VerBloem de fiets!

Editie 3, december 2016

Er zijn 22 prachtige schalen met planten en bloemen geplaatst rond het
monument. Hiermee is ons experiment VerBloem de fiets! van start
gegaan. Het experiment wordt door Stad in Balans van de gemeente
ondersteund als één van de initiatieven om grip op de drukte in de stad
te krijgen.
Met de bloemenschalen willen we komend half jaar het gedrag van de
fietser vooral positief beïnvloeden door de aandacht te verplaatsen en
te laten zien hoe mooi de Dam is, ons Nationaal Plein. Door de schalen
hopen we een fietsvrij gebied te creëren waardoor er meer orde komt in
de fietsenchaos rond het monument. Het zal nog een hele klus worden
maar we gaan ervoor!
Tot het einde van de kerstvakantie zullen er elke dag fietscoaches staan
om mensen te begeleiden en te bedanken voor het goed wegzetten van
hun fiets. Om de fietser positief te stimuleren geven we ze cadeautjes in
de vorm van een korting bij een ondernemer op de Dam. Grand Café
Krasnapolsky, Wynand Fockink, Tours&Tickets, Dam Good Coffee en
Gassan Diamonds bieden de bedankjes aan de fietsers aan. Omdat het
een experiment is zullen we komende tijd verschillende aanpassingen
uitproberen in samenwerking met de gemeente en de fietscoaches. Ook
onderzoeken we wie het overgrote deel van de fietsers nu eigenlijk zijn
en waarvoor ze precies komen. Op 30 december halen we de schalen
even weg in verband met alle champagne en vuurwerk, 2 januari worden
de bloemen weer teruggeplaatst.
Komende periode worden de schalen met veel zorg onderhouden door
het groenteam van de gemeente. Dit team heeft ook de schalen
opgemaakt en deden dit 25 jaar geleden ook toen de bloemen voor het
laatst op de Dam stonden.

Dam Alert
Begin november heeft BizDAM samen met het Damrak voor haar
leden een workshop ‘spotten’ georganiseerd in het Krasnapolsky. De
opkomst was hoog en met zo’n 50 man hebben we op een leuke en
interessante manier geleerd hoe we kwaadwillend gedrag kunnen
herkennen... en wat je kunt doen als je onderbuikgevoel opspeelt. De
workshop is een onderdeel van de Hotspot Damrak-Dam. Hierin
staan de 11 grote bedrijven in het gebied met elkaar in contact om
snel te kunnen handelen bij calamiteiten in het gebied. Omdat de
workshop een groot succes was zullen deze komend jaar nog eens
aanbieden aan onze leden.
Ook hebben we de WhatsApp groep Dam Alert. De groep kan
gebruikt worden bij grote calamiteiten en als een ondernemer acute
hulp nodig heeft van collega ondernemers bij een noodgeval.
Inmiddels hebben we de groep nu bijna een jaar en gelukkig nog niet
hoeven inzetten. Er zijn iets meer dan 40 ondernemers aangesloten
in de groep. Komend jaar zal er een calamiteitenplan bijkomen
waarin informatie te vinden is die van toepassing is op ons gebied bij
een calamiteit.

Studio Ellessi

Kermis
Eerder dan verwacht viel het definitieve oordeel bij de gemeente
over de kermis op de Dam. Een onderwerp waar al jaren over
wordt gesproken. We waren dan ook verheugd toen het nieuws
naar buiten kwam dat de vergunning van de exploitant niet zal
worden verlengd. Dit betekent dat de kermis vanaf 2019 niet meer
op de Dam zal plaats vinden. Het thema stond regelmatig op de
agenda bij overleggen met Stadsdeel Centrum. Allure op de Dam
is ons speerpunt en daar past een kermis wat ons betreft niet bij.
Daarmee hangt samen dat de kermis twee keer per jaar, twee
weken lang voor behoorlijk veel overlast zorgt.

,

In dezelfde week kwam de gemeente ook met een ‘Aanvalsplan
Schoon’. Een plan met tien maatregelen voor een schonere stad.
Prachtige ontwikkelingen waar we als Biz ook graag aan
meewerken.
Staatsbezoek, 28 november

Belevenissen en meer
De afgelopen periode was de Dam weer veelvuldig de huiskamer van
Amsterdam. Het ene moment was de Dam een groot feest voor
duizenden kinderen en verwelkomden we samen Sinterklaas. BizDam
en veel ondernemers hebben de Sint op allerlei fronten hulp geboden
om hier een geslaagd feest van te maken. Het andere moment lag de
Dam er piekfijn bij voor een bezoek van het Belgisch Koningspaar en
waren we allemaal best weer onder de indruk van de ceremonie zo op
een maandagochtend. En ondanks het slechte en winderige weer was
er een magische voorstelling van de Bijenkorf met Turn on the Lights.
Ook hebben we samen de lichtjes van de enorme kerstboom, die uit
een tuin in Duitsland is gehaald, mogen ontsteken. Met warme
chocomelk en swingende begeleiding van het Zwanenkoor. Kortom de
drukste en gezelligste weken van het jaar zijn aangebroken en het zal
voor iedereen nog hard werken worden komende periode.
Na alle drukte proosten we graag samen met alle leden van BizDAM
op ons eerste jaar als Biz. En we heffen het glas op een nieuw
ondernemend en stralend jaar voor een Dam met allure! Daarom
nodigen we u graag uit op donderdag 12 januari, om 16.00 uur in
Grand Café Krasnapolsky. Laat u weten of u komt? aan
evelien@straatmanager.nl

Altijd handi g
Hieronder een overzicht van alle belevenissen komende periode.
Belevenissen
Light festival
Chanoeka

1 dec t/m 22 jan
29 december, 17.00 - 19.00

DAM Nieuwjaarsborrel
Tulpen plukken op de Dam
Economische Les AmsterdamCity
Chinees Nieuwjaar

12 januari
21 januari
26 januari
28 januari

Openingstijden winkels
Dagelijks zonder ontheffing
Uitzondering:
24 december
1e Kerstdag

Wijziging inzameling bedrijfsafval
Oudejaarsdag

6.00-22.00 uur
tot 19.00 uur
gesloten

Alleen ochtendinzameling
De inzameling in de avond
vervalt.

Nood en hulpdiensten
Alarmnummer
Geen spoed, wel politie
Brandweer, algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Wijkagent: Chris Merks

Gemeente Amsterdam
Vragen/overlast
What’s app dienst
Reinigingsdienst
Bedrijfsafval

112
0800-8844
020-5556666
0800-7000
06-20035225

14 020 of
020-624 1111
06 4444 0655
020-5519555
020-2563532
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