De leefregels van de ondernemers van de Zeedijk en Geldersekade
voor een leefbare, schone & aantrekkelijke buurt

De leefregels
Samen met elkaar maken we de Zeedijk en Geldersekade tot een leefbare, schone en aantrekkelijke
buurt. Daarom gelden deze leefregels:


Houdt u de straat schoon: respecteer de ophaaltijden van het huisvuil (maandag- en
donderdag avond vanaf 17 uur) en ook de venstertijden voor het bedrijfsafval. Heeft u grof
vuil? Dan eerst bellen met de gemeente voor een afspraak via telefoonnummer 14020!



Houdt u zich aan de 25 meter regel. Dat betekent dat de ondernemers hun stoep en straat
voor hun winkel/onderneming dienen schoon te houden in een straal van 25 meter



Gooi geen afval zoals peuken of vet op straat of in de putten!



Houdt u zich aan de openingstijden en sluitingstijden die gelden voor uw onderneming.



Zorgt u ervoor dat uw onderneming geen geluidsoverlast veroorzaakt, zowel binnen als
buiten de zaak.



Belt u voor overlast/overtredingen/gebreken aan de straat met de gemeente via
telefoonnummer 14020. Tussen 08.00 en 18.00 uur kunt u op werkdagen ook “whatsappen”
met de gemeente. Vragen kunnen gesteld worden door een “whatsapp” bericht te sturen
naar het telefoonnummer 06-44440655.



Belt u voor spoedgevallen en gevaar met de politie via 112, of anders (politie, geen haast)
0900- 8844.



Meldt u het aan de straatmanager (straatmanagerbizzeedijk@gmail.com) als er overige
vragen en opmerkingen zijn.



Zorgt u dat er veilig (en tijdig) geladen en gelost wordt door uw leverancier en dat deze
rekening houdt met het overige verkeer, de fietsers en de passanten.



Gedraagt u zich als goede buur en houdt het contact met de overige ondernemers en
bewoners warm. Neemt u klachten van bewoners en andere ondernemers serieus.



Houdt u met uw bedrijfsvoering rekening met uw vergunningen, en houdt uw personeel op
de hoogte van de regels.

We wensen u allen namens de NV Zeedijk, de BIZ Zeedijk, de straatmanager en het Stadsdeel
Centrum een hele mooie en succesvolle zomer!

