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Datum: 12 oktober 2017 
Tijd:  16.00-17.30 uur 
Locatie: Board Room, Bijenkorf 
 
Aanwezig: Herman Klok, (Voorzitter) Toni van het Hof (Penningmeester), Richard Francke(Secretaris), Sebastiaan 
Lagendaal, (Bestuurslid) René Sleven (Bestuurslid), Evelien van Damme (straatmanager), Jan Stoeltie (Bijenkorf) 
Angelique Stolk (Gassan), René Rietbergen (KPA), Frans Bosch (FFG Properties) Maartje van de Vooren (360 
Amsterdam) Jules + Carlos (Ripley’s) Itel de Jong (t Nieuwe Kafé) 
 
1. Opening, goedkeuring notulen 4 april 2017/ doorlopen activiteitenlijst 
Herman heet iedereen van harte welkom in de Board Room van de Bijenkorf. De vergadering zullen we afsluiten 
met een rondleiding en een borrel. Met op de achtergrond de opbouw van de laatste kermis, al is Duursma daar 
niet duidelijk over, laat Itel weten.  
 
De notulen van de vorige keer worden nagelopen en goedgekeurd. De klim naar het dak van de Nieuwe Kerk zal 
zoals beloofd nog worden georganiseerd bij goed weer. 
 
 
2. Beheerplan/Schoon Update 
Evelien licht de stand van zaken toe wat betreft de ontwikkelingen rond het beheerplan, waarbij we bijna tot 
een definitief stuk zijn gekomen op de onderwerpen: schoon, heel en gebruik. Daarbij is schoon een belangrijke 
factor en zijn er op dit moment een aantal ontwikkelingen in het schoonmaakproces.  
 
Door het maken van het beheerplan hebben we eindelijk beter inzicht gekregen tot de inzet van de 
schoonmaakteams. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat de schoonmaakronde van 20.00 uur pas rond 
21.30 uur plaats vond waardoor er tussen 17.00 en 21.30 uur geen schoonmaak is op de Dam, veelal het 
drukste moment. Sinds eind juli hebben we hiervoor 2 extra schoonmakers kunnen regelen met de gemeente. 
Zij lopen er tussen 17.00 en 20.00 uur.  Dit is een tijdelijke inzet en we doen ons best om dit om te laten zetten 
tot een structurele inzet.  
 
Aanwezigen kunnen gelukkig ook het verschil zien en zien een zichtbare verbetering thv het monument en de 
trappen van het Paleis. Inzet van BizDAM mbt schoon zal pas worden gedaan als het huidige 
schoonmaakproces op orde is. Daarnaast vinden we de inzet van peukentegels zoals nu staat vermeld in het 
beheerplan niet passend bij een Dam met Allure, we zoeken nog naar passendere oplossingen. 
 
Wat betreft het gebruik is het nog altijd lastig om (tijdig) informatie te ontvangen over evenementen en 
opbrekingen. Ondanks dat dit wel nu staat vermeld in het beheerplan lijkt organisatorisch het niet haalbaar 

 

 

 



voor de gemeente. Evelien werkt hier samen met andere straatmanagers aan en heeft ook gesprekken met 
partijen als Liander zodat het van beide kanten wordt aangevlogen.  
 
De Eggertstraat zal een paaltje krijgen tegen het inrijden van zwaar verkeer, waardoor de straat verzakt. 
Omliggende bedrijven hebben hierover een brief ontvangen. Het straatje is vaak erg vies en lijkt niet worden 
meegenomen in het schoonmaakproces.  Evelien heeft hier al aandacht voor gevraagd bij de gemeente. 
Maartje meld dat zij onlangs de schoonmaakwagentjes zelf hun water zag lozen in de Eggertstraat. Dit is 
nieuwe informatie wat wellicht de vieze plassen verklaard. Evelien zal dit verder uitzoeken.  

 
 

3. Paleiskwartier 
Richard verteld in een korte presentatie de ontwikkelingen omtrent het Paleiskwartier sinds de lancering van 
afgelopen maart. Het Paleiskwartier is een samenwerking tussen de straten Damrak-Dam – Rokin- Kalverstraat 
en Nieuwendijk met de focus op een positieve marketing van het gebied. Sinds de lancering werken we aan de 
zichtbaarheid op verschillende fronten. Zo hebben we al verschillende activiteiten georganiseerd: 
 

• Positionerings- en Marketingplan geschreven 

• Lancering Paleiskwartier i.s.m. TulpFestival op de Dam 

• Stickers om via ondernemers en eigenaren zichtbaarheid te creëren 

• Vermelding PK middels grote logo’s rond Beursplein 

• Deelname tijdens Open Monumentendag met wandeling door PK 

• Ontwikkeling eigen website incl aandacht voor Events en Parels in gebied 

• Samenwerking intocht Sint en Turn on the Lights v/d Bijenkorff 

• Ontwikkeling plattegrond voor het gebied 

• Social media en instagram campagne 

• Commercial en online campagne via AT5 

• Aandacht voor start PK via redactionele bijdragen in Parool, AT5, Telegraaf en Metro 
 
 
Ook zullen we zichtbaar meegaan doen met toekomstige evenementen zoals de intocht van Sinterklaas. Het 
goed zichtbaar maken van het gebied kunnen we niet alleen en vragen ondernemers en eigenaren de 
raamstickers op de ramen te plaatsen. En het Paleiskwartier mee te nemen in eigen publicaties. Logo’s ect is 
beschikbaar bij Evelien. 
 
