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Aanwezig:

Peter Doeswijk (voorzitter OV de Vijzel), Rente de Weerd (adviseur NZlijn OV de Vijzel),
Jeanine van Pinxteren Stadsdeelvoorzitter), Eberhard van de Laan (Burgemeester),
Herman van Velsen (directeur Schadebureau), Hoite Detmar (directeur omgeving NZlijn),
Natalia Walenkamp (straatmanager, notulist) en 3 medewerkers.

• Rente leidt de stand van zaken rond de NZlijn in. De schaderegelingen met het schadebureau gaan op
maat en gaan goed.
Hier zou een straatgerichte aanpak zoals in het 1012 gebied ook goed werken. Dit zou dan een visie
moeten worden voor na 2017.
DRO en NZlijn hebben een conceptvisie klaar. Na de zomer gaat het stadsdeel een visie voor de zuidelijke binnenstad schrijven. De ondernemersvereniging wil daar graag bij betrokken worden.
• Peter vraagt of de stoepen al eerder dan dat het plan van de Rode Loper uitgerold gaat worden, verbreed
kunnen worden. Jeanine laat weten dat dit al eerder besproken is, maar niet kan omdat eerst de inrichting van de Munt duidelijk moet zijn.
• De Burgemeester spreek zijn zorgen uit over de huurprijzen na 2017:” Wat gebeurt er als als na 2017 de
huren enorm verhogen en de mensen die er al jaren zitten straks niet kunnen profiteren van de gerealiseerde metro? Is daar misschien een nationale wetgeving voor nodig?
De Centrale Stad en het Stadsdeel gaan een conferentie organiseren komend jaar.
• De vereniging is bezorgd over de uitvoerende werkzaamheden de komende jaren in de openbare ruimte.
Wordt er bij de planning goed op gelet hoe het voor de ondernemers zal zijn? Kunnen verschillende partijen tegelijkertijd of vlak naar elkaar hetzelfde stuk van de straat bewerken? Jeanine en Hoite zullen zorgen voor een goede coördinatie bij de voorbereiding en uitvoering van de Rode Loper en het afbouwen
van de NZlijn.
• Voor Koninginnedag 2013 zouden we als vereniging graag een vergunning voor de gehele straat willen.
We kunnen dan Kdag zelf inrichten met een vrijmarkt. De Burgemeester adviseert om nu al met Daniel
Schippers (evenementen manager Kdag) Misschien ook Geert Eggink erbij vragen (vorige evenementen
manager Kdag). Bij het stadsdeel is hier vast nog wel een potje voor.
• Liander.
Onze ondernemers begrijpen dat er werkzaamheden moeten gebeuren aan de gasleidingen in de Vijzelstraat. Alleen de uitvoering is meer dan onwenselijk. De uitvoerders denken totaal niet aan de ondernemers en verkeersgebruikers. Er zijn vele gevaarlijke situatie is ontstaan. En nu moet een deel van de
straat weer open omdat er iets “vergeten” is.
Hoe kunnen onze ondernemers hier schadevergoeding voor krijgen.
Jeanine en Eberhard laten weten dat zij de situatie ook opgemerkt hebben en dat ze het verschrikkelijk
vinden. Voor een schadevergoeding moeten we bij Liander zijn.
Beiden zullen tijdens gesprekken met Liander wel ons ongenoegen uit drukken.

