
datum vergadering :   22 april 2021 

tijd  :   19.30 -21.00 uur 

locatie  :   Zoom 

 

Agenda Zoom vergadering BIZ Vereniging Egmond aan Zee 

1. Opening 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

3. BIZ organisatie/Bestuurssamenstelling en Brancheverdeling 

Stemmingsuitslag 
De BIZ is een feit. Gebleken is dat de stemmingsuitslag niet officieel is bevestigd aan de 

ondernemers. De gemeente werkt er op dit moment aan om dit op korte termijn in orde te 

maken. Alle officiële stukken zijn te vinden op de BIZ site.  

Bestuurssamenstelling 

Vooralsnog start de BIZ met het bestuur van Egmond Actief. Op de vraag ‘waarom?’ is het 

antwoord dat zich vrijwel geen kandidaat-bestuursleden hebben gemeld. In de nieuwsbrief van 

februari is hiervoor nog een oproep gedaan. Ook op de website staat dit onder ‘Doe mee’. Om 

de voortgang te realiseren is ervoor gekozen om door te gaan met de bestaande 

bestuursleden. Wel wordt actief gezocht naar nieuwe leden.  

Rooster van aftreden 

Daarnaast wordt een rooster van aftreden gemaakt. Zodat er doorstroom is in het bestuur. 

Nieuwe mensen en nieuwe inzichten, terwijl de continuïteit wordt gewaarborgd. 

Nieuwe bestuursleden 

René de Heer heeft zich gemeld als nieuw bestuurslid. Hij zal de sector verblijfsrecreatie 

vertegenwoordigen. 

Namens de horeca meldt Alice Reemst zich. De komende weken hebben we gesprekken 

hierover.  

Voor de categorie ‘overig’  meldt Marcel Buis zich aan. 

 

Mochten er mensen zijn die zwaarwegende redenen hebben waardoor ze een bestuurslid niet 

zien zitten, laat het weten.  

Toe- en uittreding van bestuursleden moet tijdens de Algemene Ledenvergadering 

goedgekeurd worden. Zodra het kan willen we een fysieke ledenvergadering beleggen. Mocht 

dit toch te lang duren dan zullen we weer een Zoom meeting beleggen.  
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Rein wil helpen waar hij kan. 

 

Gevraagd wordt de voordelen van de BIZ nog eens te benoemen. We hadden Egmond Actief, 

daarvan was een beperkt deel van de ondernemers lid. Zij betaalden voor de ‘extra’s’ waar alle 

ondernemers van profiteerden. Die scheve verhouding is er nu niet meer. Iedereen betaalt. 

Daardoor is er ook een groter budget. Dat onder gebruikt kan worden om meer te realiseren 

voor het dorp. En de hiervoor benodigde professionalisering door te voeren.  

4. Gemeente - stand van zaken lopende dossiers 

Nicole Zwartelé, gebiedsregisseur, stelt zich voor en informeert de vergadering in het kort over 

de status van lopende dossiers: 

Reuzenrad  
De uitbater, de heer Vallentgoed ligt in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij tijdig is 

hersteld. Zodra de vergunningen voor het reuzenrad wordt aangevraagd, zal deze voor 

maximaal 2 maanden worden verstrekt. Deze periode is gekozen in overleg met de omwonden. 

Terrassen: 

Zolang we te maken hebben met corona mogen de ondernemers het grote terras op het 

Pompplein gebruiken. Ook horeca-ondernemers die niet aan het Pompplein gevestigd zijn 

mogen hier gebruik van maken. 

Dat geldt ook voor het Eymaplein. De vergunning hiervoor moet wel worden aangevraagd. 

Gastheerschap 
Vorig jaar is een bedrag € 100.000 beschikbaar gesteld aan Egmond aan Zee gastheerschap. Dit 

is besteed aan bebording, corona-bewegwijzering, stickers etc., gastheren en vrouwen, Egmond 

Krant. Ook voor komende zomer is er budget. In de Taskforce wordt besproken hoe dit wordt 

besteed. Ideeën zijn welkom. 

Handhaving 
Met betrekking tot uitstallingen wordt verzocht je aan de regels te houden. 

Voor toenemende drukte is gevraagd om een calamiteiten matrix. Er is een concept ontvangen. 

Dit wordt op de BIZ website geplaatst. 

Woning / recreatie 
Er is begonnen aan het onttrekken van woningen aan de verhuur. Alle panden met de 

bestemming ‘wonen’ mogen nu nog 63 dagen verhuren. Richard Basjes vindt dit onbegrijpelijk. 

Woningen worden van oudsher verhuurd. Omdat het tot het DNA van EaZ behoort. 

