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HERSTEL BEZOEKERSECONOMIE BINNENSTAD
visie ondernemers en branches oude binnenstad
De gemeente heeft enkele maanden geleden aan het Georganiseerd Bedrijfsleven
Amsterdam (GBA) gevraagd welke punten ‘het Amsterdamse bedrijfsleven’ van belang acht
voor een verantwoord herstel van de bezoekerseconomie ná de coronacrisis. Daarmee ging
de gemeente volledig voorbij aan de mening en belangen van ruim 2.000 ondernemers en
14.000 werknemers in de historische oude binnenstad, het stadsdeel waarvoor de meeste
bezoekers naar Amsterdam komen. Die worden NIET vertegenwoordigd door het GBA!
Het GBA, dat eveneens vergat de binnenstadondernemers te consulteren, presenteerde
desgevraagd in oktober een tiental speerpunten aan de gemeente, waaronder de opdracht
om het coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en wel zo snel mogelijk te wijzigen.
Voor ondernemers in de oude binnenstad kwam het 10-puntenplan van het GBA en de
aandacht hiervoor in de media als een dolksteek in de rug, nota bene van collegaondernemers in coronatijd. Zo hoor je niet om te gaan met ondernemers die zich op
democratische wijze hebben verenigd in BIZ-verenigingen, de belangrijkste
vertegenwoordigers van ondernemers en hun belangen.
Samen met vertegenwoordigers van specifieke branches die in de oude binnenstad actief
zijn, zoals coffeeshops, sekswerkers en raamexploitanten, presenteren de BIZ- en
Ondernemersverenigingen in de oude binnenstad vandaag aan de burgemeester, het college
en de gemeenteraad een eigen herstelplan. De drie kernpunten die hierin voorop staan, zijn:
leefbaarheid, milieu en handhaving.
Met bijgaand statement nemen wij, ondernemers en branches in de oude binnenstad,
nadrukkelijk afstand van het eerder door het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam (GBA)
aan de burgemeester en aan de gemeenteraad gepresenteerde 10-puntenplan, waar de
ondertekenaars van het statement op geen enkele wijze bij betrokken zijn geweest.
Hoogachtend,
Cor van Dijk
voorzitter BIZ Burgwallen
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