De commercial die inmiddels draait op AT5 laten we zien aan de leden. 
https://www.youtube.com/watch?v=LsJXxKWGwEw 
 
 
 
4. Stand van zaken: 
Veiligheidsmaatregelen 
De Biz heeft samen met andere bizzen een gesprek gevoerd met de driehoek naar aanleiding van de recente 
aanslagen in Barcelona. Na een schouw met ons en diverse veiligheidsinstanties is bepaald dat de Dam 
snelheidsbeperkende maatregelen zal krijgen, waarschijnlijk op de kop van het evenemententerrein.  
Hoe deze maatregelen eruit gaan zien is nog niet bekend. We houden de leden op de hoogte middels de Dam 
update. 
 
Diversiteit 
Onlangs is bekend geworden dat er een directe stop is op toerisme gerichte horeca/winkels is in de binnenstad. 
We bespreken kort hoe dit bericht is gevallen. De meeste zijn positief. Frans geeft nog wel aan dat dit niet zo 
makkelijk is als het klinkt voor een eigenaar.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LsJXxKWGwEw


Afsluiting Paleisstraat 
Eind mei 2018 zal de afslag naar de Paleisstraat gelijktijdig met de knip bij de Prins Hendrikkade worden 
afgesloten. De tramlijn 14 die nu over de Paleisstraat gaat zal ook verdwijnen. Het spoor blijft wel liggen. 
Taxi’s mogen tussen 1.00 en 6.00 uur wel door de Paleisstraat richting de Nieuwezijds Voorburgwal. 
De precieze datum is afhankelijk van werkzaamheden bij CS. De planvorming voor de afsluiting is op dit 
moment in ontwikkeling. Evelien vraagt of er nog ergens rekening mee gehouden dient te worden en verteld 
dat het laad en los verkeer bijvoorbeeld onder de loep wordt genomen. Angelique vraagt of er meer ervaringen 
zijn met het snel bekeuren van laad en los verkeer. Het is opvallend dat er veel en snel bekeurd wordt. Anderen 
hebben hier geen ervaring mee maar het is wel een signaal die we in de gaten gaan houden verder zullen 
uitzoeken. 
 
 
Kerstverlichting 
Kerstverlichting van vorig jaar is niet goed ten uitvoer gebracht waardoor we nu 2 nieuwe opties hebben. Het 
gaat om verlichting langs beide zijden van het Paleis omdat dit donkere stukken zijn in de feestdagen. De 
aanwezige leden mogen kiezen welke we gaan toepassen. Middels een overtuigende stemming wordt er 
gekozen voor de tubes. 

 
 

5. Activiteitenplan 
Onlangs heeft Evelien het concept van het activiteitenplan inclusief begroting voor 2018 aan alle leden gemaild. 
We lopen de activiteiten voor 2018 door, welke per doelstelling uit ons bizplan zijn opgesteld. Deze zijn gericht 
op een Dam met Allure en zullen onze huidige werkzaamheden versterken dan wel voortzetten. Aanwezigen 
leden hebben geen aanvullingen en keuren het activiteitenplan goed. 
 
 
6. Begroting 2018 
Toni geeft een toelichting op het concept van de begroting voor 2018. Ook de begroting is ingedeeld per 
doelstelling. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo zullen we komend jaar €10.000,- 
bijdragen aan het Paleiskwartier ipv € 20.000,-  
Kosten voor het Tulpfestival zullen lager zijn omdat we al schalen hebben op de Dam. Deze vullen we met 
tulpen. 
 
De aanwezige leden hebben geen aanvullingen en keuren de begroting goed voor 2018. 
 
 
7. Nieuwjaarsvaart, 11 januari? 
We zouden het leuk vinden om elkaar nog beter te leren kennen in een ontspannen setting. Bij het Rokin doet 
men al een aantal jaar rondvaarten wat erg leuk is tijdens het Light Festival. Iedereen is hiervoor in en 11 
januari is een prima datum, Evelien gaat ermee aan de slag. 

 
 

8. Wvttk/Rondvraag 
Angelique geeft het biz bestuur een compliment voor de tot nu toe al bereikten resultaten.  
Jan zal ons meenemen door de Bijenkorf waarna we afsluiten met een borrel, we bedanken de Bijenkorf voor 
de gastvrijheid en iedereen voor hun aanwezigheid en sluiten de vergadering. 

 
 

Actielijst 
 
Klim naar het dak Nieuwe Kerk       Sebastiaan, Evelien 
Aanpassen/afronden beheerplan   Herman, Evelien 
Laad en los verkeer Dam    Evelien 
Indienen activiteitenplan/begroting 2018  Toni, Evelien 
Nieuwjaarsvaart     Allen 


