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NOTULEN
Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017
Aanwezig: dhr. F. Bosch(voorzitter), dhr. P. Bremmer, dhr. T. Groen, dhr. H. Hartog, mw. L.
Speerstra, dhr. M.J. Geelhoed (secretaris), Mw. B. de Jong, dhr. R. Bons, dhr. S. Venema,
Dhr. A. Bruning, Dhr. N.Z. Elburg, mw. M. Out, dhr. J. Inden, mw. H. Gips, mw. A. Kornmehl,
mw. P. Buurma (straatmanager), mw. J. Geelhoed (notuliste)
Afwezig met kennisneming: mw. Y. Flippo, dhr. J. Spapens. dhr. R. Roggeveen, dhr. R.
Groenteman
1. Opening en mededelingen
Frans Bosch opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de ALV.
2. Ingekomen/uitgaande stukken
Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken.
3. Handhaving, Binnenstad offensief René Zweers
René Zweers geeft een zeer duidelijke toelichting op het Binnenstad offensief. De
werking hiervan en de eerste resultaten. Op 17 juni 2017 wordt besloten of erdoor
wordt gegaan met het binnenstads offensief. De verwachting is van wel.
4. Notulen 20 september 2016
Er zijn geen op- en aanmerkingen ten aanzien van de notulen. De notulen worden
goedgekeurd (besluit).
5. Jaarstukken 2016
De penningmeester heeft samen met Aart Geelhoed de balans samengesteld. Er
hebben wat verschuivingen plaatsgevonden van de balans naar de posten.
Er staat nog een bedrag van € 15.000,- gereserveerd voor de afhandeling van de
kosten van de Stichting Kalverstraat Management. Deze stichting wordt opgeheven,
maar hiervoor moeten nog de kosten worden afgerond, o.a. pensioenbijdrage.
Hierdoor staat er nu een verlies, die we niet hebben, maar in de stukken zo wordt
getoond.
De jaarstukken worden goedgekeurd (besluit) er wordt decharge verleend aan de
penningmeester (besluit).
6. Stad in balans
Frans geeft een toelichting op de Stad in Balans, o.a. het drukteverhaal speelt hierin
een grote rol. Drukte is vooral een perceptie van bewoners die het de laatste jaren
door toenemende toeristenaantal en meer bewoners drukker hebben zien worden.
Ondernemers vinden het nooit te druk. Hoe meer bezoekers hoe beter voor de
klandizie. Als BIZ-vereniging zijn we wel betrokken bij Stad in Balans en denken we
ook mee hoe het druktebeeld veranderd kan worden.
7. Pauline Buurma
Pauline geeft een uitgebreide presentatie over de onderstaande punten.
• Hostess / gastvrouwen evaluatie

BIZ EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT, HEILIGEWEG e.o.
Statutair gevestigd: Rokin 97
Correspondentieadres: Elskamp 8, 3984 NB Odijk
Telefoon: 030-6991274, mobiel 0652097078
e-mail: aart@geelhoed.nu

Het succes van de gastvrouwen zat hem vooral in de vele media-aandacht die
dit onderwerp heeft gekregen. Het op straat inzetten van gastvrouwen is
lastig. Veel bezoekers dachten dat de dames/heren ze wat wilde verkopen en
stonden niet echt open voor algemene informatie. Aan het begin en einde
van de Kalverstraat was dit wat makkelijker omdat men dan de straat nog niet
in was.
• Proef winkels 24 uur
De pilot start 1 juli in het centrum. Er wordt extra handhaving ingezet om de
24 uurs opening in goede banen te lijden.
• Watersteeg Pilot
Op 31 maart zal de verlichting het doen.
• Evaluatie de Munt / tramhalte
• Iedereen wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de
Munt. Het is minder drastisch dan gedacht. Er zijn weinig problemen
ontstaan. Er komt een tijdelijke tramhalte op de vijzelstraat/munt.
• Reiniging
De schoonmaak ligt op dit moment op een hoog niveau. De schoonmaker van
de Zwerfvuilstofzuiger, ingehuurd door de BIZ Eigenaren, houdt nu ook de
bovenzijde van de prullenbakken schoon.
• Paleiskwartier
Volgende week wordt het Paleiskwartier, branding van het gebied
Nieuwendijk, Damrak, Dam, Rokin en Kalverstraat, Heiligeweg gestart. Op
basis van een logo, uitrol van straatnaambordjes en communicatie zal de
branding langzaam geladen gaan worden. De start is met het Tulpenfestival.
• Ontwikkelingen Kalverstraat e.o
Er komen nog steeds nieuwe winkels op de Kalverstraat, Heiligeweg e.o. er
vinden ook verschuivingen c.q. verbouwingen plaatst, waardoor de straat
steeds in ontwikkeling is.
8. Samenwerking BIZ Ondernemersverenging Kalverstraat, Heiligeweg e.o. /
Marketingplan
In het Marketingplan wat u ontvangen heeft kunt u de koers zien van de BIZ
Ondernemersvereniging. Kijkt u ook eens op de website, fb pagina of instagram.
9. Rondvraag
Kan er geen mupi geplaatst worden op bijv. de Munt dat bezoekers kunnen zien wat
ze waar vinden in de Kalverstraat, Heiligeweg of in het Paleiskwartier. Dit wordt
meegenomen door Pauline.
In het kader van de aanslagen wordt er gevraagd of er geen verkeerspalen nodig zijn
aan de kant van de munt, zodat de Kalverstraat echt een wandelgebied is, waar
gevaar middels vrachtwagens onmogelijk is. Het bestuur zal dit met de gemeente
opnemen.
10. Sluiting
Frans Bosch dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

