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Beste collega,
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de nood waarin veel
ondernemers verkeren:

In de afgelopen tijd zijn veel ondernemers in de problemen gekomen
en het is niet altijd eenvoudig om de juiste wegen te vinden. Heeft u
als ondernemer hulp nodig in deze corona tijd, neem dan contact met
ons op. We kunnen geen garanties geven, wel de belofte dat we ons
inzetten om jullie er doorheen te loodsen. 

Afgelopen week heeft Tom Pedroli, financieel adviseur in Bergen,
aangeboden om gratis mee te kijken met ondernemers die in nood
verkeren of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Twee zien meer
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dan een.

Wat kunt u verwachten?
Er wordt een quickscan gemaakt om te zien of alle beschikbare
regelingen worden benut. Daarnaast wordt gekeken naar het
toekomstperspectief van uw onderneming. 

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Mail dan
naar info@egmondactief.nl. Of bel met Sandy Dekker. Alleen zij
behandelt dit verzoek. Zo weet u dat uw verzoek discreet wordt
behandeld. 

Aarzel niet als u hulp nodig hebt, en neem contact met ons op. We
hebben elkaar juist nu hard nodig.

Bestuur Ondernemersvereniging Egmond Actief
Sandy Dekker
 

Website BIZ
Via verschillende wegen, per post, in de nieuwsbrief, WhatsApp, via
de gemeente en via de ondernemersvereniging heeft u in de
afgelopen weken informatie ontvangen over de
BedrijvenInvesteringszone Egmond aan Zee.

Alle informatie over hebben we samengebracht en kunt u nalezen op
www.bizegmondaanzee.nl

BIZBOX

Vrijdag 15 januari startte de maand van de BIZ. Voor alle
ondernemers in het BIZ gebied hebben we een BIZBOX
samengesteld met iets lekkers te eten en te drinken, een

aardigheidje en informatie over de BIZ Egmond aan Zee. BIZBOX
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nog niet opgehaald? Hij staat voor u klaar bij Bike Shop Egmond.
Doen!

 

Uw stem is belangrijk!
Heeft u geen stemformulier voor de BIZ ontvangen? Laat het ons
weten. Dan zorgen we er voor dat een nieuw exemplaar wordt
opgestuurd.

Let op: het stemformulier is verstuurd door de gemeente en niet
door Egmond Actief. 

U kunt uw stemformulier per post retourneren, of u kunt het formulier
scannen en mailen naar: bizstemming@debuch.nl

Nog eens alles nalezen over de BIZ? We hebben de informatie
gebundeld op de website: www.bizegmondaanzee.nl

Heeft u nog vragen? Mail ons op info@bizegmondaanzee.nl

Groen- en bomen beleidsplan

De gemeente Bergen is bezig met het opstellen van een nieuwe
groen- en bomenbeleidsplan.

Voor de ontwikkeling van dit plan wil de gemeente graag weten wat
bewoners vinden. Dat gebeurt door middel van een online enquête en

door het houden van digitale gespreksavonden.

Een groot deel van het nieuwe beleidsplan gaat over het onderhoud
van het groen dat er al is. Dat zal niet veel veranderen. Maar er zijn

ook ontwikkelingen waar de komende jaren rekening mee moet
worden gehouden, zoals de klimaatverandering en het zorgen voor

meer biodiversiteit. Daarin kunnen keuzes gemaakt worden. Inwoners
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en organisaties kunnen helpen bij het maken van die keuzes. Door te
vertellen waar zij waarde aan hechten wanneer het gaat om het groen

in de openbare ruimte.
 

Meedoen kan door de online enquête in te vullen
op www.ikdenkmeeoverbergen.nl

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor één van de drie digitale
gespreksavonden over het groenbeleidsplan in februari. De avonden

zijn van 19.30 tot 21:00 uur: 

Voor Schoorl op 10 februari
Voor Egmond 17 februari
Voor Bergen 24 februari

Als u verhinderd bent op de avond van uw eigen kern, kunt u op een
andere avond aansluiten. Een groot deel van de invulling van de

avonden is gelijk.
 

Wilt u bij een van de digitale avonden aanwezig zijn? Meld u dan aan
via michelsuiding@debuch.nl.

Kort voor aanvang van de avond wordt de link naar de digitale
gespreksavond verstuurd.
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Ons mailadres is:
info@egmondactief.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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