Datum: 12 april 2018
Tijd:
11.00-12. 00 uur
Locatie: De Nieuwe Kerk
Aanwezig: Herman Klok, (Voorzitter) Toni van het Hof (Penningmeester), Richard Francke(Secretaris), Sebastiaan
Lagendaal, (Bestuurslid), Evelien van Damme (straatmanager), Heidi Koopman, (Bijenkorf), Frans Bosch (FFG
Properties) Marijn de Hoog (CBRE)
1. Opening, goedkeuring notulen 12 oktober 2017/ doorlopen activiteitenlijst
Herman heet iedereen van harte welkom in Kerkmeesterskamer van de Nieuwe Kerk. De vergadering zullen we
afsluiten met een rondleiding op het dak van de Nieuwe Kerk voor de genen die dat willen.
De notulen van de vorige keer worden nagelopen. Evelien geeft nog een korte toelichting op het laad- en
losverkeer, waar ook nog apart aandacht is aanbesteed in een mail. De notulen worden goedgekeurd.
2. Jaarverslag + jaarcijfers 2017
Eenieder heeft het jaarverslag al eerder per mail ontvangen van Evelien. Er zijn geen inhoudelijke vragen over
het stuk. Toni geeft een toelichting op de cijfers die hij alvorens met de kascommissie, Frans Bosch, heeft
doorgenomen. De kascommissie heeft een goedkeuring afgegeven op de jaarcijfers. Frans geeft wel aan dat het
verstandig is om het overgebleven budget ook een bestemming te geven. In de bestuursvergadering hebben
we dit advies al besproken. Volgend jaar is er een herstemming voor de BIZ en zal er een lange periode geen
duidelijkheid zijn of we een verlenging van de Biz periode krijgen, er is dan ook nog geen geld beschikbaar.
Naast dat we hierover nog contact opnemen met de gemeente is het wel handig dat we enige reserves hebben
opgebouwd om deze periode te overbruggen. De aanwezige leden keuren het jaarverslag en de jaarcijfers
goed.
3. Stand van zaken:
- Gebiedsaanwijzing fietsen
De gemeente heeft voor de hele Rode Loper en de Dam een zogenaamde E3 aanwijzing gedaan. Dit betekent
dat de geparkeerde fietsen straks alleen in het daarvoor aangewezen gebied of in de fietsenstalling mogen
staan. En dat de Dam dus vrij van geparkeerde fietsen zal zijn! Dit wordt nog een hele klus en zal niet voor het
einde van het jaar gerealiseerd zijn, maar we vragen ondernemers om hun medewerking om dit zo goed
mogelijk voor elkaar te krijgen, want ook de werknemers dienen straks een plek te zoeken in de fietsenstalling
onder het Beursplein. De gemeente werkt op dit moment een strategie uit.

- Afsluiting Paleisstraat/ Prins Hendrikkade
De eerder benoemde knip bij de PH kade en de Paleisstraat zijn uitgesteld tot de opening van de NoordZuidlijn. Eind mei zal de Amstel worden afgesloten voor het herinrichtingswerkzaamheden. De Vijzelstraat gaat
dan weer tijdelijk open. Marijn vraagt of er wel duidelijke bewegwijzering zal zijn naar de Bijenkorf. Evelien
verteld dat er sowieso een bespreking is over de Bijenkorffile omdat deze steeds extremere vormen aan
neemt. Evelien heeft hiervoor een gesprek georganiseerd met gemeente, politie de Bijenkorf en Qpark, alleen
is Qpark nog niet aan tafel. Dit is wel een zeer belangrijke stakeholder om het probleem aan te pakken.
Marijn zal kijken wat zij vanuit CBRE kan doen. Uiteindelijk hopen we tot een gezamenlijke oplossing te komen.
De Nieuwezijds Voorburgswal krijgt ook een herinrichting in 2020. De verkeersmaatregelen zullen al 22 juli
ingaan. Het plein achter het Paleis zal worden uitgebreid zodat het Paleisplein ontstaat. De Tramhaltes zullen
verschuiven en het zal qua verkeer een stuk rustiger worden omdat het eenrichtingsverkeer wordt.

- Prullenbakken / Verlichting
De gemeente is voornemens de prullenbakken op de Dam te vervangen voor groene persbakken. Deze
uitstraling past niet bij een Nationaal plein met allure. Evelien is in verweer gegaan tegen dit voornemen.
Ook hebben we een brief naar de gemeente gestuurd over de erbarmelijke staat van de verlichting op de Dam.
Daar is ook aandacht voor geweest in de media. Echter tot op heden nog geen officieel antwoordt mogen
ontvangen. We houden de leden op de hoogte van veranderingen

- Paleiskwartier / Welkom Team
De samenwerking tussen de 5 straten in het Paleiskwartier is een jaar jong. Richard geeft een kort verslag van
alle werkzaamheden tot op heden. De nieuwsbrief wordt rond gedeeld en ook ons eigen plattegrond is
inmiddels in Nederlands en Engels verkrijgbaar. Deze worden uitgedeeld door het Welkom Team die we ook als
Dam ondersteunen. Zij staan op CS en de Dam om mensen de juiste weg te wijzen.
Aan iedereen een oproep om het Paleiskwartier mee te nemen in eigen communicatie waar dat mogelijk is.
Zoals bouwschuttingen, steigerdoeken ect. Alleen met elkaar kunnen we het Paleiskwartier zichtbaar maken.
Daarnaast zal er vanuit het Paleiskwartier weer een commercial worden gemaakt en gaan we weer deelnemen
aan Amsterdamse activiteiten/ evenementen.

4. Voorbereiding BizDAM 2019-2023
Eerder deze vergadering hebben we het er al even kort over gehad dat we dit jaar opnieuw de procedure
moeten starten voor een Biz. We zullen dan voor een biz van 5 jaar gaan. Zelf kunnen we opnieuw het gebied
bepalen en de hoogte van de bijdrage. Marijn vraagt of het Magna Plaza dan ook niet bij het gebied zou
moeten horen. Dit is inderdaad het overwegen waard maar brengt ook een groot risico met zich mee en zullen
we goed moeten uitzoeken. Bij de start van de voorbereidingen voor de nieuwe bizperiode zullen we nog een
speciale informatie avond houden.

5. Wvttk/Rondvraag
Er zijn geen vragen, we willen Frans Bosch hartelijk danken voor zijn rol als Kascommissie en de Nieuwe Kerk
voor de locatie en de koffie.

