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Beste collega,
 
Het mooie weer komt eraan! En uiteraard hopen we ook
op versoepelingen binnenkort! Zodra er meer bekend is over
eventuele versoepelingen na 21 april melden we hierover in de
volgende nieuwsbrief.

Voor het zover is: heb jij leuke ideen of acties? Voor het openen van
de winkelstraat of het toeristisch seizoen?! Laat het ons weten!

Hartelijke groet,
BIZ Vereniging Egmond aan Zee
Sandy Dekker, voorzitter

Paaltjes in de Voorstraat

Op 1 april treedt de afspraak weer in werking om de paaltjes in de
Voorstraat te plaatsen.

Om 11 uur 's-morgens worden de paaltjes door de ondernemers
geplaatst, samen met een voetgangershek, en om 7 uur de volgende
ochtend worden ze er door de gemeente weer uitgehaald. 

De ondernemers doen dit op verzoek van de gemeente zodat een
medewerker van de gemeente niet twee keer per dag vanuit
Bergen naar Egmond aan Zee hoeft te komen om de paaltjes te
plaatsen.

Ben je van mening dat dit anders geregeld zou moeten worden, neem
dan contact op door een mail te sturen naar
info@bizegmondaanzee.nl.

Zoom meeting

Nu de BIZ officieel van start is, willen we graag een vergadering
organiseren voor alle ondernemers. Aangezien het er niet naar uitziet
dat dat op korte termijn mogelijk is, organiseren we op donderdag 22
april om 19.30 uur een Zoom meeting. 

Om jullie bij te praten over de plannen voor de komende 5 jaar.
Wat zijn de aandachtspunten? 
Wat wordt de vergaderstructuur?
Hoe informeren we de ondernemers en waar kun je zelf informatie
vinden?
Over de Algemene Ledenvergadering
Over de bestuurssamenstelling
Met wie neem je contact op als je een vraag, idee of verzoek hebt?

Wil je deelnemen aan de vergadering? Meld je aan
via info@bizegmondaanzee.nl.  Je ontvangt van ons daags voor de
vergadering een uitnodigingslink.
Heb je zelf onderwerpen die je in de vergadering wilt brengen? Deze
kun je naar hetzelfde adres mailen.

BRANDBRIEF
Afgelopen vrijdag 2 april was in het Gemeentenieuws de noodkreet te

lezen van Marcel Hansen en Ramona Nijssen, eigenaren van
restaurant Ladypapa in Bergen.

Twee weken na de opening van hun restaurant legde corona alles stil.
Zij vallen net buiten de regelingen en zijn hierdoor zwaar getroffen. 

Geldt dit ook voor jou, val je net buiten de regelingen of vallen de
regelingen door omstandigheden buiten je macht voor jou negatief

uit? Durf jij je verhaal te delen? Dan is deze oproep voor jou.

De wethouders Economische Zaken in Noord-Holland willen zo veel
mogelijk verhalen verzamelen met als doel een brandbrief naar de

regering te sturen. 

Stuur jouw verhaal met als titel 'onterecht geen recht' naar
info@bizegmondaanzee.nl. Wij zorgen ervoor dat jouw en alle andere

verhalen bij de wethouder terechtkomen.

TONK

Extra ondersteuning bij plotselinge inkomensdaling

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien
dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal
voor inwoners/ondernemers die door deze  inkomensdaling hun
noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en
water) niet meer kunnen betalen. 

De tegemoetkoming kunt u vanaf nu aanvragen in de gemeente waar
u woont. De aanvraag moet voor 1 juli 2021 bij de gemeente binnen
zijn. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf
1 januari 2021.

Meer weten of TONK aanvragen? 

De TONK-regeling vraagt u eenvoudig aan. Het aanvraagformulier
staat op de website van de gemeente of kan worden opgestuurd. Voor
informatie over de TONK kunt u ook terecht bij het Sociaal Team van
uw gemeente of op www.bergen-nh.nl

Voor contact met Sociaal Team van de gemeente Bergen gaat u naar
www.bergen-nh.nl/sociaalteam.
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