Nicole reageert dat dit officieel niet was toegestaan. Nu is het toegestaan voor 63 dagen per 

jaar. Er is woningnood, met name voor jongere mensen en er wordt vrijwel niet gebouwd.  

Parkeren 

Inwoners krijgen prioriteit. Voor Egmond is er een extra dossier: bootjes en tractoren. (100) 

Parkeerautomaten 
Bij de meeste parkeerautomaten moet je nog met muntgeld betalen. Slechts bij 3 of 4 

automaten kun je betalen met pin. De automaten zijn nog niet afgeschreven, waardoor ze 

fasegewijs vervangen worden.   

Algemeen is de mening dat dit niet meer van deze tijd is. Van dagjesmensen kun je niet 
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verwachten dat ze contant geld hebben. Daarbij, Duitse gasten hebben geen voor Nederland te 

gebruiken parkeerapp.  Als vereniging kunnen we hier een signaal over afgeven. 

Digitaal parkeren 
De verwachting is dat dit ingevoerd zal worden. Het sociaal team wordt ingezet om de 

bewoners hierbij te helpen. 

Parkeren voor Hotels en B&B’s  

Hierover willen we een apart gesprek met de projectleider.  

Ondernemerspeiling I&O 
Deze enquete is onlangs verstuurd naar ondernemers in de gemeente. Nicole vraagt de 

ondernemers deze in te vullen. 

Budget voor de BIZ 

Er is budget voor de BIZ om deze op te starten. 

5. Wat gaan we de komende 5 jaar doen? 

Er is een mogelijkheid om extra budget aan te vragen voor het opstarten van de BIZ. Schatting 

is circa € 30.000. We moeten een doel hebben om dit aan te besteden.  

Opties die genoemd worden: 

- een tijdelijke externe voorzitter die de opstart mogelijk maakt.  

- marketing agenda 

- heb je ideeën? Mail ze naar info@bizegmondaanzee.nl 

- Alice noemt transparantie als aandachtspunt 

- Stad & Co heeft veel ervaringen met BIZ zaken. We kunnen hen vragen ons op weg te helpen.  

  Organisatorisch en inhoudelijk.   

In een nieuwsbrief zullen de verschillende opties toegelicht worden. 

6. Vergaderstructuur 

De Taskforce was opgericht in coronatijd. Het plan is om deze te laten bestaan als klankbord. 

Alle branches en bewoners zijn vertegenwoordigd, zodat breder informatie gehaald en 

besproken kan worden. Sandy hoopt hier ook de culturele organisaties aan toe te voegen. 

Bijeenkomsten zullen 1 x per 6 weken of per kwartaal plaatsvinden. 

Bestuursvergadering  Deze vindt elke tweede maandag van de maand plaats. Heb je 

onderwerpen te bespreken of heb je vragen? Schuif aan! Je kan je aanmelden via 

info@bizegmondaanzee.nl. 

7. Informatie en communicatie 

Voornaamste communicatiekanalen zijn de website: www.bizegmondaanee.nl en de 

nieuwsbrief. We zien dat de nieuwsbrief lang niet door iedereen wordt geopend.  

Het idee wordt geopperd om een besloten Facebook pagina te maken en/of een appgroep voor 

de BIZ ondernemers.   

We weten (nog) niet wie precies binnen de BIZ vallen. Dit komt doordat de gemeente de 

stemming heeft gehouden en Consensus heeft bepaald wie binnen de BIZ vallen. Deze 

informatie is vertrouwelijk en wordt niet met ons gedeeld. We werken er aan om iedereen in 

beeld te krijgen, zodat we met alle BIZ leden kunnen communiceren. Als je mensen spreekt die 
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de informatie niet krijgt, geef deze door via info@bizegmondaanzee.nl 

8. Algemene Ledenvergadering  

Deze willen we graag fysiek houden. Als deze situatie nog lang gaat duren dan misschien toch 

weer via Zoom. De corona noodwet biedt ruimte voor uitstel. 

9. Rondvraag 

Vraag over de paaltjes in de voorstraat: daarvoor hebben we de enquete verstuurd. Als je 

ideeën hebt vul de enquete in. De gemeente gaat de meningen ophalen bij de bewoners. 

 

Alice vraagt waarom de BIZ is opgezet zonder dat de mensen erin zijn gekend. De voorzitter 

verbaast zich hierover en noemt de manieren waarop hierover is gecommuniceerd: De 

gemeente heeft alle betrokken hierover voorafgaand aan de stemming schriftelijk 

geïnformeerd, het is regelmatig in de nieuwsbrief aan de orde geweest. Daarnaast is het 

regelmatig genoemd in de App groep voor ondernemers, via Facebook en via ‘je bent Derper 

als..’  Daarbij hebben Sandy en Richard twee dagen in de kerk in de Voorstraat gezeten om 

vragen over de BIZ te beantwoorden.  

