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1 Voorwoord 

Samenwerking is van essentieel belang om de aantrekkelijkheid en het 

economisch functioneren van de Ceintuurbaan te versterken. Dit BIZ-

plan biedt het kader voor gezamenlijke investeringen in onze straat de 

komende vijf jaar. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

 

Namens het bestuur 

 

 

Robert Patinnama, Jeannette van Benthem en Brigitte Cornelisse 
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2 Inleiding 

2.1  Achtergronden 

De Ceintuurbaan is een van de winkelstraten in De Pijp. De 

ondernemersvereniging Ceintuurbaan werkt met verschillende 

activiteiten aan de versterking van de aantrekkelijkheid van de 

Ceintuurbaan. Het bestuur wil via een bedrijveninvesteringszone de 

samenwerking in de straat versterken, het activiteitenprogramma op 

een hoger niveau brengen en dit alles op een structurele en 

professionele wijze.  

2.2  Gebiedsafbakenining 

 

De Ceintuurbaan is een redelijk lange straat waarin een aantal 

deelgebieden zijn te onderscheiden. Het oostelijke deel dat zich tussen 

de Ruysdaelkade en de hoek Tweede van der Helstraat – Sarphatipark 

bevindt. Een midden deel dat grenst aan het Sarphatipark en het deel 

richting de Amsteldijk.  

 

Bij de totstandkoming van dit plan is overleg gevoerd met verschillende 

ondernemers om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de 

verschillende delen vorm zou kunnen krijgen. Daaruit volgde de 

gebiedsafbakening die is weergeven figuren hiernaast.  

 

Het BIZ-gebied omvat de Ceintuurbaan nummer 1 tot en met nummer 

157 en nummer 186 tot en met nummer 354. Ook enkele zaken aan het 

Sarphatipark, te weten nummer 40 tot en met nummer 48 behoren tot 

het gebied. Verder behoort ook de Tweede van der Helstraat nummer 2 

A. 
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3 Doelstellingen  

Extra inzet bovenop de activiteiten van de gemeente 

Onze doelstellingen voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ)  zijn ten 

alle tijden complementair aan de activiteiten die de gemeente reeds 

uitvoert in/voor het BIZ gebied. Dit wil zeggen, dat de BIZ activiteiten 

nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen. 

 

Ambitie: beter economisch functioneren Ceintuurbaan 

We willen het (economisch) functioneren van de Ceintuurbaan 

verbeteren. Dit betekent dat we activiteiten willen oppakken die kunnen 

bijdragen aan: 

 Een representatieve, aangename en veilige winkelstraat voor 

bewoners, consumenten, en ondernemers;  

 Een betere bekendheid van de Ceintuurbaan en het profileren van de 

straat binnen De Pijp; 

 Het aantrekken van meer (nieuwe) consumenten; 

 Een beter ondernemersklimaat; 

 Het aantrekken van nieuwe ondernemers die beschikbare panden 

invullen; 

 Betere samenwerking tussen ondernemers; 

 Een betere bereikbaarheid van de Ceintuurbaan. 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

Om deze doelen te bereiken, pakken we de volgende activiteiten op: 

 Het organiseren van promotieactiviteiten rond feest- en 

themadagen; denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk horeca event 

of een leuke Moederdagactie. En uiteraard verwelkomen we de Sint 

weer samen met de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat; 

 Het creëren van een verzorgd straatbeeld tijdens (en na) de 

aanstaande herinrichting van de Ceintuurbaan. Door bijvoorbeeld 

samen met de gemeente te kijken naar een oplossing voor het 

fietsenprobleem en door het plaatsen van plantenbakken of hanging 

baskets (zie onderstaande foto als voorbeeld); 
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 Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarbij we als 

ondernemers samen met het stadsdeel en de politie bij elkaar 

komen om te spreken over (de voortgang op) acties en maatregelen 

die de straat schoner, netter en veiliger maken. Met resultaat: de 

eerste KVO-ster is inmiddels behaald!; 

 Het aanlichten (vanaf de openbare ruimte) van  de etalages en 

entrees van de zaken aan de Ceintuurbaan, ook dit in het kader van 

verbetering van de sfeer en veiligheid;  

 De realisatie van sfeerverlichting in de wintermaanden (foto 

hieronder geeft een voorbeeld weer); 

 

