NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014
Beste Ondernemers

,

Wij hopen dat U allen een goed seizoen heeft gehad.
Hierbij alle ins en outs waar wij als bestuur de afgelopen zomerperiode mee bezig zijn en zijn
geweest.

Afbakening bouwhekken Ahold/de Nijs/ Gemeente Zandvoort
Of anders gezegd: hoe moeilijk kan het zijn!
Na 3 maanden touwtrekken tussen de bovengenoemde partijen hopen en verwachten wij zeer
binnenkort te kunnen overgaan tot het afsluiten van het terrein met canvasdoeken met daarop
geprinte foto’s van oud Zandvoort beschikbaar gesteld door het Genootschap. Deze doeken zijn van
zware kwaliteit vanwege het feit dat het ongeveer een kleine twee jaar moet blijven hangen.
Op deze manier proberen wij het centrum aantrekkelijk te houden. Nog niet duidelijk is wie de
kosten zal gaan dragen maar zeker niet de OVZ.

Sfeerverlichting
Deze zal zoals ieder jaar weer eind deze maand worden opgehangen en eind februari begin maart
worden verwijderd. In de Kerkstraat wordt het voltage gewijzigd van 230Volt naar 36Volt (led).

Meeuwenoverlast
Er is in het hele dorp veel overlast van meeuwen vooral in het voorjaar. In overleg met het hoofd
reiniging, Peter den Boer, is er een z.g. vogelmegafoon door de gemeente aangeschaft welke met
veel succes op het Kerkplein proef heeft gedraaid.
Eind deze maand begin oktober zal er door de afdeling reiniging een informatie avond zijn waarin de
meeuwenoverlast besproken zal gaan worden.

Automatische incasso
Vanwege de bestuurswisseling in 2014 is het automatisch incasseren een probleem.
Dit geldt enkel voor dit jaar. Daarom zijn er enkele facturen verstuurd zonder dat deze automatisch
worden geincasseerd. Vriendelijk verzoek aan diegenen die het betreft de contributie zelf over te
maken.

OBZ
Nu het nieuwe college een aantal maanden bezig is wordt er een regulier overleg gepland tussen het
bestuur van de OBZ en de wethouder van Economische Zaken & Toerisme Gerard Kuipers.
Er is inmiddels al meerdere malen overleg gevoerd opbouwend en constructief.

Historic Grand Prix
Wij mogen wel zeggen: een groot succes. 10.000 toeschouwers bij de rondrit door het dorp en
51.000 op het circuit. En dit op basis van een perfecte samenwerking met alle belanghebbenden. Op
initiatief van Hilly Jansen, bedrijfsfunctionaris bij de Gemeente, is er een werkgroep ontstaan
met de Wethouder, het Circuit, de OVZ, VVV en Beach Promotion die tot doel heeft om een nauwere
band te creëren tussen het dorp en het circuit. Niet alleen voor dit jaar maar ook de komende jaren
zal er een nauw overleg blijven plaatsvinden met alle belanghebbende partijen.

Promotie dames
Uw bestuur heeft een aantal nieuwe promotiedames aangenomen welke u de komende maanden
met regelmaat zult zien in het dorp.
Er bestaat de mogelijkheid om deze dames in OVZ kleding te laten flyeren met een aanbieding van
uw bedrijf. Verdere inlichtingen hierover bij uw voorzitter.

Ondernemersavond
Op donderdag 6 november a.s. wordt er weer een ondernemers avond georganiseerd die zal
plaatsvinden bij De Haven van Zandvoort.
U allen bent van harte uitgenodigd en wij als bestuur zouden het fijn vinden wanneer u komt.

Decembermaand
 De intocht van Sint Nicolaas en ????? Piet is op zondag 16 november.
 Er zal dit jaar door uw bestuur weer een loterij georganiseerd worden met mooie prijzen.
 Ook de ijsbaan komt dit jaar weer.
Met dit en mooi aangeklede winkels gaan wij met zijn allen voor een spetterende decembermaand.

Jaarmarkt
In nauw overleg met KMG, de heer Willemsen, is besloten om voor de komende jaren geen
zaterdagmiddag markt meer te organiseren. Dit naar aanleiding van de vele klachten van
ondernemers. Wel is het mogelijk om op zaterdag van 17.00 tot 22.00 uur een markt te houden.

Parkeren Grote Krocht bij Albert Heijn
Het juiste parkeerbord is nu eindelijk geplaatst en er is afgesproken dat er van 11 tot 20 uur, 6 dagen
per week, geparkeerd kan worden weliswaar tegen betaling op de laad en los havens van AH.
Tot zover en ik wens u allen een goede verkoop.
Peter Tromp, voorzitter

