
Nieuwsbrief

Beste collega's,
 
Het seizoen is bijna op zijn einde. We hebben het allemaal lekker druk
gehad maar voelen ook dat het anders is dan anders. Hoe gaat het er
straks uit zien? Meer dan ooit is het belangrijk dat we samenwerken
en zorgen dat we bezoekers blijven trekken naar ons dorp. Om dat te
realiseren hebben we mooi nieuws voor je! Lees maar snel.

Sandy Dekker
voorzitter BIZ Egmond aan Zee

Even voorstellen...

Voor het uitvoeren van zijn
plannen en organiseren van
evenementen heeft BIZ Egmond
aan Zee ondersteuning
gekregen van Joost Botman.
Uit de werkgroepoverleggen die
afgelopen voorjaar hebben
plaatsgevonden zijn veel goede
ideeën en initiatieven
voortgekomen.

Joost gaat de komende periode de ondernemersvereniging helpen
met het uitvoeren van deze plannen. Joost is geen onbekende in de
regio. Naast dat hij verantwoordelijk is voor de opzet van de BIZ in
Duindorp Schoorl, heeft hij een regionaal toeristisch netwerk opgezet
voor de Regio Alkmaar. Daarnaast kent hij Egmond aan Zee erg goed
door zijn werkzaamheden voor De Jongens uit Schoorl. Komende tijd
is Joost vaak in ons dorp en heeft hij veel afspraken met verschillende
ondernemers.
Wil je ook graag een afspraak met Joost? Bel hem gerust!
Op 0613542075.
Deze functie wordt niet gefinancierd vanuit de BIZ bijdrage, maar
vanuit de gemeente.

Op vrijdag 5 augustus jl is op de WDR de aflevering uitgezonden van het programma
“Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich – Alkmaar und Egmond aan Zee in Nord-
Holland”. Een hele mooie aflevering waarin ook Egmond een rol speelt. In totaal

heeft het programma ruim 1,8 miljoen kijkers getrokken.
 

Kijk de aflevering terug op: Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich – Alkmaar und
Egmond aan Zee in Nord-Holland - Servicezeit - Fernsehen - WDR.

KoopLokaal!

Voor en door lokale ondernemers

Hoi enthousiaste ondernemer,

Op dinsdagavond 27 september organiseert de gemeente in
samenwerking met coöperatie 'Bestel Maar' een presentatie
over het concept KoopLokaal. We willen u graag inspireren
over dit idee, onder het genot van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te
zijn!
 

KoopLokaal geeft een antwoord op het wegvloeien van
lokale omzet naar de grote digitale platforms als
Thuisbezorgd, Bol en Amazon. Het biedt een platform waar
consumenten met gemak digitaal terecht kunnen bij de
lokale horeca en retail, en kunnen sparen voor lokale
producten. Coöperatie 'Bestel Maar' heeft dit platform
ontwikkeld in samenwerking met ondernemers in de
gemeente Den Helder. Een filmpje over proces en uitkomst
daarvan is te bekijken via de volgende
link: https://vimeo.com/666768735/c84f019336

Tijdens deze avond willen we vertellen en vragen
beantwoorden, maar ook graag met elkaar in gesprek of dit
een goed idee is voor de gemeente Bergen en onder welke
voorwaarden KoopLokaal een succes kan zijn voor de lokale
economie van Bergen. Onder de aanwezigen zijn
ondernemers uit de verschillende kernen. Daarnaast zijn
aanwezig: wethouder Erik Bekkering, centrummanager
Joost Botman, projectleider ‘Verbinden Bergense
Ondernemers’ Farzad Ghaus, de gebiedsregisseurs en de
beleidsambtenaren Economische Zaken.

 

Programma (onder voorbehoud)

                    19:00 - 19:35 inloop
                    19:35 - 19:45 welkomstwoordje
                    19:45 - 20:30 presentatie KoopLokaal
                    20:30 – 20:45 pauze
                    20:45 - 22:15 Vragen en praten over presentatie

                    Locatie nog niet bekend

Windenergieparken

De komende jaren worden meer windparken op zee gebouwd om Nederland te
voorzien van duurzame, betrouwbare en betaalbare energie en zo bij te dragen
aan de klimaatdoelstellingen. Er zijn, behalve onderstaande windparken, onder
meer plannen voor de windparken Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver,
Nederwiek en Doordewind. Op windopzee.nl en op noordzeeloket.nl vindt u meer
informatie over windenergie op zee. Ook staat daar de routekaart met de
bestaande en geplande windenergiegebieden tot en met 2031.

