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Beste collega,
 
Dat veranderende omstandigheden tot creatieve ideeën kunnen leiden
blijkt ook nu. Deze week verandert de Voorstraat in de Take-away
Boulevard. 

Verder in deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen dat doorlopend
onze aandacht heeft, waaronder parkeren en afvalbeheer.
We praten je bij.

Hartelijke groet,
Ondernemersvereniging Egmond Actief
Sandy Dekker, voorzitter

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/c7oI8v
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=1f135bd201cb244aecc01e117&id=fdbe0c0b55
javascript:;


Take Away Boulevard

Het moment dat de restaurants weer open mogen is helaas nog niet in
zicht. We zijn dus voorlopig nog even aangewezen op Take Away
maaltijden. En waar kun je dan beter terecht dan in Egmond aan Zee?
Daar zit tenslotte een enorme hoeveelheid restaurants en eetcafés, op
een schelpworp afstand van elkaar.

Of je nu trek hebt in originele Italiaanse pizza’s, de lekkerste spareribs
van Noord-Holland, traditioneel gemaakte sushi, vis, spartelvers van
de visafslag in IJmuiden, Hollandse pannenkoeken of een royale
Chinese rijsttafel, je vindt er alles wat je hartje begeert.

Om dit te onderstrepen hebben de ondernemers van deze restaurants
gezamenlijk besloten om de Voorstraat tijdelijk om te dopen in de
Take Away Boulevard.

De ‘officiële’ straatnaam-bordenwissel zal plaatsvinden op
donderdag 18 maart om 12.00 uur bij het Wapen van Egmond. 
Dit bevindt zich aan de Voorstr…. ehh.. de Take Away Boulevard 150
in Egmond aan Zee.

Uiteraard dient de pers (die natuurlijk smult van dit soort nieuws!) zich
wel aan de 1,5 meter regel te houden als ze bij deze bijzondere
gebeurtenis aanwezig willen zijn. 

Meer informatie over deze actie via Rein Antoons,
info@hetwapenvanegmond.nl of via telefoonnummer 072-5064835.

Afvalbakken

De overvolle afvalbakken op
drukke dagen zijn geen



visitekaartje voor Egmond aan
Zee en zijn een een doorn in het
oog van ondernemers en
bezoekers. (Foto van twee
weken geleden)
Met het drukkere seizoen in
aantocht willen we hier een
oplossing voor en staat dit hoog
op onze prioriteitenlijst in de
gesprekken met de gemeente.

FIXI

Zie je iets in de openbare ruimte
waar aandacht aan moet worden
besteed? Maak dan een Fixi
melding. Dat kan via de website
van de gemeente Bergen of door
middel van de Fixi
app.: download deze via  Play
Store google of App store itunes

Denk hierbij aan 

Kapotte straatverlichting.
Overvolle prullenbakken.
Te hoog onkruid.
Kapotte speeltoestellen of speeltoestellen die eigenlijk beter
ergens anders kunnen staan.
Wegwerkzaamheden waar je vragen over hebt.
Fout geparkeerde auto’s.
Zwerfvuil.

https://www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/melding-maken/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.decos.fixi2.citizen
https://itunes.apple.com/nl/app/fixi/id1289224548?mt=8


Te hoog water.
Fietswrakken.

Precario

Onlangs viel de rekening voor de precario rechten op de mat. In de
huidige omstandigheden kan dit ongelegen komen. Wil je hiervoor een
maatwerkoplossing? Neem dan contact op via vastgoed@debuch.nl of
neem contact op met Sandy Dekker of Nicole Zwartelé. Zij brengen je

vervolgens in contact met de juiste persoon.

Parkeren Voorstraat

Een aantal ondernemers vroeg zich af wat de regels zijn voor
parkeren in de Voorstraat. Dit hebben we nagevraagd bij de gemeente
en het antwoord was heel helder. Parkeren in de Voorstraat is niet
toegestaan. Dus, als je geen boete wilt riskeren, parkeer dan ergens
anders waar het wel mag.

Hiernaast lopen ook nog vragen met betrekking tot digitaal parkeren
en de parkeerautomaten.  Heb jij vragen over deze onderwerpen? Mail

mailto:vastgoed@debuch.nl


ze ons op info@egmondactief.nl. Dan kunnen we deze meenemen in
het overleg.

Gladheidsbestrijding

Tijdens de afgelopen gladde periode waren veel stoepen onbegaanbaar door de
sneeuw en bleek er verschil van inzicht te zijn in de aanpak tussen ondernemers en
bewoners enerzijds en de aanpak van de gemeente anderzijds. Heb je hier ideeën
over en wil je meedenken over de prioritering bij gladheid? Laat het ons weten via

info@egmondactief.nl.

Taskforce
Benieuwd wat er in de Taskforce wordt besproken? Vanaf nu

publiceren we de afsprakenlijst op onze
website: www.bizegmondaanzee.nl

Wie denkt mee over hergebruik en reparatie van spullen?

Wij zijn op zoek naar lokale ondernemers, inwoners en initiatieven die
mee willen denken over hergebruik en reparatie van spullen van de
milieustraat. Denk jij mee?
 

mailto:info@egmondactief.nl.
mailto:info@egmondactief.nl
https://www.bizegmondaanzee.nl/uit-andere-overleggen


Beste ondernemer,
 
Loop jij met een business idee rond voor het hergebruik of de reparatie van spullen
die anders op de milieustraat terecht komen?
En/of wil jij meedenken hoe die afvalstromen van de gemeenten Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo nieuwe producten of materiaalstromen kunnen worden voor
lokale ondernemers?
 
In 2025 willen wij dat de hoeveelheid restafval per inwoner flink kleiner is. Waarom?
Omdat we nu veel grondstoffen gebruiken en producten na gebruik weggooien. Dit
zorgt voor een zware belasting op ons milieu en een tekort aan grondstoffen. Dat kan
anders! Daarom willen we inzetten op meer hergebruik en reparatie van onze
materialen. Te beginnen in onze milieustraat.
 
Wij zijn op zoek naar lokale ondernemers, inwoners en initiatieven die mee willen
denken hoe zij spullen van de milieustraat die hergebruikt of gerepareerd kunnen
worden weer lokaal in de markt kunnen zetten. Denk jij mee?

Julian van Deursen (TU Delft, Participatory City Making Lab) is, onder leiding van
Social Enterprise Lab (se.lab) en in opdracht van de vier gemeenten, gestart om te
inventariseren welke lokale ondernemers kansen zien in hergebruik of reparatie van
spullen van de milieustraten en hoe we kunnen helpen met het maken van een
circulair businessmodel.
 
Wat kun je verwachten als je meedoet?

Meedenken in hoe de gemeente materiaal hergebruik en reparatie vanuit de
milieustraat kan faciliteren
Circulair businessmodel ontwerpen rondom een materiaalstroom in een serie
workshops

Voorbeelden van circulaire ondernemingen:

Het opknappen van oude fietsen, of hergebruik van oude fietsframes
Oude serviezen opnieuw glazuren
Tweedehands plantenwinkel
Meubels maken uit B-hout

Heb je interesse of wil je meer weten?
 
Schrijf je nu vrijblijvend in door te mailen naar J.vanDeursen@student.tudelft.nl. Hij
zal contact met je opnemen voor een kennismaking.

mailto:J.vanDeursen@student.tudelft.nl
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