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Deze nieuwsbrief staat online met 

handige hyperlinks: 
 

www.OnzeZeedijk.nl/nieuwsbrief 
 

 

1. Presentatie avond uitkomsten interviews 

Doordat heel kort voor de presentatie avond 

duidelijk werd dat er een probleem was met 

de gereserveerde locatie moest de avond 

gesplitst worden over twee nieuwe locaties, 

namelijk de Koopermoolen en de Haven van 

Texel.  Brigitte en Hans, nogmaals hartelijk 

dank! 

Aan de hand van een powerpointpresentatie 

van meer dan 140 sheets vertelde de 

woordvoerder van het brugteam, Ton Jacobs, 

de uitkomsten van de interviews en de daaruit 

voorvloeiende brugvoorstellen. De presentatie 

kan iedereen downloaden via : 

www.onzezeedijk.nl/7april 

Ongeveer 50 bewoners en ondernemers van 

de Zeedijk en de aangrenzende straten waren 

aanwezig. Aan de interviews hebben in het  

 

 

totaal  51 mensen deelgenomen, waarvan 14 

ondernemers. Vier geïnterviewden wonen 

niet op de Zeedijk, maar in een van de 

aangrenzende straten. 

 

 

2.Brugvoorstellen 

Aan de hand van de uitkomsten van de 

interviews zijn een aantal brugvoorstellen 

geformuleerd. Het doel van deze voorstellen is 

een oplossing te vinden voor conflicterende 

belangen. 

Veel van deze voorstellen hebben betrekking 

op het Zeedijk straatbeeld. 

De belangrijkste voorstellen: 

 Groene loper 

Meer groen op de Zeedijk >> 

 BAPZ 

Een eigen Zeedijk meldpunt / 

attentiepunt voor overlast   >> 

 Terrasjes & evenementen 

Minder decibels  in ruil voor een  

Zeedijk Zomer Week >> 

 Verbreding evenementen 

Zodat andere ondernemers er ook aan 

kunnen verdienen ipv omzetverlies >> 

 Evenementen platform Amsterdam 

Samen sterker bij de gemeente >> 

 Fiets- en scooterchaos 

Parkeerbeugels en gleuven 

Parkeerhaven voor scooters 

Fietserzone >> 

 Huis-en bedrijfsafval 

Het meest besproken onderwerp 

tijdens de interviews  >> 

http://www.onzezeedijk.nl/nieuwsbrief
http://www.onzezeedijk.nl/7april
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_GroenLoper.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_BAPZ.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_Terras&Eve.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_verbredingEve.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_EvenementenPlatform.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_FietsStaen.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/NB_afval.htm


 Afvalcontract ondernemers 

Door samenwerking, minder kosten 

en beperken ophaaltijden? >> 

 

 Splitsing Hartjesdagen 

Terug naar een buurtfeest? Of 

commerciële Hartjesdagen en buren 

hartjes? >> 

 

Nieuwsgierig geworden naar de 

brugvoorstellen? Kijk dan op de website en 

beoordeel elk voorstel met een rapportcijfer. 

www.OnzeZeedijk.nl/brugvoorstellen 

4.Werkgroepen brugvoorstellen 

Voor het verder uitwerken van de 

brugvoorstellen willen we graag een aantal 

werkgroepen installeren. Deze werkgroepen 

verwerken uw reacties en komen vervolgens 

met een definitief voorstel.  

De werkgroepen komen maximaal 2 keer bij 

elkaar en worden vervolgens weer ontbonden. 

www.OnzeZeedijk.nl/brugvoorstellen 

5.Vragenuurtje 

Tijdens de interviews werden behoorlijk wat 

opmerkingen gemaakt over het beleid van het 

stadsdeelcentrum. Zowel bewoners als 

ondernemers hebben vragen over het 

gevoerde beleid. 

Daarom is besloten om een vragenuurtje te 

organiseren. U kunt dan niet alleen vragen 

stellen aan een afgevaardigde van het 

stadsdeel, maar ook aan de directeur van de 

NV Zeedijk. Meer info: 

www.onzeZeedijk.nl/brugvoorstellen/vu.htm 

 Uitnodiging 
 

Voor het Zeedijkburendiner en/of 
Zeedijkburenborrel  

  

maandag 19 mei 2014 
 
Voor meer info en aanmelden: 

www.ZeedijkBurenDiner.nl 

 

 

6.Wat ga jij doen? 

Kijk nu eens om je heen, stel je voor dat een 

van de mensen in jou omgeving een 

hartstilstand krijgt… Of  jij zelf…  Is er dan 

iemand die kan helpen?  Wat doe jij als elke 

seconde telt?  

Reanimeren kan iedereen leren! In een korte 

cursus van maar vier uur. Hier op de Zeedijk, 

samen met partner, buren, vrienden etc.   Bij 

voldoende aanmeldingen, minimaal zes, gaan 

we dat organiseren.  

De cursusprijs bedraagt maximaal 55€ per 

persoon.  

Voor  meer informatie en vrijblijvend 

aanmelden  via de website: 

www.OnzeZeedijk.nl/hart 

7.Nog een keer de afvaltijden…. 

 Bedrijfs- 
afval  
ochtend 

Bedrijf- 
safval  
middag 

Regulier 
afval 

maandag   17.00 u 

dinsdag 6.00  – 
9.00 u  

18.00 – 
21.00 u  

 

woensdag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

donderdag   17.00 u 
vrijdag 6.00  – 

9.00 u 
18.00 – 
21.00 u 

 

zaterdag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

zondag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

 
Buiten de hierboven genoemde tijden mag 
bedrijfsafval alleen vanuit het bedrijfsterrein 
aan inzamelaars worden aangeboden.  
Het mag dan dus niet op straat worden 
gezet. 
 
 

Copy voor de volgende 
nieuwsbrief mailen naar: 

Nieuwsbrief@Zeedijk020.nl 
 

 

Twitter: Zeedijk020 

http://www.onzezeedijk.nl/afvalcontract
NB_splitsingHartjesdagen.htm
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/vu.htm
http://www.zeedijkburendiner.nl/
http://www.onzezeedijk.nl/hart
mailto:Nieuwsbrief@Zeedijk020.nl

