REMBRANDTPLEIN-en-omgeving NIEUWS
Een uitgave van en voor de ondernemers
Nieuw terrassenbeleid in het centrum
Het Terrassenbeleid 2011 is door
het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum per 1 juni definitief
vastgesteld. Naar aanleiding van
de inspraakperiode en de inspraakavond zijn er enkele wijzigingen

juni 2011

opgenomen. De kern van het
beleid is ongewijzigd gebleven.

Het winterterrassenbeleid
Dat beleid is in Amsterdam opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening). Hierdoor is de gemeenteraad van de centrale stad bevoegd
om dit beleid te wijzigen. Op verzoek van de Ondernemers-Stichting en

Van de voorzitter
AJAX na zeven jaar…
eindelijk weer kampioen!
De feestelijke huldiging
op het Museumplein liep
gierend uit de klauwen.
En wij hielden die avond
ons hart vast. Gelukkig
konden we na afloop

K.H.N. afdeling Amsterdam gaat het dagelijks bestuur van stadsdeel
Centrum de volgende wijzigingen aan de burgemeester voorleggen:
1. De exploitatie van een terras mogelijk maken tussen 07.00-22.00 uur.
2. Om 22.00 uur het terrasmeubilair opslaan tegen de gevel en pas
binnenhalen na sluiting van de horecazaak.
3. De sluitingstijden voor terrassen in de winter op de uitgaanspleinen
Rembrandtplein, Thorbeckeplein en Leidseplein gelijktrekken met de
zomerregeling, dus 01.00 u. doordeweeks en 02.00 u. in het weekend.
We zijn zeer benieuwd of dit wordt toegestaan en houden u op de hoogte.

opgelucht melden dat we
weliswaar wat kleine
schades hebben geleden,
maar dat knokpartijen en
vernielingen ons bespaard

TUKKI
Evenals verleden jaar verbindt de TUKKI gedurende de zomermaanden de
drie uitgaansgebieden: Rembrandtplein e/o, de Pijp en het Leidseplein.

zijn gebleven. De omzet
was geweldig en dat
maakte heel veel goed.
Rembrandtplein bravo!
De groeten, Maarten.
.
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Enige informatie:
•

Op vrijdag en zaterdag van
22.30 tot 03.30 uur.

•

Opstapplaats Rembrandtplein
hoek Reguliersdwarsstraat.

•

Er is plaats voor 3 personen.

•

Kosten 3 euro per persoon.

•

Als aanvulling op het nachtnet
van het GVB Amsterdam.

•

Zeer gewild bij het stappubliek
en (jonge) toeristen.

•

Meer informatie op de site van
het GVB Amsterdam
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Vervanging grasmat
Het stadsdeel heeft besloten dat er een nieuwe grasmat wordt gelegd.
De aannemer start op maandag 6 juni en het werk zal elf werkdagen
in beslag nemen. De afzonderlijke grasgedeelten worden met hekken
afgezet en deze blijven na voltooiing van het werk nog twee weken
staan om de wortels te laten vasthechten aan de ondergrond. Het
hardstenen verhoogde middenplateau blijft gewoon toegankelijk.
de

Nieuws in ’t kort

Er is ’n Amsterdammer doodgegaan
11 mei 2011

Leen Engelsman
74 jaar
Markant ondernemer
van de Rembrandtbar.
De man met de snor

•

en zijn

terrein zal door kunstenaar Peter Doeswijk

onafscheidelijke sigaar.

gedecoreerd worden met reproducties van
etsen van Rembrandt. Dat wordt mooi!

We zullen hem missen.

•

Het Ajax Experience Center streeft ernaar
de opening te laten samenvallen met het

De foto is genomen op

begin van de nieuwe voetbalcompetitie.

26 januari 2009

Dus begin augustus.

t.g.v. de start

•

van de renovatie

Alle winkels in het centrum zullen eerste
en tweede Pinksterdag geopend zijn van

van het Rembrandtplein.

12.00 tot 18.00 uur.

Belangrijke telefoonnummers
* Plein- en Straatmanager: Ernst Weidema

Het hoogspanningshuisje op het midden-

06 50 628 390

* Gebiedsbeheerder: Joke Spel

140 20

* Voorlichting Amsterdam-Centrum

020 624 11 11

* Stadstoezicht (parkeren)

020 251 22 22

* Reinigingspolitie

020 551 96 45

* Buurtregisseur: Hans Mangnus

via 0900 8844

* Buurtregisseur: Jerry van Dijk

via 0900 8844

* Milieudienst

020 551 38 88

* Bestrating / Reiniging

020 551 95 55

* Gemeentelijke Ongediertebestrijding

020 555 56 00

* Graffiti-verwijdering: ‘Graffiti-ex’

030 666 34 73

* Zorg en overlast

020 552 44 42

* Slachtofferhulp detailhandel

0800-0801

Spoedeisende hulp 112
Politie, Brandweer, GG&GD 0900-8844

Bereikbaarheid stadsdeel Centrum
•

Internet

Alle horeca-informatie en producten verzameld op één pagina:
www.centrum.amsterdam.nl > ondernemen > horeca.
Zie ook: > loket centrum > ondernemen > horeca.
•

Telefoon

‘Antwoord’, het informatietelefoonnummer van de gemeente
Amsterdam: 14 020. Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
18.00

uur.

Voor

alle

(eenvoudige)

vragen,

klachten

of

meldingen. Het netnummer ‘020’ hoeft er niet voor.
•

Vergunningmanager

Ingewikkelde vragen, meerdere vergunningen of wijzigen
horecaformule? Maak een afspraak via 14 020 of mail uw
vragen naar horecavergunningen@centrum.amsterdam.nl
•

Balie Horeca

Deze Stadhuisbalie is geopend op ma/wo/vr van 09.00 tot
12.00 uur en op di/do ook van 13.00 tot 15.30 uur. Eerst een
volgnummer halen bij de centrale receptie.

