderneming. De handhaving op zwerfvuil en verkeerd aangeboden afval,
is met de extra inzet van het cleanteam ook aangescherpt.

		

KERST OP DE DAM

De grote kerstboom staat weer op de Dam met dit jaar speciale aandacht
voor het plaatsen van de boom en het ontsteken van de lichtjes. Het Parool
heeft de hele reis vanuit een Duitse achtertuin tot aan de Dam gevolgd.
Samen met de gemeente en het Paleiskwartier hebben we op 8 december
de lichtjes ontstoken in de sneeuw! Het was een koud maar gezellig
samenzijn met warme chocolademelk van Tony’s Chocolonely en muziek
van het koor Puur Mokum.
HARTENWENSEN!
Deze kerst staat er ook een schitterende
kerstwensboom op de Dam, bij de ingang
van De Nieuwe Kerk. Samen met het
Paleiskwartier en vanwege de prachtige
tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam, ‘We Have a Dream’, willen we iedereen stimuleren dromen op te schrijven
en wensen in vervulling te laten gaan...
Droom, schrijf, doe!
Want wat zijn jouw dromen? Waar kan
je daar beter over nadenken dan op de
Dam?! Een iconische plek, de huiskamer
van de stad waar mensen,ontmoeten,
samenkomen en beleven.
Kom je ook een droom of wens in de
boom hangen? De wenskaarten zijn op te
halen in De Nieuwe Kerk.

Het gebied is zichtbaar schoner door de inzet van het cleanteam, vindt u dit nu ook, dan horen we dat graag!

HEEL
Er zijn de laatste tijd veel opbrekingen op de Dam geweest. Daar hebben we
best veel overlast van, de informatievoorziening is echter nihil bij dit soort
werkzaamheden. Dit heeft te maken met de doorlopende vergunningen die
zijn afgegeven aan de nutsbedrijven. We voeren inmiddels verregaande gesprekken met deze stakeholders en de gemeente om dit probleem goed te
kunnen ondervangen.
VEILIG
Vanwege fysieke veiligheidsmaatregelen, staan er tijdelijke betonblokken
op de Dam. Om de ‘betonlook’ iets te verfraaien zijn er houten dekjes op
gemaakt, zodat mensen er ook op kunnen zitten. Onze bloemenschalen
mochten gelukkig blijven staan, alleen is de positie iets gewijzigd.

EXTRA SFEERVERLICHTING
Naast de verlichting in de bomen aan de zijde van het monument, hebben
we nu ook aan beide zijgevels van het Paleis extra sfeerverlichting geplaatst
omdat deze stukken van de Dam erg donker zijn tijdens de feestdagen.
In de Algemene Leden vergadering hebben we, samen met de aanwezige
leden, voor deze verlichting gekozen.
De straten maken nu ook tijdens
de feestdagen een mooie
verbinding met de omgeving.

AFSLUITING PALEISSTRAAT

ALLURE MET STER

Onlangs heeft restaurant The White Room by Jacob Jan
Boerma een eerste Michelinster mogen ontvangen!
Sinds anderhalf jaar zijn de deuren van het restaurant geopend in het Grand
Hotel Krasnapolsky onder leiding van chef de cuisine Arturo Dalhuisen.
Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!
En er zijn meer ontwikkelingen die de Dam nog meer allure geven. De ruimte boven de Industrieele Groote Club, is verbouwd tot het exclusieve Hotel
TwentySeven. De 16 suites, de bar en restaurant Bougainville zijn geopend
en geven gasten een exclusieve en gepersonaliseerde service.
Welkom op de Dam!

