Notulen Algemene Ledenvergadering BizDAM
Dinsdag 20 september 2016, 15.00-17.00
Locatie: Ripley’s Believe it or not
Aanwezig: Herman Klok,(Krasnapolsky) Richard Franck(IGC), Toni van het Hof (Rabobank), Rene
Sleven (Madame Tussauds) Sebastiaan Lagendaal (Nieuwe Kerk) Won Yip (Majestic, Europub, Players,
Café Zwart) Guido van Empel, Elsley van Empel (Damsquare Souvenirs) Quinten Luyxs, Sergio Seegers
(Tours & Tickets) Yvonne Filippo (IEF Berlage) Frans Bosch ( FFG Properties) Sandra Buehlman
(Swarovski) Itel de Jong (t Nieuwe Kafe) Jules deBlecourt, Eli Attiya Ripley’s.
Notulist: Evelien van Damme, straatmanager
Voorafgaand aan het officiële gedeelte lopen we met de hele groep over de Dam en bespreken
opvallende zaken en geven toelichting op actuele onderwerpen. Daarna krijgen we een korte
rondleiding in het nieuwe Ripley’s om kennis te maken met deze nieuwe onderneming op de Dam.

1. Opening
Voorzitter Herman Klok opent de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen hartelijk welkom,
het jonge bestuur is erg blij dat de opkomst groot is. We krijgen een korte terugblik op de
openingsborrel van BizDAM waarbij ook veel leden aanwezig waren. Ook de gemeente en
omliggende straten waren goed vertegenwoordigd. De poppenspeler heeft iedereen verrast met de
manier waarop hij alle aanwezige luid roepend Jan Klaassen tevoorschijn toverden.
2. Activiteiten 2016
BizDAM is nu niet direct een naam waarmee we ons goed kunnen profileren. Omdat deze wens wel
sterk aanwezig is, is er een nieuw logo gemaakt. Het nieuwe logo wordt gepresenteerd en de reacties
zijn positief. De kleur en vormgeving bevallen. Voortaan zal bizDAM communiceren met dit nieuwe
logo. Yvonne vraagt zich wel af waarom voor een nederlandstalig logo is gekozen. Richard verteld dat
we ons juist willen richten op de Amsterdammers en de bezoekers uit de regio. Ook blijkt dat veel
toeristen het juist waarderen als we in ons eigen taal communiceren.
Een Dam met allure is waar we ons hart voor maken en de foto’s uit de presentatie geven een goed
beeld. De gemeente is bezig met nieuw locatieprofiel voor de Dam. Hierin wordt omschreven wat
wel en niet meer wordt toegestaan. Het concept is met BizDam besproken en ons lobbywerk voor
een Dam met Allure en zonder Kermis, hotdogkarren en bedelende straatartiesten lijkt haar vruchten
af te werpen. Het stadsdeel richt zich op evenementen zonder commerciële doelstelling en we hopen
dat dit door het college wordt goedgekeurd.
Afgelopen periode is de biz intensief bezig geweest met het fietsparkeerprobleem op de Dam. Een
probleem wat voor veel ondernemers als grote overlast wordt ervaren en de Dam tot een chaos
maakt. Er zijn verschillende contacten geweest met het gebiedsteam en experts van de gemeente

om bestaande oplossingen te onderzoeken en mogelijk toe te passen op de Dam. Daaruit zijn geen
passende oplossingen of maatregelen gekomen. Wel is men voornemens de Dam fietsvrij te maken
op het moment dat de parkeergarage op het Beursplein er is in 2018. Voor nu heeft BizDam extra
inzet van fietscoaches op de drukke dagen geregeld. Daarnaast heeft Evelien een experiment
ingediend bij Stad in Balans. Evelien geeft een korte toelichting op het experiment waarin we het
gedrag van de bezoeker positief proberen te beïnvloeden. Eind september horen we of het
experiment is geselecteerd voor een daadwerkelijke uitvoering. Won geeft aan dat hij het een goed
initiatief vindt maar wel zijn zorgen uit over de Studentenvereniging op de Warmoesstraat die voor
een behoorlijke groot deel voor de overlast zorgt. Zolang zij niet meewerken aan een oplossing is er
geen hoop op verbetering. Het bestuur van BizDam zal zich beraden en contact zoeken met de
Studentenvereniging.
Een groot deel van ons budget zal volgend jaar naar het Paleiskwartier gaan. Een initiatief om 5
straten met elkaar een totaal marketing te ontwikkelen voor het grootwinkelgebied van het centrum.
Een stuk van Amsterdam wat onderbelicht blijft in de marketing van de gemeente zeker nu er op
spreiding wordt ingezet. Er wordt al enige tijd aan dit plan gewerkt en de samenwerking van de 5
straten komt volgend jaar tot lancering met het Paleiskwartier.

3. Activiteitenplan 2017
Het activiteitenplan is rondgestuurd naar alle leden. Guido merkt op dat schoon en heel de
belangrijkste doelstelling is echter wordt deze als laatst benoemd. Zijn inziens moet eerst de basis
goed zijn en de aandacht hiervan juist op de eerste plaats. Evelien benadrukt dat het in een
willekeurige volgorde is benoemd. Echter is het inderdaad beter een om hier in een selectie te
maken. Evelien past dit aan in het plan.
Itel geeft aan dat een drinkwaterpunt eerder op de Dam stond en dat daar veel slechte ervaringen
mee zijn. Liever niet dus. Deze zal worden verwijdert uit het plan.
Won merkt op dat de bestrating op Dam wel erg regelmatig open wordt gemaakt en dit zonder
vooraf te melden. Er wordt erg veel overlast ervaren van de vaak langdurige werkzaamheden voor de
ondernemingen. Evelien heeft zich hier al mee bezig gehouden, er is moeilijk grip op te krijgen omdat
bepaalde bedrijven een doorlopende vergunning hebben. Wellicht is er een mogelijkheid om met
het opstellen van het beheerplan samen met de gemeente een oplossing hiervoor de te vinden.
Sinds enige tijd staan er ook veel freetour guides op de Dam met een paraplu. Guido vraagt zich in
hoeverre dit zomaar allemaal kan en mag. Evelien geeft aan dat de gemeente inmiddels wel een
onderzoek doet naar de beheersing van deze tours omdat de grote groepen ook veel overlast
veroorzaken op bijv. de wallen.
De aanpassingen zullen worden gemaakt in het activiteitenplan daarmee is het document
goedgekeurd door de leden.
4. Begroting
Toni geeft een toelichting op de begroting behorend bij het activiteitenplan. Hier zijn geen
opmerkingen over. De begroting wordt goedgekeurd door de leden.
Herman bedankt iedereen voor hun komst en de gastheer Ripleys voor de rondleiding en het
verzorgen van de locatie voor de ALV.

