Paleiskwartier!
Editie 4, april 2017
Op donderdag 30 maart hebben we samen, midden op de Dam, het
Paleiskwartier gelanceerd! De start van een samenwerking tussen de
straten Damrak, Dam, Rokin, Kalverstraat en Nieuwendijk.
De lancering viel samen met de opening van het Tulp Festival. Een
jaarlijks terugkerend festival in de hele maand april met als motto ‘Een
tulp voor iedere Amsterdammer’. Om de samenwerking tussen de
straten te bezegelen hebben we speciaal voor het Paleiskwartier een
eigen tulp laten veredelen. Na een prachtige speech van Judikje Kiers,
(directeur van het Amsterdam Museum) over de bijzondere verbindingen
in het gebied, werd onze tulp gedoopt, de Paleiskwartiertulp! En wat
stonden ze er prachtig bij in de zon voor het Paleis.
Na de lancering zijn alle tulpen vanaf de Dam verspreid over de straten
in het Paleiskwartier. 16 schalen met Paleiskwartiertulpen zijn rond het
monument geplaatst en betaald door BizDAM. In totaal staan er 107
schalen in het gebied, betaald door ondernemers en eigenaren in het
Paleiskwartier.
Deze nieuwe samenwerking tussen de straten
heeft als doel het gebied te versterken en
meer mogelijkheden te geven rond de
marketing en branding. We gaan ons richten
op activiteiten die het gebied positief onder de
aandacht brengen bij, in de eerste plaats, de
Amsterdammers en de bezoekers uit de regio.
We gaan onder andere de parels en juwelen die het Paleiskwartier te
bieden heeft uitlichten en verborgen schoonheden laten ontluiken. We
zullen aansluiten bij gezamenlijke activiteiten want dit gebied heeft alles
wat Amsterdam aantrekkelijk maakt. Voor bezoekers, maar vooral ook
voor Amsterdammers zelf. In het Paleiskwartier komt alles samen: het
meest complete winkelaanbod, flagship stores, hoogstaande horeca,
wereldberoemd vermaak en bijzondere musea. En dit alles in de meest
historische delen van de stad. Welkom in het Paleiskwartier!

VerBloem de fiets!
Nog meer groen en bloem op de Dam want ook ons experiment
voor Stad in Balans ‘Verbloem de fiets’ is nog steeds gaande.
Begin mei zal het experiment worden beëindigd maar we kunnen
nu toch al een aantal bevindingen delen.







Gemiddeld 70% van de tijd blijft het gebied rond de schalen
fietsvrij en parkeren de fietsers in de hoeken van de Dam.
Als het drukker wordt, na 14.00 uur dan parkeren vooral
scooters tussen de schalen.
De ring tussen de schalen en het monument blijft vrijwel
altijd vrij van fietsen.
De kleinere schalen zijn niet voldoende effectief gebleken.
Er wordt helaas weinig tot geen gebruik gemaakt van de
incentives aangeboden door ondernemers op de Dam.
Fietscoaches zijn de werkende schakel voor een volledig
geordende Dam.

Wij zijn erg blij met de resultaten tot nu toe en zien een grote
verbetering ten opzichte van een situatie zonder schalen. Wij zijn
voornemens de schalen langer op de Dam te behouden en zullen
dit komende tijd gaan uitwerken.

Beheerplan DAM
Samen met de gemeente zijn we gestart met een beheerplan voor
de Dam. Dit is een compact document waarin de afspraken worden
vastgelegd rondom het beheer van de Dam. Deze afspraken zijn
een wisselwerking tussen de gemeente en de Biz en zullen een
aanvulling zijn op de huidige inzet. Een voorbeeld hiervan is de
inzet van de fietscoaches tijdens het weekend en drukke dagen.
Onlangs hebben we hier weer samen afspraken over kunnen
maken waardoor er weer het gehele jaar fietscoaches staan op de
drukke momenten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van begin april hebben we
met de aanwezige leden de eerste aanzet tot dit plan
doorgenomen. Het schoonhouden van de Dam en de
informatievoorziening rond werkzaamheden/evenementen zijn
prioriteiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

F l e x i b e l e o p e n i n g s t ij d e n

Bedrijfsafval

De gemeente start een proef voor flexibele winkelopeningstijden. Vorig
jaar is dit al ter sprake gekomen maar nu is de proef dan ook
daadwerkelijk goedgekeurd door de gemeenteraad. De Dam valt ook
onder het aangewezen gebied voor de proef. Dit betekent dat u vanaf 1
juli 2017 voor één jaar lang zelf mag bepalen tot hoe laat uw winkel open
is. Let wel, dit geldt alleen voor winkels. Ook mogen zij geen
alcoholhoudende dranken verstrekken.

Vorig jaar is er op het Damrak gestart met een nieuwe methode
voor het ophalen van het bedrijfsafval. Door de vele verschillende
contracten bij ondernemers met verschillende afspraken over het
ophalen van het bedrijfsafval rijden er gemiddeld 10 a 15
vuilniswagens per dag het Damrak op om het bedrijfsafval op te
halen. Dit zijn niet alleen veel rijbewegingen, maar hierdoor staat
er ook op veel verschillende momenten afval aan de straat, wat
weer meer zwerfvuil aantrekt. Daarom is men op het Damrak
gestart met een nieuwe en efficiëntere methode voor het ophalen
van het bedrijfsafval. Met als einddoel één inzamelaar op 2
momenten van de dag voor een schonere straat.

Belevenissen en meer
Na onze eigen lancering op de Dam van het Paleiskwartier, het
Staatsbezoek van Argentinië, de Women’s March en andere manifestaties,
is de Dam nu voor de laatste keer omgetoverd tot de voorjaarskermis. De
kermis is dit keer vroeger dan normaal in verband met de festiviteiten, die
zullen gaan plaats vinden op de Dam, rond de 50e verjaardag van Koning
Willem-Alexander. De Koning zal niet alleen dineren met zijn jarige gasten
maar ook zal het Paleis 50 uur worden opengesteld. En er zullen een aantal
activiteiten plaats vinden op de Dam. Vlak daarna zal de Dam weer worden
klaar gemaakt voor 4 en 5 mei. Half mei verwelkomen we de Poppenkast
weer elke zondag op de Dam en starten weer met een zomerseizoen
waarin de Dam weer voor velen de huiskamer van Amsterdam zal zijn.
Hieronder een overzicht van alle belevenissen komende periode.
Kermis

t/m 24 april

Meivakantie

22 april - 7 mei

Koningsdag

27 april

WA50

27-30 april

Dodenherdenking

4 mei

Bevrijdingsdag

5 mei

Moederdag/
Start Poppenkast

14 mei

Ramadan

27 mei – 6 juni

Dit proces is ingewikkeld maar met kleine stapjes wordt er naar dit
doel toe gewerkt. De eerste stap is het ophalen van het afval van
gemeentelijke contracten terugbrengen naar 2 tijdsbestekken,
tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 20.00 en 21.00 uur. Omdat dit al
erg succesvol is gebleken gaan we dit nu ook uitrollen op de Dam
en het Rokin. Komende tijd zal Evelien hier een uitwerking aan gaan
geven en u hier verder over informeren.
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