 

 

 Het vaker onderling  doorverwijzen van klanten  via  bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van een (online) klanten- of kortingskaart of een 

gezamenlijke actie (bijvoofbeeld via Facebook); 

 Investering in de website over de Ceintuurbaan ( en in sociale media 

als Facebook, met als doel een betere vindbaarheid van de 

Ceintuurbaan en informatieverstrekking over acties, activiteiten en 

overige belangrijke zaken; 

 Het regelmatig organiseren van een netwerkborrel en/of cursus voor 

ondernemers om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het bestuur 

van de BIZ Ceintuurbaan, de winkelstraatmanager en uw mede-

ondernemers kunnen u ondersteunen en concrete oplossingen of 

adviezen geven zodat u sneller uw doel bereikt (denk bijv. aan 

vergunningen en uitstallingen); 

 Belangenbehartiging. Het BIZ bestuur zal het aanspreekpunt zijn 

voor het stadsdeel en de gemeente over bijvoorbeeld de 

herinrichting van de Ceintuurbaan. 

 

Verantwoording 

Het BIZ-bestuur zorgt voor de uitvoering van de afgesproken 

activiteiten. En voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan alle 

heffingsplichtige ondernemers en de gemeente. 
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4 Heffingsplichtigen 

Ondernemers zijn heffingsplichtigen 

Alle ondernemers werkzaam in een onroerende zaak gekarakteriseerd 

als niet-woning, vallend binnen de BIZ. Het gaat daarbij om de 

belastingobjecten winkel, restaurant/café, cultuur/gemeenschapshuis en 

onderwijsinstelling (kinderdagopvang).  

 

Uitsluitingen 

De volgende bedrijven hoeven niet mee te betalen: kantoren, bedrijven 

die niet op de begane grond gevestigd zijn, bedrijfsverzamelgebouwen 

etc. Niet-woningen op verdieping worden niet meegenomen. 

 

Ondernemers of pandeigenaren die net buiten het BIZ gebied vallen 

maar wel graag mee willen doen aan de BIZ, kunnen dat doen door 

vrijwillig BIZ geld te betalen (zij krijgen dus geen aanslag van de 

belastingdienst) 

 

Aantal 

De zone telt naar de stand van 12 september 2014 in totaal 123 

bijdrageplichtigen. 

 

Vast bedrag per bedrijf 

De bijdrage vormt een vast bedrag per heffingsplichtige van €110,--. 
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5 Organisatie en werkwijze 

Rechtsvorm 

We kiezen voor de rechtsvorm van een Vereniging.  

 

Termijn van werking 

De BIZ wordt opgericht voor een termijn van 5 jaar. Hierna wordt de 

BIZ geëvalueerd, een nieuw activiteitenplan opgesteld en een nieuwe 

stemming georganiseerd.   

 

Bestuur 

Het bestuur van de BIZ Ceintuurbaan wordt gevormd door 3 personen. 

Het voorlopige bestuur bestaat uit:  

Robert Pattinnama  

Jeannette van Benthem 

Brigitte Cornelisse  

 

Het bestuur stelt een BIZ-plan met meerjarenbegroting op voor de 

periode van de BIZ (2015 t/m 2019). Dit plan ligt nu voor. Op basis van 

deze begroting worden jaarplannen opgesteld, die worden uitgevoerd 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

Werkwijze 

Naast de activiteiten in de Ceintuurbaan zet de BIZ zich in voor een 

goede communicatie over de activiteiten en belangenbehartiging via: 

 Drie nieuwsbrieven per jaar per per e-mail; 

 Twee ondernemersbijeenkomsten maal per jaar, waaronder een 

jaarlijkse ALV waarbij het jaarverslag (verantwoording) en jaarplan 

(vooruitblik activiteiten komende jaar) worden besproken; 

 Bestuursvergaderingen; 

 Overleg met bewoners; 

 Overleg met de gemeente; 

 Het ondernemersoverleg De Pijp en overleg van de Stichting 

Promotie De Pijp; 

 Deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen; 

 Bijwonen bijeenkomsten van alle relevante organisaties en 

stakeholders. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een winkelstraatmanager. 

 

Relatie met de ondernemersvereniging 

Na de oprichting van de BIZ worden alle bijdrageplichtige ondernemers 

in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Het 

lidmaatschap is gratis.  

