Datum: 8 juli 2020
Locatie: Online via Microsoft Teams
Tijdstip: 9.00 – 10.00 uur
Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen), M. Busscher
K. Logtenberg, J. Keur, H. Molenaar, N. Priester, L. Lemmens, P. Tromp en P. Bluijs
Deelnemers gemeente: I. Keur, A. Langendoen
Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager)
Bericht van verhindering: E. Verheij, R. van der Moot, J. van Dam en W. Coenraad
1. Opening
Welkom. Geen punten voor de agenda.
2. Verslag 24 juni jl.
Vastgesteld. Op de vraag van de voorzitter of er reacties vanuit de achterban komt op de verstuurde
verslagen is het unanieme antwoord NEE.
3. Ervaringen afgelopen periode op het strand, de boulevard, het dorp en bedrijventerrein
Strand:
Blij dat de regels versoepelt zijn en de beperking van 30 gasten binnen is komen te vervallen.
Blij met de snelle actie van de burgemeester om in de APV een lachgas verbod op te nemen. Dit is
een goede eerste stap. VVSZ is benieuwd hoe de handhaving hierop zal gaan plaatsvinden. Op de
boulevard hebben onlangs politiebusjes opgesteld gestaan. Dit is een goede preventieve actie die
uitgevoerd zal moeten blijven worden. Zorgwekkend is de brandstichting die heeft plaatsgevonden
bij Ahoi en Safari Lodge. VVSZ wil graag met het dorp en gemeente de mogelijkheden bekijken om de
criminaliteit aan te pakken.
Blij dat er een nieuw college is. VVSZ heeft enkele vragen aan wethouder Verheij maar daar zij niet
aanwezig is bij deze bijeenkomst zullen die haar op een ander moment gesteld worden.
Wat betreft het punt de paviljoens deze winter te laten staan meldt mevrouw Logtenberg dat het
bestuur 7 juli jl. een overleg heeft gehad met de heer Kamal Mahi (gemeente Zandvoort). De heer
Mahi is nauw betrokken bij dit proces en heeft laten weten dat behalve de natuurorganisaties alle
stakeholders positief zijn. Binnenkort verwacht het bestuur een brief van RWS en zal vervolgens haar
achterban verder informeren. Afgesproken is dat de heer Mahi en het bestuur van VVSZ in overleg
met elkaar zullen blijven over hoe dit verder uit te werken.
Dorp:
De heer Tromp hoort positieve geluiden en merkt op dat het 7 dagen per week weer druk is in het
dorp. Zorg is er met betrekking tot de overlast van fietsers en scooters die niet in de daarvoor
bestemde vakken geparkeerd staan maar Tromp heeft vernomen dat dit de aandacht van de
gemeente heeft.

Horeca:
Regelmatig vindt er een centrumoverleg plaats waar naast veiligheid nu ook gesproken wordt over
de zaken die door Corona de ondernemers bezighouden. Er zijn de heer Busscher geen meldingen
bekend inzake overlast lachgas. Blij is de horeca met de verruiming van de terrassen. Blij is KHN
Zandvoort met de extra noodsteun maar zorg blijft bestaan voor de kosten die eind dit jaar zullen
komen.
Zandvoort Marketing:
Beachforsharing uitingen worden nu uitgerold. Hekken zijn voorzien van bekleding en vlaggen zijn
gehesen. De promotiefilm is gereed en zal worden gedeeld met de achterban. Deze campagne zal
verder onder de aandacht worden gebracht van MRA en Duitsland. Via deze campagne wordt
duidelijk gemaakt dat het in Zandvoort leuk en veilig is om te recreëren.
Uitdaging is het Gasthuisplein. Deze plek zal ook meer zichtbaar moeten zijn.
4. Gemeentelijke punten
a. Nieuw college
Nieuw is wethouder Van Haeften.
b. Coalitieakkoord
De voorzitter heeft de OBZ leden het collegeakkoord toegezonden. Te zien is dat er enkele
accentverschillen zijn aangebracht.
c. Uitbreiding lokale steunmaatregelen.
De voorzitter dankt de insprekers. Het persbericht is eerder gedeeld met de leden.
d. Update uitbreiding terrassen
Aan de hand van de evaluatie is besloten om de huidige maatregelen in de zomerperiode, tot
tenminste 1 september 2020, voort te zetten. In verband met de (verkeers)veiligheid en het
proberen te beperken van overlast wordt de afsluiting verlengd tot en met 2.00 uur.
De heer Tromp meldt dat het plan is op zaterdag 18 juli de Haltestraat feestelijk te openen.
Slechtweer-scenario
Gebleken is dat dit in de praktijk veel ingewikkelder is dan verwacht. Het blijkt lastig om vooraf te
bepalen wat het weer in Zandvoort doet. Zo kan het weer omslaan of wijkt de realiteit af van de
weersverwachting. Daarnaast is de verkeersveiligheid in het geding. Er lopen bezoekers op straat,
terwijl de Haltestraat open blijft. Omwille van de eenduidigheid en duidelijkheid heeft de gemeente
besloten om geen slecht-weerscenario toe passen. De Haltestraat blijft van donderdag tot en met
zondag vanaf 15.00 uur afgesloten.
Namens de gemeente zal er een bewonersbrief gaan naar het hele centrum.

e. Overige punten
Coronafonds: De gemeente heeft € 10 miljoen gereserveerd om getroffen inwoners, ondernemers en
instellingen te ondersteunen. Gekeken zal worden wie op welke manier geholpen kan worden. De
voorzitter doet een beroep op de ondernemers in kaart te brengen hetgeen zij willen vragen uit het
fonds. Mevrouw Keur vraagt te blijven melden waar ondernemend Zandvoort behoefte aan heeft. De
voorzitter vult aan in beeld te brengen wat de schade is en dit te melden. September 2020 zal dit
verder behandeld worden.
6. Volgend overleg.
Volgende bijeenkomst via Teams: 22 juli 2020 aanvang 9.00 uur.
7. Rondvraag
De heer Busscher refereert naar een vraag die door hem gesteld is in een ander overleg. Het gaat om
het huidige terrassenbeleid dat verbied de voorzijde van het terras af te sluiten. Juist in de komende
winterperiode zou het wenselijk zijn dit wel te mogen doen zodat het terras verwarmd kan worden.
Eén zijde zou open gelaten kunnen worden in verband met roken op het terras. Mevrouw Keur zal dit
bespreken met haar collega J. van Broekhoven.
Volgende bijeenkomst: 22 juli, aanvang 9.00 uur

