Notulen
Datum:

Woensdag 13 maart 2013 | 19:00-21:00
Algemene Leden Vergadering
Vergaderruimte Albus Hotel, Vijzelstraat 20, Amsterdam

Aanwezigen:

Peter Doeswijk (voorzitter), Natalia Walenkamp (straatmanager, notulist),
Joris Meyer (secretaris, Café P.King), Bram de Vries (Penningmeester, Café Le Patron),
Jolanda Janssen (Boek ‘n plank) Bram Gleichman en gast (2theLoo),
Michiel Zwart (Basis), Anne Colenbrander en gast (Foam), Ron Rooze (Cafe de Fles),
Taheri en gast (Sigarenboer ‘t Vijzeltje), Ismael Elmezayn en gast (Etenstijd),
Maaike Jansma (bewoner), Dirk Jeu (bewoner), Peter Dave en gast (Le Mortier),
Edgar Resida (Village Bagels), Lisa Jurgens (Albus Hotel),
Joris Jansen en Tobias Jansen (Tostifabriek), Cindy Peperkamp (Cindy’s),
Iwrom Canpolat (New Style Vintage), .... al Bacaro, Thijs Lommen en gast (Buurtopera)

Afmeldingen: Boukje Witten (Projectleider NZlijn), Tonko Grever (Museum van Loon), Daniel Mendez
(General Manager Carlton), Sander Boutsma (Albert Heijn), Francs Windt (Mercure Hotel),
A. Strijland (Atria-kennisinstituut).

Agendapunten
1. Opening
2. Mededelingen
3. Buurtopera
4. Koninginnedag 2013
5. W.v.t.t.k.

1. Opening
Peter Doeswijk opent de vergadering en is zeer enthousiast over de opkomst.

2. Mededelingen
• Sander Boutsma, Bedrijfsleider van Albert Heijn heeft laten weten dat Albert Heijn wederom dit jaar
dicht is tijdens Koninginnedag, dit i.v.m. de veiligheid.
• Op zondag 17 maart tussen 10:00-16:00 is er een Tunnelwandeling in de NZlijn. Kijk op
hierzijnwijnu.nl om je aan te melden.
• Een bedrijf is bij Peter op bezoek geweest met oplaad-punten voor elektrische fietsen en scooters
die aan de gevels bevestigd kunnen worden. veel ondernemers reageren dat de prijs van 360,- wel
erg fors is en dat er te weinig plek is voor fietsen en scooters. We zullen instellingen zoals het stadsarchief, AFM en de hotels vragen of ze nog interesse hebben.

3. Buurtopera
Thijs Lommen van SCAVA (Stichting Culturele Activiteiten Vijzelgrachtbuurt Amsterdam) houdt een korte
presentatie over de buurtopera Gunther en Julia die ze organiseren. Günther en Julia wordt geproduceerd door, voor en in de buurt rondom de Vijzelgracht in Amsterdam. Er zullen 4 (wellicht 5) voorstellingen worden gegeven in het weekend van 21 september (nationale burendag) en 22 september 2013,

telkens voor 250 tot 300 bezoekers, in een theatertent op het terrein van de speelplaats UJ Klaren aan
het Weteringplantsoen. We kijken naar een YouTube filmpje ter introductie.
De audities voor volwassenen zijn geweest. de audities voor kinderen zijn op 12 en 13 april in de Jeugdtheater de Krakeling.
De buurtopera dingt mee naar de prijs van Kroonappels van het Oranjefonds. We worden gevraagd om
het komende weekend te stemmen. En of we deze stemming willen doorsturen naar onze leden. Natuurlijk zullen we dat doen. Voor meer informatie kijk op www.scava.net.

4. Koninginnedag
• De plannen voor Koninginnedag worden toegelicht, er hangt een plattegrond van 6 pagina’s voor de
duidelijkheid.
- aan de oostzijde van de straat komen 100 kramen met een dak. De ondernemer kan zelf beslissen om de plank er uit te halen.
- aan de westzijde komen verschillende atributen/activiteiten zoals een sneeuwhelling, een rodeo,
verschillende spellen, een langgerekt terras van podium delen met allemaal activiteiten, elektrische wagens rond/in de bouwput en activiteiten door ROC van Amsterdam.
- toiletwagens door de hele straat, georganiseerd door 2theloo.
- taps bij onze horecaondernemers
• Al deze plannen staan in onze vergunningaanvraag. Op 19 maart horen we of onze aanvraag verleend
wordt.
• Als we de vergunning krijgen wordt ‘s nachts rond 3:00 de straat voor ons afgezet. Daarnaast hebben
we dan nog 16 studenten die ons per blok gaan helpen het overige vervoer te weren. ook zullen we
wegsleep-borden laten plaatsen.
• Op 29 juni 2012 zaten we met de burgemeester en de stadsdeelvoorzitter aan tafel. Zij waren enthousiast over dit plan en zeiden dat ze beide nog wel een ‘potje’ hadden. Inmiddels is onze subsidieaanvraag afgewezen. Peter heeft zich dringend gevraagd hier op terug te komen. We zouden onze
plannen niet zo ver uitgewerkt hebben als we niet het idee hadden dat ze ook met geld over de brug
zouden komen.
• Alle plannen zijn dus voorlopig en onder voorbehoud. Wel hebben we i.s.m. alle horecaondernemers
de vergunning zo aangevraagd, dat als onze niet wordt verleend de vergunningen nog wel verleend
kunnen aan de desbetreffende horecaondernemers.
• Losse ideeën worden geroepen: een plakkaat ophangen in de straat met wat er allemaal staat te gebeuren op Koninginnedag.
• Natalia Walenkamp, straatmanager, organiseert Koninginnedag Vijzelbuurt. Zij is dan ook de contactpersoon voor het project. Met al uw vragen kunt u bij haar terecht. 06-17974488,
vijzelstraatengracht@hotmail.com.

5. W.v.t.t.k.
• Ron Rooze vraagt of het mogelijk zou zijn om een dekschuit te plaatsen. Dit jaar in ieder geval niet
meer, maar misschien wel met de Gay Pride.
• We danken het Albus Hotel hartelijk voor het gebruik van de ruimte.
We sluiten af met een borrel bij P.King.

