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• Fashion Event
• Light Festival
• Feestverlichting
• Kerstactie
• Sinterklaasactie
• Koningsdagversiering/activiteit
• Moeder- en vaderdagactiviteit

Ad
3. 

• KVO (keurmerk veilig 
ondernemen)

• Schoonmaakstewards
• Graffiti bestrijding
• Bestrating verbeteren 

(lobbyen)
• Winkeldiefstal 

preventietrainingen 
• Veiligheidstrainingen zoals 

Secret Scan

Ad
2. 

Ad
4. 

• Onderhoud website
• Onderhoud Facebookpagina
• App onderhouden en  

uitbouwen 
• Openbaar Wifi netwerk  

realiseren 

Ad
1. 

• Inzet Straatmanager 
• Samenwerken/vormgeven 

Royal Palace District (Rokin, 
Nieuwendijk, Damrak, Dam, 
Nes en Kalverstraat)

• Informatievoorziening 
ondernemers verzorgen 
(Chainels)

• Beheersen kosten/inkoop

De ondernemersvereniging van de Kalverstraat en de Heiligeweg wil 
met ingang van 2015 een BIZ vereniging worden. Door bijdragen van 
alle winkels te ontvangen zal de vereniging haar activiteiten kunnen 
uitbreiden en zal de betrokkenheid van de ondernemers groter worden. 
De continuïteit van de activiteiten zal voor 5 jaar worden gewaarborgd 
wat de professionaliteit ten goede zal komen.

DE DOELSTELLINGEN VAN DE BIZ VERENIGING ZIJN:
• Realiseren van een representatieve 

winkelstraat
• Realiseren van een veilige winkelstraat
• Profileren van het gebied: lokaal, 

regionaal en internationaal

DEZE DOELSTELLINGEN VALLEN UITEEN IN DE VOLGENDE 
AANDACHTSGEBIEDEN:

1.  Promotie en marketing
2.  Veiligheid en openbare ruimte
3.  Evenementen
4.  Management

• Bezoek aan het gebied een 
belevenis laten zijn

• Realiseren van een professionele 
organisatie die alle activiteiten vorm 
kan geven en uit kan voeren



De Kalverstraat telt 170 ondernemers. 
Momenteel draagt circa de helft 
van de ondernemers bij aan de 
ondernemersvereniging. De nieuwe 
heffing zal voor de huidige bijdragers 
voordeliger uitvallen. Er zullen 3 
tariefgroepen worden gehanteerd 
gebaseerd op de WOZ categorie van de 
panden. Dit komt ongeveer op dezelfde 
indeling neer als de huidige verdeling. 
De belastingdienst hanteert 10 WOZ 
categorieën. 

De ondernemersvereniging hoopt u 
met deze folder een goede indruk te 
hebben gegeven van de activiteiten en 
de kosten. Mocht u meer informatie 
willen hebben, neem dan contact op met 
de straatmanager via management@
kalverstraat.nl. 

Vanaf half mei tot half juni 2015 zal er 
een draagvlakmeting worden gehouden 
om tot een BIZ te komen. Natuurlijk 
hopen wij op een positieve stem zodat 
de vereniging zich nog beter kan gaan 
inzetten voor de Kalverstraat en de 
Heiligeweg!

DE INDELING WORDT  
ALS VOLGT:
Categorie 1 t/m 4  € 495,- 
Categorie 5 t/m 9 € 795,- 
Categorie 10 € 1.395,-

JAARLIJKSE BEGROTING 

INKOMSTEN 
BIZ heffing 149.250
Subsidie Straatmanager 17.792
Vrijwillige bijdrage Kalvertoren 2.440
Totaal 169.482

UITGAVEN 
1. Promotie & Marketing 15.483
2. Veiligheid & Openbare ruimte 39.983
3. Evenementen 53.483
4. Management 51.000
Totale projectuitgaven 159.949

Reservemarge 10.000
Totaal 169.949
Resultaat 467  
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CONTACT
ONDERNEMERSVERENIGING VANOUDS UNIEK
www.kalverstraat.nl
www.facebook.com/kalverstraat
Tel.: 020-6276905
E.mail: management@kalverstraat.nl