 

De bestaande ondernemersvereniging zal niet worden opgeheven om 

een terugvaloptie te hebben als de BIZ geen succes blijkt te zijn. 
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6 Begroting 

6.1  Investeringen 

Uitgaven voor activiteiten en werking 

De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde 

activiteiten. In totaal bedragen de kosten hiervoor € 11.850,--. In 2015 

zijn de kosten hoger vanwege de aanschaf van feestverlichting en de 

ontwikkeling van de website. 

 

Daarnaast heeft de BIZ Ceintuurbaan te maken met interne kosten zoals 

het secretariaat, bestuurskosten en andere onkosten. Deze kosten 

bedragen over de gehele BIZ-periode € 500 ,--.  Dat is minder dan 5% 

van de totale begroting. In 2015 zal de Ceintuurbaan vanuit het 

winkelstraatmanagement worden ondersteund. Deze ondersteuning 

wordt door het stadsdeel Zuid mogelijk gemaakt. Nog onduidelijk is of 

en hoe het winkelstraatmanagement hierna wordt ingevuld.  

 

Buffer  

De begroting bevat een buffer van 5% van de totale kosten per jaar 

voor de gevolgen van toegekende bezwaren en als de eigenaren niet bij 

leegstand aansprakelijk worden gesteld de eventuele faillissementen 

(e.d.) in het BIZ gebied. 

 

Tempo van de uitgaven 

Het tempo van de uitgaven voor activiteiten is zo uitgespreid dat de 

uitgaven de inkomsten per jaar niet overtreffen en op het eind van de 

periode (afgezien van de buffer, zie volgende punt) op een saldo van nul 

eindigen.  

Uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019 

Activiteiten           

- Aanschaf feestverlichting € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 
- Feestverlichting 
voorzieningen  
& onderhoud € 1.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

- Groen in de straat € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 

- KVO           

- website   € 500 € 500 € 500 € 500 

- Sinterklaas € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 

- Promotie De Pijp € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

- Promotieactiviteiten € 4.000 € 2.750 € 2.750 € 2.750 € 2.750 

Subtotaal € 21.100 € 11.850 € 11.850 € 11.850 € 11.850 

Werkingskosten           

- Vergaderkosten € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 
- Administratieve 
ondersteuning € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 

Subtotaal € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

            

Buffer (5% kosten) € 1.080 € 618 € 634 € 634 € 634 

Totaal € 23.018 € 12.688 € 12.688 € 12.688 € 12.688 
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6.2  Dekking 

Inkomsten           

- BIZ bijdage € 13.192 € 13.192 € 13.192 € 13.192 € 13.192 

- subsidie feestverlichting € 10.000         

- KVO PM PM PM PM PM 

Totaal € 23.192 € 13.192 € 13.192 € 13.192 € 13.192 
 

BIZ-subsidie 

De door de gemeente uit te keren BIZ subsidie bestaat uit de opbrengst 

van de heffing onder de heffingsplichtigen, verminderd met de 

perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZ-subsidie is niet 

met BTW belast. 

 

Subsidie 

In 2015 kan er gebruik worden gemaakt van subsidiegelden voor 

feestverlichting. De omvang van de subsidie is naar verwachting zo’n € 

10.000,--, dit wordt nog nader bepaald.  

 

Leegstand 

In geval van leegstand op de peildatum wordt niet de gebruiker, maar 

de eigenaar van de bedrijfsruimte belast Zodra het pand weer verhuurd 

of verkocht is, zal in het daarop volgende jaar de nieuwe gebruiker 

worden belast.  

 

Vertrek van ondernemers 

In geval van tussentijds vertrek van een ondernemer het BIZ gebied, 

krijgt men geen geld terug. 

6.3  Overschotten 

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de op die 

periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan dat deel 

worden verschoven naar de volgende periode. Als er geen tweede BIZ-

periode komt, zal de vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek van 

alle door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan 

de heffingsplichtigen die voor de laatste subsidieperiode de BIZ-bijdrage 

hebben betaald. 

 

 

 



 

 

17 

Bijlage 1  
 

BIJLAGE 1:  UITVOERINGSOVEREENKOMST  

PM 

 

BJLAGE 2: VERORDENING 

PM 

 

BIJLAGE 3: STATUTEN 

PM 

 


