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

BIZDAM 2.0!
De draagvlakmeting is na een periode van een maand met een positieve
uitslag afgerond. Dit betekent dat we vanaf 2019 weer door mogen gaan
met onze werkzaamheden in de vorm van een Biz voor de komende 5 jaar!
We willen alle leden van de Biz danken voor hun stem en de genomen moeite
om de stem uit te brengen. De overgrote meerderheid heeft vóór de Biz
gestemd. Bij de ondernemers is dat 100% en bij de pandeigenaren 92%.
Een zeer overtuigende uitslag!
De samenstelling van het bestuur is met de voorbereidingen naar BizDAM
2.0 enigszins gewijzigd. Herman Klok heeft na drie jaar zijn voorzitterschap
overgedragen aan Richard Francke. Wij willen Herman bedanken voor al
zijn vrijwillige inzet en ondersteuning waarbij de pijlers voor een samenwerking voor een Dam met allure zijn gelegd.
Ook René Sleven heeft zijn bestuursfunctie beschikbaar gesteld en zal eind
van dit jaar afscheid nemen van BizDam. Daarom hebben wij twee nieuwe
bestuurskandidaten benaderd die wij graag in de Algemene Ledenvergadering
aan u voordragen. Angelique Stolk van Gassan Diamonds en Pieter Barnhoorn
van Madame Tussauds.

FIETS EM ERIN!
Sinds de opening van de fietsenstalling onder het Beursplein is een groot
deel van de fietsen op de Dam ondergronds gegaan. Alleen de fietscoaches
zorgen momenteel voor verwijzing naar de stalling. In de komende maanden
zal de gemeente de communicatie in een aantal stappen opvoeren.
Gekozen is voor een periode van informeren, niet direct handhaven. Deze
methode komt voort uit de ervaringen van overige gebieden met een fietsparkeerverbod,zoals het Rembrandtplein en het Leidseplein. Tegen het
eind van dit jaar zal er vaste bebording en verwijzing in het straatbeeld
zichtbaar zijn, tegelijk met de fietscoaches die steeds meer fietsers in fasen
naar de parkeergarage verwijzen.
Het aantal geparkeerde scooters is een uitdaging. Zij kunnen om technische
reden niet in de parkeergarage parkeren. In de Oude Brugsteeg en de Beursstraat zijn speciale scooterparkeervakken gemaakt. Echter deze vakken
staan nog geregeld vol met fietsen. Scootereigenaren parkeren hierdoor
noodgedwongen op het Beursplein. Al met al is het een flinke uitdaging
om alle geparkeerde fietsen ondergronds te krijgen, maar we zien al vaak
grote delen van de Dam zonder fietsen en dat maakt ons plein weer zichtbaar
en aantrekkelijk.

Voorlopig bestuur en straatmanager BiZDam : Sebastiaan Lagendaal,Toni van het Hof, Evelien van Damme, Pieter
Barnhoorn, Richard Francke en Angelique Stolk.

ACHT EEUWEN DAM VEREEUWIGD
Nog niet eerder heeft de Dam een eigen boek gehad, waarin de markante
geschiedenis van ons plein wordt verteld. Is het een mooi plein? gebruikersplein? Ieder heeft zo zijn mening over de Dam. Ons plein heeft in iedergeval een geschiedenis vol verhalen en is de grondlegging van Amsterdam.
Toen de Dam de vissersdorpjes langs de dijken aan de Amstel met elkaar
verbond. Uiteraard mocht de oudste bewoner van de Dam het eerste
exemplaar in ontvangst nemen, en natuurlijk ging dat niet zonder slag of
stoot bij Jan Klaassen. Voor elk lid van de Biz hebben we een exemplaar
besteld, die u binnenkort van Evelien zal ontvangen.

AFVALLERS
De hele binnenstad krijgt nieuwe groene prullenbakken. Deze persbak is
groter, efficiënter in gebruik en kan meer afval verwerken. Ook de Dam zal
deze nieuwe persbak krijgen. Alleen valt deze persbak in zijn gehele uitstraling
niet binnen de uitgangspunten van de Rode Loper, een Nationaal Plein en
een Dam met allure. Wij hebben dan ook de afgelopen maanden diverse
pogingen gedaan voor een wijziging in de kleur. Met succes, want de persbakken op de Dam worden grijs in plaats van gifgroen. Vanaf 17 december
zullen alle bakken vervangen worden.
KERSTPRACHT
Door de twee staatsbezoeken zijn alle kerstactiviteiten iets uitgesteld. De
grote kerstboom op de Dam zal vanaf 13 december worden geplaatst. Op
zaterdag 15 december zullen de lichtjes met een klein evenement door de
nieuwe stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate worden ontstoken.
Onze eigen kerstwensboom zal weer bij De Nieuwe Kerk staan. En er komt
nog extra kerstverlichting ter hoogte van de Paleisstraat en de Mozes en
Aaronstraat. De opnames van het Kerstfeest op de Dam van de EO zijn er dit
jaar niet meer. Maar we verwachten wel gezellige drukte.
Om alles in goede banen te leiden, zetten we dit jaar samen met vier andere
stakeholders verkeersregelaars in rond de Bijenkorf en zullen de fietscoaches
ook dagelijks op de Dam staan. Om deze mannen eens extra in het zonnetje
te zetten, organiseren we 13 december een bedankochtend in de IGC.

Jan Klaassen neemt het eerste exemplaar in ontvangst van schrijver Fred Feddes.

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

NIEUWJAARSVAART
Zet woensdag 9 januari vast in uw agenda! We gaan dan weer samen met
alle leden van BizDAM de boot op om langs het Amsterdam Light Festival
te varen. Tijdens de vaart wordt er een heerlijk diner geserveerd door Grand
Hotel Krasnapolsky. De vaart start om 18.00 uur, maar we verwachten u
iets eerder, zodat we even kort met u door de Algemene Ledenvergadering
kunnen lopen. Hierin vragen we uw goedkeuring voor de plannen van 2019
en gelijktijdig een goedkeuring voor het jaarverslag van 2018. Ook zullen de
nieuwe bestuursleden worden beëdigd. Een officiële uitnodiging ontvangt u
nog, maar zet deze leuke avond vast in uw agenda!

BizDAM
Op onze website www.damamsterdam.nl is veel informatie te vinden
over BizDAM en onze activiteiten.
Volg ons ook op Instagram: dam_amsterdam_
Voorlopig bestuur:
Richard Francke (Koninklijke Industrieele Groote Club),voorzitter
Toni van het Hof (Rabobank), penningmeester
Sebastiaan Lagendaal (De Nieuwe Kerk), secretaris
Angelique Stolk (Gassan Diamonds)
Pieter Barnhoorn (Madame Tussauds)
Straatmanager: Evelien van Damme
evelien@straatmanager.nl / 06-15051167

