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Nieuwsbrief

Beste collega,
Eindelijk gaan we elkaar weer zien op 8 maart. We kunnen na 2 jaar met nieuwe energie
aan de slag en vragen van jullie input, hulp en betrokkenheid.
Het is een bomvolle agenda met belangrijke besluiten die we moeten nemen, over de
begroting, en over de focus van ons beleid voor de komende jaren.
Wat pakken we als eerste op? Wat wordt onze koers? Wat vind jij? Je begrijpt dat het wel
heel belangrijk is dat je komt. De officiële uitnodiging wordt volgende week door het
bestuur (leden en aspirant-leden) uitgedeeld!
Zou je ons een plezier willen doen en laten weten dat je komt? Ik ga nog niet alles
verklappen, maar geloof me… deze wil je niet missen. Tot 8 maart!

Sandy Dekker
voorzitter BIZ Egmond aan Zee

Ja, ik kom naar de ondernemersbijeenkomst

!!! HORECA NIEUWS !!!
BELANGRIJK
We gaan een hernieuwde aanvraag doen voor de “Corona” terrassen. Dit ter compensatie
voor de geleden schade in de afgelopen tijden.
Iedereen die graag een extra terras wil, stuurt een mail naar
info@bizegmondaanzee.nl met daarin:
Naam onderneming:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
Tekening terras met m2 en positie.
Voor de ondernemers aan het Pompplein geldt dat jullie een gezamenlijk plan indienen.
Iedere ondernemer aan het plein moet opnieuw aangeven of hij of zij wel of niet gebruik
willen maken van de mogelijkheden van het terras. We gaan ervan uit dat de ondernemers
dat samen organiseren en met een plan/ tekening komen. Omdat er opnieuw een
vergunning moet worden verstrekt, is door de gemeente een aantal voorwaarden gesteld:
1,5 meter op het terras is tot op heden nog steeds de regel
Afscheiding dient op een sfeervolle manier vorm te worden gegeven. Geen rode
linten!
Kijk met elkaar naar de dagelijkse invulling zodat niet op sommige dagen de helft
van het plein leeg staat
Wij dienen het totaalplan in. Daarvoor ontvangen we graag vóór 18 februari 2022 jullie
gegevens!
Voor de ondernemers aan het strand is de benodigde informatie via Michiel Gooijer
(Nautilus) reeds ontvangen.

Ja, ik kom naar de ondernemersbijeenkomst

Gemeente Bergen gaat opnieuw huurovereenkomst aan met
horecaondernemers strand

foto: Cor Mooij

Op 2 februari tekenden wethouder Erik Bekkering en Michiel Gooijer, voorzitter
van de strandondernemersvereniging, een nieuwe huurovereenkomst voor de
horecapaviljoens op het strand.
Erik Bekkering: “Onze gemeente heeft een aantal belangrijke pijlers waaronder een
prachtig strand voor iedereen en professioneel gastheerschap. De paviljoens en hun
medewerkers leveren hieraan een grote bijdrage en zorgen voor blije gasten.”
In totaal tekenen 23 horeca ondernemers een nieuw contract.
Vanuit wederzijds vertrouwen zijn de partijen overeengekomen dat de huur na 10
jaar behoudens opzegging en met een eventuele aanpassing van de huurprijs,
telkens wordt voortgezet met een periode van 5 jaar.
Michiel Gooijer: “Het nieuwe contract geeft ons meer zekerheden, waardoor de
risico’s die gepaard gaan met investeringen door de ondernemers kleiner zijn
geworden.”
Ondernemers zijn door deze zekerheid beter in staat om stap voor stap een bijdrage
te leveren aan waardevol toerisme. Daarnaast is de regeling voor onderverhuur van
de paviljoens verduidelijkt en is de overeenkomst aangepast aan actueel beleid, weten regelgeving.

Heb je vragen over de in deze nieuwsbrief besproken onderwerpen?
Mail ons op info@bizegmondaanzee.nl.
Of neem contact op met een van onze bestuursleden.
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