Eind mei 2018 zal het stuk Paleisstraat tussen het Rokin en de Nieuwezijds Voorburgwal worden afgesloten voor al het autoverkeer. Deze afsluiting is gelijktijdig met de invoering van de zogenaamde ‘knip’ bij de
Prins Hendrikkkade. Hierdoor kan je vanaf het Rokin en vanaf het Damrak
niet meer linksaf met de auto. Tram 14 zal niet meer over de Paleisstraat
gaan, maar het spoor blijft wel liggen voor een mogelijkheid tot omleidingen. De Paleisstraat krijgt een kleine herinrichting. Wij zijn in gesprek
met de gemeente over het laad- en losverkeer en deze wijziging. Vanaf
begin volgend jaar zal hier meer informatie over worden verstrekt door
de gemeente, mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u altijd bij Evelien
terecht.
NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL
Nadat beide afsluitingen gerealiseerd zijn zal de Nieuwezijds Voorburgwal
worden getransformeerd in een gebied met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het wordt éénrichtingsverkeer van noord naar zuid voor
autoverkeer. Het kruispunt achter het Paleis, richting de Raadhuisstraat,
zal helemaal worden gewijzigd. De werkzaamheden worden opgedeeld
in 2 fases. De eerste fase, het zuidelijke deel, staat gepland voor 2019.

Ondertussen gaan de werkzaamheden in het pand van Verwelius op Dam 3
ook gestaag verder. Het pand staat nu een jaar in de steigers, om het van
kantoor tot luxueuze woningen te verbouwen. De oplettende kijker heeft
gemerkt dat een groot deel van de steiger al afgebroken is, waardoor de
vernieuwde gevel gedeeltelijk zichtbaar is geworden. Ook staat er een
compleet nieuwe verdieping op het pand. Het telt het nu 9 verdiepingen met
fenomenaal uitzicht op de Dam. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
het afronden van de ruwbouw.

		

BELEVENISSEN EN MEER

Wat zijn de laatste maanden van het jaar toch weer een feest op de Dam! Met
de intocht van Sinterklaas, die we dit jaar wederom mochten verwelkomen
voor het Paleis. Het spektakel van de Bijenkorf met Turn on the Lights, dit
jaar voor de 10e keer op de Dam, en grootser dan ooit! Het ontsteken van de
lichtjes van de grote kerstboom en de opnames van het Kerstfeest op de Dam
(in de sneeuw!) waarvan de uitzending op Eerste Kerstdag is.
Omdat de Dam regelmatig in het middelpunt van mooie momenten staat
zijn we vorige week gestart met een Instagram account. Volg je ons ook voor
de mooiste plaatjes van de Dam? Je kan ons vinden op _damamsterdam.
PRAKTISCH
Nog even wat praktische zaken rond de feestdagen:
- Op Eerste Kerstdag wordt er geen bedrijfsafval opgehaald door de
gemeente Amsterdam.
- Op 31 december is de binnenstad afgesloten voor autoverkeer
van 20.00-2.00 uur.
- De gehele kerstvakantie heeft BizDAM de inzet van fietscoaches geregeld.
Zij staan er dagelijks van 10.00-18.00 uur behalve op Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag.
NIEUWJAARSVAART
De laatste weken van 2017 zijn aangebroken en wij kijken samen uit naar
mooie feestdagen en een schitterende jaarwisseling. Om samen te toosten
op 2018, nodigen wij de leden van BizDAM graag uit voor:
De DAM Nieuwsjaarsvaart op donderdag 11 januari 2018!
Tijdens een mooie vaart langs het Amsterdam Light Festival wordt er een
speciaal Walking Dinner Menu geserveerd door Grand Hotel Krasnapolsky.
Vaar gezellig met ons mee en meld je aan bij Evelien voor verdere details.
Wij wensen u heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2018,
op een Dam met allure!

Verkeerssituatie in 2018 na invoering van de knip Prins Hendrikkade en Paleisstraat

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 Dam Alert		
06-15051167
Gemeente Amsterdam
Vragen/overlast			14 020
WhatsApp-dienst 			
06 -44440655
Reinigingsdienst			020 -5519555
Bedrijfsafval			020 -2563532
Handhaving openbare ruimte
020 -5519645
Straatconciërge			06 -83807130
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 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

