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Beste collega,
 
SAMEN ZIJN WE STERKER
Daar geloven we in. Ook in deze al zo lang durende, moeilijke
periode. 

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. Schroom niet om contact op
te nemen. Dit zijn uitzonderlijke tijden.
Juist deze tijd toont dat we elkaar nodig hebben. Daarom blijven we
stappen zetten om te komen tot een BIZ.
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Een dezer dagen ontvangt u een brief met stembiljet van de
gemeente. Heeft u vragen over de BIZ, en wilt u deze persoonlijk met
ons bespreken, dan kan dat op donderdag 28 en vrijdag 29 januari
van 12.00 tot 14.00 uur in de Katholieke kerk in de Voorstraat.

Omdat we maar 1 persoon per keer mogen ontvangen vragen we u
een mail te sturen naar info@egmondactief.nl. Wij plannen dan uw
afspraak op de gewenste dag en tijd in.

Bestuur Ondernemersvereniging Egmond Actief
Sandy Dekker
 

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

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

Email adres
Let op: het adres info@bizegmondaanzee.nl is nog niet in gebruik. U
kunt ons bereiken via info@egmondactief.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
nog niet opgehaald? Hij staat voor u klaar bij Bike Shop Egmond.

Doen!
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Profielschets burgemeester: inwoners denken mee
De procedure om te komen tot de voordracht van een nieuwe
burgemeester voor de gemeente Bergen is van start. De eerste
reacties zijn ontvangen en een profielschets is opgesteld.

Kijk voor de (geanonimiseerde) reacties van inwoners van de
gemeente en de reactie hierop op onze website:
www.bizegmondaanzee.nl

Het concept profiel is inmiddels op de website van de gemeente
geplaatst. Tot 25 januari a.s. kunt u hier nog op reageren. Mail
hiervoor naar de raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen
via a.anthonissen@bergen-nh.nl. 
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