Alice blijkt zich uit onvrede te hebben uitgeschreven van de nieuwsbrief. 

Sandy roept op om het gesprek aan te gaan.  

 

Gevraagd wordt wat de meerwaarde is van een BIZ.  

Het allergrootste voordeel is dat  waar eerder een handjevol ondernemers betaalden voor de 

extra’s om het centrum aantrekkelijk te maken, nu alle ondernemers meebetalen. Daarnaast is 

er een groter budget, waardoor meer gerealiseerd kan worden ten gunste van het dorp.  Denk 

aan een aantrekkelijk winkelgebied. Aan deskundigheidsbevordering voor ondernemers. 

Tijd geleden hebben we met een 20-tal ondernemers bij elkaar gezeten om ideeën op te halen.  

Het voorstel is hier eind van het jaar een aparte vergadering aan te wijden.  

Opzetten van de organisatie is nu eerste prioriteit. De BIZ is een nieuwe ondernemers-

vereniging die ook een andere betrokkenheid vraagt.  

Met een aantal ondernemers kijken of we met Stad & Co aan de slag kunnen  

 

Rein vraagt om pijltjes op de straat. Mensen snappen de voetjes op straat niet. Gezamenlijke 

uitstraling. Gezamenlijke routinesticker. Ook binnen.  Mark werkt hier aan en zal het idee op de 

app zetten.  

 

De gemeente gaat het vegen overnemen van Gul. Er is een nieuwe aanbesteding gaande.  

Als een dingen zijn in de openbare ruimte, maak een Fixi melding. Daarmee hebben we ook een 

documentatie wat we gemeld hebben. 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een Escape Route als extra activiteit voor badgasten, maar 

ook voor bewoners. Deelnemers krijgen een tasje mee met opdrachten die langs culturele 

bezienswaardigheden in het dorp voert. Samira Houtenbos van de Escape Room in Egmond 

aan den Hoef heeft inmiddels veel ervaring met het opzetten van Escape routes. Volgende keer 
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geeft Samira een presentatie. 

 

Honden die tegen de gevels plassen is een grote irritatie. Nicole agendeert dit tijdens het 

volgende overleg over afvalbeheer. 

 

Er worden vragen gesteld over verhuur van woningen. De Klok heeft een tijdelijke vergunning 

gekregen voor verhuur van woningen. Met als reden de financiële situatie van de heer Baltus. 

De Taskforce wilde daarop de criteria weten.  

Hoe kun je objectiveren waarom de een een vergunning krijgt en de ander niet? Het is niet 

helder. Dossier voor Marcel Buis om te bespreken met de gemeente. 

 

Braderie: is hier al meer over bekend? 

Richard geeft aan dat er contact is geweest met de gemeente. Verwachting is dat 

doorstroomevenementen tijdens de volgende persconferentie op 3 mei ter sprake komen. 

Daarna heeft Richard contact met de gemeente om te overleggen over de Braderie. We hebben 

meer ruimte en meer tijd gevraagd.  

 

Gevraagd wordt naar de beveiliging van het dorp. Gezien de ervaringen van vorig jaar. Hoe 

houd je grote groepen in toom tijdens drukke dagen en vakanties?  

We hebben goede ervaringen met Jeroen Scholten. Hij is evenementenbeveiliger, en werkt 

vanuit deze achtergrond vanuit gastvrijheid, daarbij is zijn aanpak laagdrempelig. 

 

Er is in de Taskforce gevraagd om een Escalatiematrix . We hebben een concept ontvangen. 

Deze snel op de site zetten zodat iedereen kan reageren.  

Vorig jaar was er elk weekend een startup met Jeroen en de BOA’s. We willen dit graag 

voortzetten. Gastvrijheid is heel belangrijk. Marianne (van Gejut) was vorig jaar gastvrouw en 

met succes. Heb je ideeën, laat het weten. Alles is welkom.  

 

Aanmeldingen voor verschillende onderwerpen 

Ron (Rentals Egmond) wil graag met Marcel (Winkel & Buis) optrekken mbt het Verhuur-dossier 

Ook meldt hij zich aan om mee te denken over projectmatig optrekken.  

Marianne (Gejut) wil graag meer ludieke dingen bedenken om de mensen wijzen op de regels.  

Mark (Buro aan Zee): vraagt of ook een PR werkgroep opgericht kan worden. 

 

Brandbrief:  het verhaal van Marcel-Hans en Ramona krijgt inmiddels landelijk aandacht. Val je 

ook net buiten de regelingen? Deel je verhaal, zodat deze ellende/hiaten een gezicht krijgen. In 

eerste instantie face-to-face ook om te polsen wat men wil delen.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur.
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