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FIETSEN GAAN ONDER HET BEURSPLEIN!
De werkzaamheden op het Beursplein zijn bijna voltooid. Vrijdag 13 juli 
zal de parkeergarage feestelijk worden geopend! Onlangs zijn de eerste            
bomen, bankjes en trappen geplaatst. Onder de grond wordt al goed zicht-
baar hoeveel ruimte er is voor fietsen! En dat is hard nodig want alle fietsen 
van de Dam en het Damrak gaan straks de nieuwe fietsenstalling in.

De gemeente heeft een zogenaamde gebiedsaanwijzing vastgesteld 
voor de Rode Loper. Dit betekent dat geparkeerde fietsen straks alleen 
in de daarvoor aangewezen vakken mogen staan, dan wel in de gloed-                 
nieuwe parkeergarage. Net zoals dat nu al gebeurt op Centraal Station en                          
Rembrandtplein. De garage is straks 24 uur per dag geopend. De eerste 
24 uur mag je je fiets gratis parkeren, daarna worden er kosten berekend. 
Scooters en bakfietsen mogen niet in de parkeergarage, daarvoor komen 
speciale     vakken in de openbare ruimte. Het zal nog een hele klus worden 
om alle fietsen van de Dam en omgeving in de parkeergarage te krijgen, 
maar wat zal het gebied ervan opknappen! 

Om de Dam zo goed mogelijk vrij te krijgen van geparkeerde fietsen,                       
moeten straks ook alle fietsende medewerkers van de Dam een plekje in 
de parkeergarage zoeken. Dat is even wennen, maar u kunt daar enorm 
bij helpen door al direct vanaf de opening uw fiets in de parkeergarage 
te zetten. 

DAMAMSTERDAM.NL
Neem een kijkje op onze website! Sinds kort hebben we alle bedrijven die 
in het gebied van BizDAM zitten, ook op de website vermeld. En daarmee 
is onze website een mooie verzameling geworden van alles wat de Dam 
te bieden heeft. Elke organisatie wordt benoemd en gelinkt naar de eigen 
website of social mediakanalen. Voor de basis hebben we een korte tekst en 
foto gebruikt, veelal te vinden op de website van de organisatie zelf. Mocht 
u dit willen laten aanpassen of aanvullen dan kan u dit bij Evelien aangeven. 

In de komende tijd gaan we de puntjes op de i zetten en ervoor zorgen dat 
de website compleet is en snel kan worden gevonden door bezoekers. Ook 
kunt u op de website nog steeds alle informatie vinden over BizDAM. 

Neem een kijkje en controleer of we de juiste informatie op de website 
hebben geplaatst van uw organisatie. Wijzigingen of aanvullingen kunt 
u sturen naar: evelien@straatmanager.nl

De blauwe lijn geeft het gebied aan waar straks fietsen niet meer in de openbare ruimte mogen worden                   

geparkeerd. Alleen in de daarvoor aangewezen vakken of in de gloednieuwe parkeergarage onder het Beursplein!



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

BEREIKBAARHEID DAM
Op 22 juli gaat niet alleen de Noord-Zuidlijn rijden, er gaan ook een aantal 
verkeersmaatregelen in die veel invloed hebben op het autoverkeer in ons 
gebied. Namelijk:

- De knip Dam/ Paleisstraat
- De knip Damrak/ Prins Hendrikkade
- Eenrichtingsverkeer Nieuwezijds Voorburgwal

Deze verkeersmaatregelen zouden in eerste instantie eind mei van kracht 
gaan, maar zijn nu verplaatst naar 22 juli. Voor het laad- en losverkeer in de 
Paleisstraat worden er laad- en lostijden ingesteld, binnenkort zal hier meer 
informatie over verschijnen.

De Nieuwezijds Voorburgwal krijgt ook een herinrichting. Alleen de plannen 
zullen pas in 2020 worden uitgevoerd. Echter de verkeersmaatregelen hier-
voor gaan ook al van kracht op 22 juli. Autoverkeer kan dan alleen nog maar 
van noord naar zuid over de Nieuwezijds Voorburgwal. 

Ook start de herinrichting van de Amstel (tussen de Blauwbrug en Muntplein) 
eind mei. Hierdoor kan je het Rokin niet meer bereiken vanaf het Meester 
Visserplein. De Vijzelstraat zal weer in noordelijke richting opengaan voor   
autoverkeer, deze werkzaamheden duren tot november. 

Kortom veel veranderingen voor autoverkeer rond ons gebied, kijk voor meer 
actuele informatie op de website van de gemeente.

Autoverkeersstromen vanaf 22 juli 2018.

PAUZE IN DE EGGERTSTRAAT  
Op de Dam hebben we inmiddels aardig wat mensen lopen die extra zorg-
dragen voor het plein. De fietscoaches, de extra schoonmakers en sinds 
kort ook de vrijwilligers van het Welkom Team. Al deze mensen drinken 
nu middels een roulatiesysteem op verschillende locaties rond de Dam 
een kopje koffie, of houden even pauze. Om al deze mensen een vaste 
plek te geven, heeft de Nieuwe Kerk een van de ruimtes aangeboden in de            
Eggerstraat. BizDAM zal deze ruimte gaan inrichten en onderhouden 
zodat deze mensen terecht kunnen op een vaste locatie.

In de afgelopen tijd zijn er veel ondernemers geweest die een plekje vrij 
hebben gemaakt voor alle mensen die extra zorgdragen voor de Dam. Wij 
willen deze bedrijven hartelijk danken voor hun inzet en lekkere kopjes 
koffie!

125 JAAR POPPENKAST OP DE DAM
Traditiegetrouw staat de poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn vanaf 
Moederdag weer elke zondag op de Dam. Dit jaar voor het 125e jaar en 
dat gaat gevierd worden! Op zondag 19 augustus komen er vanuit heel            
Europa poppenkasten naar de Dam voor het Poppenkast Festival. Vanuit 
Biz DAM zullen wij dit festival ondersteunen. En wellicht dat uw bedrijf 
ook een helpende hand wil bieden om deze prachtige traditie een mooi 
feest te geven! 