Hollandse Kust (noord): bouw start dit najaar

De voorbereiding voor de bouw van windpark Hollandse Kust (noord) is in
volle gang. De verwachting is dat in oktober dit jaar wordt gestart met de bouw.
CrossWind, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco, ontwikkelt en
exploiteert dit windpark. Het park komt op ongeveer 18,5 kilometer van de kust
van Noord-Holland te liggen, gerekend vanuit Egmond aan Zee. Elk van de 69
turbines zal een vermogen van 11 megawatt leveren. Ook voor dit windpark is
TenneT de netbeheerder. De planning is dat windpark Hollandse Kust (noord)
halverwege 2023 de eerste stroom zal leveren.

Via windopzee.nl en noordzeeloket.nl kunt u op de hoogte blijvevan de
ontwikkelingen rond de bouw van dit park. Ook op de website
van CrossWind leest u actuele informatie over de ontwikkeling van het park.
 

UITNODIGING
Woensdag 5 oktober 2022

9.00 - 17.00 uur
Cultuurkoepel Heiloo

Meld je aan voor Regiosafari Alkmaar!

Woensdag 5 oktober gaan we weer op Regiosafari door de regio
Alkmaar, hét gratis event voor iedereen die werkzaam is in de
gastvrijheidssector! Een dag die vol in het teken staat van ontmoeten,
inspireren en bovenal: samenwerken en van elkaar leren. Het thema
dit jaar is ‘Toekomstbestendig personeelsbeleid en vergroten van jouw
naamsbekendheid!‘. Namens Toeristisch Netwerk Regio Alkmaar en
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord nodigen we je graag uit
voor deze leuke en inspirerende dag!

Ben jij een toeristische ondernemer, cultuurmaker, ambtenaar of werk
je bij een regionale destinatiemarketingorganisatie? Meld je nu aan
voor Regiosafari Alkmaar via onderstaande button! Het volledige
programma en een terugblik naar vorig jaar vind je op de website.

Klopt jouw bedrijfsinfo op Egmond.nl?

Op Egmond.nl staan (bijna) alle hotels, restaurants en winkels in de Egmonden.
De informatie hiervan wordt gebruikt in promotie van Egmond. Check daarom of jouw

onderneming juist vermeld staat. Klopt iets niet? Meld dit dan via
mark@buronoordzee.nl

 

Gastheer van Het Groene Strand
 

Op donderdag 3 november en dinsdag 8 november 2022
organiseert IVN de cursus Gastheer van Het Groene Strand.
 

Onze Noord-Hollandse stranden trekken veel gasten. Of je nu een
horecagelegenheid runt, activiteiten organiseert of werkzaam bent bij
een verblijfsaccommodatie, laat jouw gasten op een andere manier
kennis maken met het strand!
 

Tijdens deze gastherencursus op donderdagmiddag 3 november en
dinsdagmiddag 8 november ontdek je meer over het leven op het
strand en hoe je die beleving met je gasten kunt delen.
 

Het strand lijkt een enorme zandbak, maar als je weet hoe je moet
kijken verandert het in een spectaculair natuurgebied.

 

Waar: 
Dag 1: Laguna Beach Schoorl (Camperduin).
Dag 2: Zoomers Castricum aan Zee

Data: donderdagmiddag 3 november en dinsdagmiddag 8 november
2022 tussen 13:00 en 17:00 uur

Voor wie: recreatieondernemers op of rond het strand,
en recreatieondernemers met veel strandgasten langs de
Noordzeekust van Noord-Holland

Aantal deelnemers: 15-25 (vol is vol)

Kosten: € 40 met Groene Strand-korting (normaal tarief € 125)

Meer weten over de inhoud van de cursus en aanmelden? Kijk op
de website van IVN.

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.

Copyright © BIZEgmondaanZee

Ons mailadres is:
info@bizegmondaanzee.nl

Wil je je gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Je kunt hier je wijzigingen doorgeven: update your preferences of unsubscribe from this list.
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