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NO PARKING
Het is al bijna niet meer voor te stellen dat de Dam tot een jaar geleden nog 
bomvol geparkeerde fietsen stond. Nog dagelijks wordt er gewerkt aan het 
vrij houden van de Dam. De groene pionnen blijken samen met de coaching 
en handhaving goed te werken. Op sommige plekken zien we soms nog het 
waterbedeffect optreden, waar vervolgens extra aandacht aan besteed 
wordt. Het kost wat tijd, maar al met al heeft het plaatsen van onze fleurige 
bloemenschalen voor het project ‘Verbloem de fiets’ uiteindelijk geleid tot 
een plein waar de openbare ruimte weer zichtbaar en bereikbaar is voor 
onze bezoekers. Een Dam met Allure!

Nu de fietsen weg zijn en er ruimte is, zien we steeds vaker hoogwerkers, 
busjes, keetjes en zelfs dixies voor langere tijd op de Dam staan. Maar de 
Dam is geen parkeerplaats. Hoe makkelijk het soms ook is voor degene 
die in de binnenstad moeten werken. Nu alle mooie kerstverlichting weer 
wordt opgehangen, wordt de Dam vaak als parkeerplaats uitgekozen voor 
al het materieel. Met de gemeente en bedrijven zoals Liander en Avontuur 
proberen we in gezamenlijkheid een alternatief te vinden.

Dus gaat u zelf verbouwen of langdurig groot materieel inzetten laat het 
ons tijdig weten zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. De    
Eggertstraat 4  in de Nieuwe Kerk, hebben we speciaal ingericht als koffie-
hoek voor alle werkende op de Dam en kan bijvoorbeeld al worden ingezet in 
plaats van een keet of dixie. Mocht u daar gebruik van willen maken, meldt 
dit bij ons op dam@damamsterdam.nl en we kijken wat de mogelijkheden 
zijn.

ILLUMINATIE
Al enige tijd vragen we aandacht voor de openbare verlichting van de Dam. 
Met alle tijdelijke oplossingen en defecten, is de Dam een lappendeken der 
verlichting geworden. Begin dit jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering, 
werd ook de wens uitgesproken om de aanlichting van de panden te ver-  
beteren. Nu zijn er donkere hoeken, de daken worden slecht verlicht en 
er zijn veel verschillende lichtsterktes en lichtkleuren gebruikt. Inmiddels 
hebben we in samenwerking met de gemeente de ‘Illuminatie van de 
Dam’ ontwikkeld, waardoor begin september de eerste Illuminatieavond 
heeft plaatsgevonden. Tijdens deze avond werd er door een onafhankelijke 
lichtadviseur een lichtvisie gepresenteerd voor de Dam, waarbij de verlichting 
de statuur van de Dam als landmark ondersteunt. 

Tijdens de avond bleek dat we vrijwel allemaal tegen dezelfde problematiek 
aanlopen, een goedkeuring door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
avond bracht ook saamhorigheid en de wens om de gezamenlijke visie te 
gaan uit te werken zodat er kaders kunnen worden vastgesteld waarbinnen 
ieder zijn eigen ontwerp kan gaan uitvoeren. Het vaststellen van deze kaders 
geeft nog enige uitdagingen, maar in ge- zamenlijkheid hopen we in de 
komende periode tot een mooi plan van aanpak te komen en een 
goedkeuring waarmee iedereen 
straks aan de slag kan.

Van ‘Verbloem de fiets!’naar een Dam zonder fietsen!

De Illuminatie van de Dam gaan we samen verbeteren!



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 

BizDAM
Op onze website www.damamsterdam.nl is veel informatie te vinden 
over  BizDAM en onze activiteiten. 
Volg ons ook op Instagram: dedamamsterdam
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DUIFJES OP DE DAM
We werken constant aan een warm welkom voor al onze bezoekers, dit is 
vooral veel werk achter de schermen. Onlangs hebben we ook een duidelijk 
zichtbaar en speciaal welkom gegeven aan onze bezoekers. Tijdens de Open 
Monumentendagen hebben we twee ‘duifjes’ op de Dam laten lopen. Deze 
prachtige dames op stelten gaven onze bezoekers niet alleen een warm     
welkom, maar paste ook bij het thema van de Open Monumentendagen, 
stadsvermaak. 

We willen vaker op bijzondere dagen onze bezoekers op een speciale manier 
verwelkomen. Juist nu er ook veel negatieve aandacht is voor toerisme in de 
binnenstad. In de komende Algemene Ledenvergadering zullen we hier verder 
over in gesprek gaan om te kijken wat de ideeën en mogelijkheden zijn voor 
volgend jaar.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 27 november 
We ontvangen u graag om 19.30 en starten om 20.00 uur. Tijdens deze 
vergadering bespreken we de activiteiten voor 2020. Heeft u zelf nog goede 
ideeën, laat het ons weten!

DE ENTREE
De werkzaamheden bij Centraal Station zijn in volle gang. Komende weken 
zullen we ook op de Dam enige overlast ervaren. Vanaf 20 oktober rijden 
alle trams over de Dam via het Damrak naar Centraal Station omdat de 
tramsporen bij de Martelaarsgracht worden vervangen. Trams van en naar 
het westen van Amsterdam rijden via de tramsporen langs het Paleis en 
steken zo de Dam over. Ook de loopstromen van en naar Centraal Station 
hebben enige omleiding omdat de Middentoegangsbrug maar deels 
bereikbaar is. Onlangs hebben we u alle informatie hierover toegestuurd, 
mocht u meer willen weten, kijk ook op:
www.amsterdam.nl/projecten/

Onze ‘ Duifjes’ verwelkomen bezoekers tijdens de Open Monumentendagen.

Project De Entree is in volle gang. Bezoekers worden bij Centraal Station komende 
weken omgeleid.


