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Nieuw bestuur!
Graag stellen we het bestuur van de OV aan u voor. Met de BIZ-stemming heeft u democratisch besloten dat de
Nieuwendijk geen BIZ vereniging wordt. Dat betekent dat het bestuur in nieuwe samenstelling verder gaat als
Ondernemersvereniging Nieuwendijk.

Beste medeondernemers,

Mijn naam is Mike de Waal en ik ben per 1-5-2016 toegetreden tot het bestuur van de
ondernemersvereniging Nieuwendijk in de rol als voorzitter.
Ik ben zelf sinds 2 jaar een ondernemer aan de ‘dijk’ en loop hier al rond vanaf mijn tweede levensjaar.
Mijn grootouders hebben op de Nieuwendijk en Martelaarsgracht diverse horeca zaken opgezet, die zij later
hebben overgedragen aan mijn oom en vader.
Mijn vader ging eerst in de textiel/mode en later ging hij over op de souvenirs aan de Nieuwendijk en
daaromheen. Mijn oom zette het café De Ster voort.
De stad veranderd en dat is goed. De meeste wijken en straten veranderen mee en de straten die nog niet
perfect in balans zijn, die zitten op dit moment midden in dat proces. Dat betekent dat er nog werk te
verzetten is, zo ook nog op de Nieuwendijk. Daarbij moeten we niet alles willen veranderen, maar er zijn
wel een aantal zaken waar ik graag mijn aandacht aan wil schenken. Er zijn een drietal zaken waar ik
vooral in het eerste jaar als voorzitter graag aan zou willen werken, deze zijn:
- Meer pin/creditcard automaten
- Het rode loper(project) doortrekken via onze stegen naar de Dijk
- Feestverlichting in de winterperiode en andere vormen van reclame of versiering in de overige periode van het jaar
Natuurlijk ben ik een luisterend oor en sta ik open voor input en andere suggesties om van de Nieuwendijk een straat te maken die
beter in balans is en daarnaast aantrekkelijker wordt voor het winkelend publiek.
U kunt mij bereiken via de mail of langslopen bij mij op de zaak.
Met vriendelijke groet,
Mike de Waal - info@luckyflipper.nl - Nieuwendijk 63

Voor wie mij nog niet kent, (en voor alle nieuwkomers in de straat) zal ik mijzelf even voorstellen:
Marcel Boeschoten

Mijn naam is Marcel Boeschoten; Penningmeester van de winkeliersvereniging.
Sinds 1991 ben werkzaam bij de firma Tip de Bruin. Ja jullie lezen het goed, ik werk inmiddels al ruim
25 jaar op de Nieuwendijk. Op de vraag ”Hoe hou je het 25 jaar vol bij Tip” én op de Nieuwendijk, kan ik
makkelijk antwoord geven.
Een straat en een winkel waar het iedere dag weer anders is, steeds weer nieuwe uitdagingen op je
pad komen, zoveel verschillende culturen, toeristen uit alle continenten, en klanten uit alle lagen van
de zevolking. Een straat en een winkel zoals deze gaan voor mij nooit vervelen.
Ik wil onze nieuwe voorzitter Mike de Waal en onze nieuwe bestuursleden Miriam, Bartjan en Ed van
harte welkom heten. Wij gaan er samen ons best voor doen de Nieuwendijk nog mooier te maken!
Ook wil ik via deze weg Rob de Vreng van slijterij de Vreng en zonen bedanken voor zijn jaren lange inzet voor de vereniging.
Zonder Rob was er geen winkeliersvereniging meer geweest en hadden we jaren geleden al in het donker gezeten tijdens de
wintermaanden. (Hier moet je toch niet aan denken)
Wij als bestuur zijn ontzettend blij dat Jeantine onze straatmanager de lopende zaken perfect oppakt, en zien wij de toekomst van de
Nieuwendijk dan ook rooskleurig tegemoet.
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Ed Maessen

Sinds 2013 commercieel directeur van Dille & Kamille. Ons bedrijf heeft 29 vestigingen in Nederland
en Belgie. Ons commerciële kantoor is gevestigd bij onze winkel in Amsterdam op de Nieuwendijk
16-18.
Regelmatig ben ik in Amsterdam, maar zie ook veel andere steden. Met deze ervaring hoop ik een
positieve bijdrage te leveren aan de onze straat: de Nieuwendijk.

Miriam Cornelissen

Ons bedrijf, Solo Mode, is nog altijd één van de meest toonaangevende en trendy damesboetieks in
het centrum.
Naast bekende en hippe merken, hebben wij wekelijks wisselende collectie. Omdat wij al sinds 1988
op de Nieuwendijk zitten weet ik wat er leeft en wat deze straat nodig heeft.

Bartjan Hendriksen

"Vanaf mijn 14e werk ik in de horeca, toen al wist ik dat ik mijn eigen zaak wilde hebben. Na de hoge
Hotelschool ben ik hier ook direct mee begonnen. Toastable opende haar deuren voor het eerst in
september 2012 en is nu een begrip onder tosti liefhebbers. Mijn visie om van Toastable een landelijke
franchise keten te maken gaf mij de motivatie om meerdere vestigingen te openen. Binnen 3 jaar had
ik 3 locaties waarvan ik er eentje heb moeten sluiten. Door deze tegenvaller weet ik als geen ander
hoe belangrijk de straat en omgeving is voor je bedrijf. Een leukere straat zorgt voor meer omzet voor
iedereen! Deze uitdaging ga ik op de (korte) Nieuwendijk aan. Ik zeg: volgend jaar de Nieuwendijk als
beste winkelstraat van Nederland!"

Laatste gedrukte Nieuwsbrief

Gezien de kosten voor het drukken van de Nieuwsbrief. Zal de nieuwsbrief alleen nog maar in digitale vorm verschijnen. We hebben
helaas niet van iedereen de mailgegevens. Dus wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt op de Nieuwendijk wil ik u vragen uw
mailadres door te geven, middels een mailtje naar jeantine.geelhoed@gmail.com

Facturen

Zoals u gewend bent ontvangt u 2 x per jaar een factuur. De eerste factuur in juni 2016 is voor de algemene kosten, zoals o.a.
straatmanagement. De tweede factuur in oktober 2016 is voor de feestverlichting die hangt van oktober 2016 t/m januari 2017. Om zorg
te dragen dat we de nuttige dingen kunnen blijven doen op de Nieuwendijk wil ik u allen verzoeken beide facturen te betalen.

Proef verlichting in de Stegen

In de stegen tussen het Damrak en Nieuwendijk zal er een proef gedaan wordt met Verlichting. Dit om het veiligheidsniveau van de
stegen te vergroten, de doorloop prettiger te maken en een betere sfeer te creëren. De proef zal plaatsvinden in de Onze lieve
vrouwensteeg.

Beurspassage Amsterdam

In september a.s. opent de nieuwe beurspassage.
Voor meer informatie kijk op
http://www.beurspassageamsterdam.nl/.
Eind dit jaar zal de Primark zijn deuren openen.
Wij houden u hiervan op de hoogte.

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
112
Brandweer
020-5556555
0900-8844
Politie (wel politie, geen spoed)
Zakkenrollersteam (alleen concrete meldingen)
06-20620173
Buurtregisseur Christiaan Merks
Christaan.merks@politie.nl
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Slachtofferhulp detailhandel
0800-0801
Graffiti – ex
030-6663473
Voorlichting Amsterdam Centrum
020-6241111
Handhaving Openbare Ruimte
020-5519645
Reinigingsdienst (huisvuil en grof vuil)
020-2563555
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