Notulen
Datum: 3 november 2010

19:00-20:30

Algemene Leden Vergadering Ondernemersvereniging de Vijzel
Locatie: NH-Carlton, Vijzelstraat 4, 1e verdieping.
Aanwezig:
Voorzitter Peter Doeswijk, Adviseur Rente de Weerd, Secretaris Joris Meyer Cafe P.King, Penningmeester Bram
de Vries Cafe Le patron, Rob Grote Pesto Presto, Jolanda Jansen Boek ‘n plank, Frans Boots Bureau B+B, Barry
Witte Dirk Witte, Robert Bengeling De Bazel Conferencecenter, Ron Rooze Cafe de Fles , Monique Schuart 2x De
badjassenwinkel, Jessica Liem Restaurant Selecta, Jan Stins Bloemenmarkt, Ton Wassenberg Autobedrijf Wassenberg,
Straatmanager Natalia Walenkamp.
Afgemeld: Herman Lokkerbol Gebroeders Winter, Melissa Biere en Ditmiri Roels Vlaams Broodhuys, Stefano Lili
Soprano Lunchroom, Jim en Mars De Kunstboer, Frederike Boomars Boomars. Boukje Witte projectleider Vijzelgracht
NZlijn,

Agenda
Opening
1. Vervroeging herprofilering en conclusie enquête onderzoek ondernemers
2. Stand van zaken schaderegeling omtrent NZlijn
3. Sneeuwpoppen en kerstverlichting
4. Contributievoorstel
5. W.v.t.t.k.

Samenvatting vergadering
1. Vervroeging herinrichting en conclusie enquête onderzoek ondernemers
Peter opent de vergadering. De ondernemersverenging is druk bezig met de herinrichting van de Vijzelstraat. We hebben
vorige week bij het stadsdeel gezeten en gepraat met Rob Pistor en Marian Breeman van Openbare Ruimte. Zij toonden ons
4 profieltekeningen van de straat. Frans Boots van Bureau B+B heeft de profielen uitgeschreven, omdat we de tekeningen
niet mee konden krijgen. Variatie 2 heeft onze voorkeur, deze is bij het Stadsdeel bekend als de 2 bruggen.
We willen ook dat de entree van de straat bij het Muntplein gewijzigd wordt, meer ruimte voor voetgangers door de tram een
grotere bocht te laten maken.
11 januari 2011 informeren Marian en Rob het Dagelijks Bestuur over de plannen van de gehele Rode Loper. In februari
zullen dan waarschijnlijk de inspraakavonden gehouden worden.
Er is een vraag van Barry Witte of de bruggen ook open gaan zoals op de Utrechtsestraat? Wij hebben daar niets van
gehoord en we hoeven niet te verwachten dat precies dezelfde conflicten met de aannemer zullen ontstaan en dat de
aannemer precies dezelfde fouten maakt met het dek van de weg.
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Marian Breeman heeft gevraagd of de straatmanager een enquête onder de ondernemers wil houden naar de behoefte van
laad en losplekken. En zelf willen we ook de behoefte naar terrassen en andere objecten weten.
Het fietsenprobleem wordt ook in het plan beschreven. Door Barry Witte wordt nog het probleem met de brommers
aangevuld. Deze staan vooral onder de galerij van het Carlton Hotel en het alarm ervan gaat voortdurend af.
2. Stand van zaken NZlijn
De ondernemers die voor de aanvang van de bouw van de NZlijn aan de Vijzelgracht gevestigd waren, krijgen een nadeelcompensatie. De ondernemers die na de aanvang van de bouw zich gevestigd hebben kregen tot nu toe niets. Maar
eindelijk is er nu ook voor deze groep een compensatie in staffel-vorm tot aan 500,- per maand. Dit staat in een algemene
tabel, maar het wordt verder individueel afgehandeld.
Naar aanleiding van de enquête die vorig jaar rond de Vijzelgracht gehouden is , vindt iedereen dat er een economisch
stimuleringsplan moet komen voor de ondernemers rond de bouwputten. O.a. gedeeltelijke afschaffing van precario en
reclamebelasting, versoepeling van de terrasvergunning. Hoewel we probeerde het economische stimuleringsplan te laten
gelden voor de hele lijn, ziet het er toch naar uit dat het alleen voor de bouwputten zal gelden.
Sneeuwpoppen en kerstverlichting
Voor de wintermaanden is er een sneeuwpoppen project verzonnen. Dit ter decoratie, maar ook voor extra aandacht.
Het plan is apart uitgewerkt en vind u in de bijlage.
Contributievoorstel
Het contributievoorstel wordt geprojecteerd. De reacties zijn verschillend. De vraag is of het duidelijk s voor alle ondernemers
wat je ervoor krijgt. Als vereniging moeten we de voordelen zo duidelijk mogelijk uitschrijven, misschien in de vorm van een
brochure.
- met het bestuur een visie voor de vereniging uitschrijven
- de contributie via acceptgiro sturen
- met machtigingen werken zodat niet altijd de eigenaar hoeft te komen
- voordelen van het lidmaatschap benoemen
Stadsdeel centrum heeft voorlopig alleen maar aandacht tot aan de Munt (het 1012 gebied). Stadsdeel Zuid gaat de
Ferdinand Bolstraat de komende jaren opknappen. Als we niets doen, dan zitten we klem tussen 2 opgeknapte gebieden.
W.v.t.t.k.
Jolanda Jansen vraagt zich af of we weten wie in de Utrechtsestraat rond gaat met de petitie voor de Opstapper? En of we
de ondernemers rond de Prinsengracht ook niet moeten laten tekenen?
Ron Rooze vraagt of we nog wat gaan doen met de reclame uitingen in de straat. Er voor zorgen dat we belichte reclame
i.p.v. verlichte reclame hebben hangen. Er is bekend dat als je reclame moet veranderen omdat ze niet meer binnen het
reclamebeleid vallen je dan subsidie kunt krijgen. Natalia gaat hier achter aan.
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