
BEDRIJVENINVESTERINGSZONE 
CEINTUURBAAN 
 

Graag leggen wij als Ondernemersvereniging 

Ceintuurbaan uit wat de meerwaarde is van een 

bedrijveninvesteringszone. U krijgt duidelijkheid 

hoe onze plannen gaan bijdragen aan het 

verbeteren van uw omzet en wat wij daarvoor 

gaan doen.  

 

Wat is een bedrijveninvesteringszone (BIZ)? 

Een BIZ is een samenwerkingsverband tussen 

ondernemers op de Ceintuurbaan, waardoor 

gezamenlijke activiteiten kunnen worden 

gefinancierd. 

 

Wat willen we met een BIZ bereiken? 

We willen meer bezoekers naar de Ceintuurbaan 

trekke en ervoor zorgen dat ze meer gaan 

besteden. Hiervoor is een goed 

ondernemersklimaat nodig en moeten we samen 

werken aan: 

 Een betere bekendheid van de Ceintuurbaan 

en het profileren van de straat binnen De Pijp; 

 Een representatieve, aangename en veilige 

winkelstraat voor bewoners, consumenten, en 

ondernemers;  

  

 Het aantrekken van nieuwe ondernemers die 

lege/beschikbare panden invullen; 

 Een betere bereikbaarheid van de 

Ceintuurbaan. 

 

Wat levert het u op? 

Samen staan we sterker in het gesprek met de 

overheid over de plannen en uitvoering van de 

herinrichting van de straat. En met concrete acties 

kunnen we de Ceintuurbaan en uw onderneming 

onder de aandacht brengen van de consument. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 Promotieactiviteiten. Een werkgroep 

bestaande uit ondernemers van Kapsalon 

Saadet, Ciro 1939, Mr. Bean, de Wereldwinkel, 

Team Kapsalon, PC Rider, Hecke Elektronica, 

Café ’t Ceintuurtje, Novita Doron Hairsalon en 

de Stadsfiets werkt op dit moment 

consumentenacties uit binnen het thema 

‘Over de Brug’ voor het komende jaar. Wilt u 

ook meedoen, meldt u zich dan aan via 

secretariaat@ceintuurbaanamsterdam.nl.  

We gaan aandacht besteden aan de Eerlijk 

Winkelen route die in mei wordt gelanceerd, 

omdat de Ceintuurbaan daar onderdeel van 

gaat uitmaken. Ook zullen we samen met de 

Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat de 

Sint weer in De Pijp verwelkomen.  

Door de lancering van een nieuwe website 

over de Ceintuurbaan - waarop ook uw 

onderneming te vinden zal zijn - en investering 

in sociale media als Facebook wordt de 

vindbaarheid van de Ceintuurbaan verbeterd 

en wordt informatie verstrekt over leuke 

acties en activiteiten. We kunnen elkaar 

helpen meer rendement uit social media te 

halen door ervaring hiermee te delen, online 

en offline verkoopkanalen aan elkaar koppelen 

en klanten naar elkaar door te verwijzen. 

 Het creëren van een verzorgd straatbeeld 

tijdens (en na) de herinrichting van de 

Ceintuurbaan. Zo hebben we afgelopen jaar 

gezorgd voor tijdelijke sfeerverlichting, maar 

met de BIZ kunnen we ieder jaar 

sfeerverlichting ophangen! Ook kunnen we 

investeren in de verlichting van panden en/of 

van de bomen in de straat of bijvoorbeeld  
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 plantenbakken plaatsen om de sfeer in de 

straat te verbeteren. Met de gemeente 

werken we verder aan oplossingen voor het 

fietsenparkeerprobleem. 

 Het project Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) waarbij we als ondernemers samen met 

het stadsdeel en de politie acties en 

maatregelen uitvoeren die straat schoner, 

netter en veiliger maken. Met resultaat: de 

eerste KVO-ster is behaald! En via een 

WhatsApp groep gaan we elkaar op de hoogte 

houden van winkeldiefstal, wisseltrucs vals 

geld en andere veiligheidszaken; 

 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 aan 

vergunningen en uitstallingen); 

 Belangenbehartiging. Het BIZ bestuur is het 

aanspreekpunt zijn voor het stadsdeel en de 

gemeente over bijvoorbeeld de herinrichting 

van de Ceintuurbaan. 

Hoe werkt het? 

Om al deze acties te kunnen betalen willen we 

samen met u een BIZ oprichten voor het 

onderstaande gebied, waarmee we de komende  

 

vijf jaar (!) een vuist kunnen maken en de 

Ceintuurbaan weer op de kaart kunnen zetten!  

 

Via een vaste BIZ-bijdrage van € 110,- per jaar 

draagt u uw steentje hieraan bij. Deze bijdrage 

wordt via uw gemeentelijke WOZ-nota geïnd. De 

geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één 

als subsidie aan de BIZ Ceintuurbaan uitgekeerd. 

Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers,  

en door uw bijdrage kunnen we jaarlijks 

beschikken over een budget van zo’n € 12.000,-!   

 

Uw stem is nodig! 

Om tot de invoering van de BIZ te komen, is 

uiteraard uw stem nodig. Door vóór de invoering 

van de BIZ te stemmen, betaalt iedereen hieraan 

mee, en maakt u de verschillende 

promotieactiviteiten mogelijk! Daarmee wordt de 

Ceintuurbaan aantrekkelijker voor (nieuwe) 

consumenten, nieuwe ondernemers en daarmee 

ook voor u! Stem daarom vóór de invoering van de 

BIZ!  

 

Meer Informatie? 

De totale begroting, een actieplan en overige 

informatie vindt u op: 

 www.ceintuurbaanamsterdam.nl. 

 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw 

winkelstraatmanager John Bardoel via 06-

22527964 of j.bardoel@seinpost.com.  
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