
 

Datum: 10 juni 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, I. Berkhoff, en P. 

Bluijs 

Afbericht: E. Verheij, R. van der Moot, C. Hubers (zal later aansluiten) 

Deelnemers gemeente: I. Keur, P. Spijkerman en A. Langendoen 

Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager) 

1. Opening 

Welkom. Geen punten voor de agenda. De heren Berg worden vervangen door de heer Van Dam. De 

heer Hogendoorn laat via de heer Keur weten aan te sluiten wanneer er weer fysiek vergaderd zal 

gaan worden.  

2. Verslag 3 juni jl.  

Vastgesteld. 

3. Evaluatie openstelling sinds 2e Pinksterdag 

Vrijdag jl. heeft er een evaluatie plaatsgevonden betreffende het afsluiten van de Haltestraat voor 

verkeer. Een afvaardiging van retail, horeca en gemeente was hierbij aanwezig. Retailers begrijpen 

dat er behoefte is om ruimte beschikbaar te stellen voor de horeca maar vindt het afsluiten van de 

Haltestraat dagelijks vanaf 12 uur wel wat rigoureus hetgeen de horeca begrijpt. Er is besloten om de 

Haltestraat van donderdag t/m zondag vanaf 15.00 uur af te sluiten. Gemeente zal voor specifieke 

horeca (b.v. lunchrooms) komen met een oplossing op maat. 

Mevrouw Keur doet een verzoek om op korte termijn een bredere evaluatie te plannen. Mevrouw 

Den Ouden zal dit in de werkgroep 1,5 meter economie bespreken en met een voorstel komen. 

Vanuit Zandvoort Marketing wordt gewerkt aan een campagne genaamd Beachforsharing om als 

Zandvoort de komende periode meer zichtbaar te zijn. 

4. Politieke situatie 

De gemeente brengt vooralsnog geen nieuws naar buiten. OBZ hoopt dat er 16 juni a.s. een nieuw 

college gevormd is.  

5. Activiteiten/werkgroepen tot 1 juli  en na 1 juli 

De werkgroep 1,5 meter economie komt na deze vergadering bijeen. Aandachtpunt zal onder meer 

zijn hoe met de komende periode om te gaan. Punten zullen meer op detail worden uitgevoerd.  

 

 



 

 

6. Rondje langs de velden: 

KHN: 

Blijdschap overheerst maar ook zorg en angst. Men houdt zich over het algemeen goed aan de regels 

echter in kroegen is het lastig de 1,5 meter te hanteren. Zorg wanneer de zomer voorbij is en mensen 

geen gebruik meer zullen maken van het terras maar binnen willen zitten. Hoe wordt dan omgegaan 

met de 1,5 meter.  

Uit onderzoek blijkt dat 1/4 van de bevolking momenteel de horeca bezoekt. Omzetten blijven achter 

en zorg is er voor de periode vanaf 1 oktober wanneer uitgestelde betalingen zullen worden geïnd. 

Wat betreft het versoepelen van de maatregelen is er verschil per veiligheidsregio. In Kennemerland 

is het bestuur bestaande uit 7 burgemeesters rigide en streng in de ogen van de horeca.   

De heer Berkhoff verwijst naar een 11tal verkeersborden die onlangs in Haarlem zijn geplaatst. 

Navraag bij de medewerkers die deze borden plaatsten leert dat de opdracht hiervoor onderdeel is 

van bestaande scenario’s . Als dit soort besluiten worden genomen moet OBZ hiervan vooraf op de 

hoogte zijn. De heer Berkhoff doet een oproep voor kortere lijnen met burgemeester Moolenburgh 

en mevrouw Van Broekhoven. Mevrouw Keur begrijpt deze frustratie en geeft aan dat het iets 

genuanceerder ligt.  Gemeente Zandvoort doet haar best zoveel mogelijk versoepelingen door te 

voeren en is hierover continue in gesprek met de VRK. Gemeente Zandvoort verschuilt zich zeker niet 

achter VRK.  

De heer Berkhoff vraagt hoe we kunnen borgen dat verkeersmaatregelen die worden getroffen ook 

bij de ondernemers bekend zijn en vraagt of het mogelijk is de scenario’s aan de OBZ leden te sturen.  

Mevrouw Keur meldt dat alle maatregelen zijn opgeheven en continue gemonitord wordt hoe het 

met de trein, in het dorp en op het strand gaat. Aan het opstellen van de definitieve scenario’s wordt 

nu gewerkt.  

VVSZ: 

Zorgen om punten die zowel op landelijk als gemeentelijk niveau stil liggen. Denk hierbij aan: 

- Blijven staan in de winter 

- Wat wordt meet maand  

- Extra steunpakketten o.a. kwijtschelding van pacht en precario 

Om deze punten niet naar de achtergrond te doen belanden zal op korte termijn hiervoor op 

landelijk niveau aandacht voor worden gevraagd.   

Zandvoort Marketing: 

Naast signing is Zandvoort Marketing een campagne Beachforsharing aan het opzetten. Met een 

bijdrage uit het Innovatiefonds is het mogelijk om via korte filmpjes te laten zien dat het veilig is om 

in Zandvoort te verblijven.  

Volgende week vindt het eerste hoteloverleg plaats. Opgemerkt wordt dat er inmiddels weer meer 

verblijfstoeristen naar Zandvoort komen.  

 



 

 

Standplaatshouders: 

Zien dat er meer bezoekers naar Zandvoort komen, maar er komen er weinig mensen met de trein. 

NS adviseert niet met de trein te reizen. Tegelijkertijd heeft Zandvoort bezoekers nodig. Een taak 

voor Zandvoort Marketing de marketing hierop aan te passen. De heer Busscher doet de suggestie 

mondkapjes met Beachforsharing uit te delen ook aan de bezoekers die met de auto uit Duitsland 

komen. Zo zijn de mondkapjes ook zichtbaar in Duitsland. Mevrouw Lemmens neemt deze suggestie 

mee. 

De heer Van Dam heeft contact gezocht met mevrouw Keur betreffende de parkeervakken voor 

fietsen die ter hoogte van zijn viskraam daarvoor is ingericht.  

Gemeente: 

Volgende week vindt er een informele sessie met de gemeenteraad plaats waarin o.a  de ideeën voor 

de extra steunpakketten zullen worden besproken. Suggesties opgehaald uit deze sessie kunnen 

worden meegenomen en zodra er een nieuw college is worden behandeld.  

7. Frequentie van (digitaal) overleg 

Besloten wordt 24 juni nogmaals het overleg digitaal te doen laten plaatsvinden. Mevrouw 

Logtenberg doet een verzoek OBZ overleggen thematisch in te richten en denkt hierbij bijvoorbeeld 

aan de omgevingsvisie.  

8. Aanschaf Chainels 

Mevrouw Den Ouden wacht op de offerte. Zij is benieuwd hoe de OBZ leden dit platform wensen in 

te zetten. Alleen voor OBZ leden of ook toegankelijk voor de ondernemers? De heer Bluijs vindt 

Chainels een goed medium om iedereen bij aan te laten sluiten.  

W.v.t.t.k. 

De heer Tromp is benieuwd naar de ervaringen van de ondernemers met een restaurant betreffende 

het werken met een tijdslot. De reacties zijn positief. Het is een manier om meer dan 30 gasten te 

kunnen ontvangen.  

De heer Berkhoff doet een oproep vertrouwen uit te stralen en geen incidenten te benoemen. 

Volgende bijeenkomst: 24 juni, aanvang 9.00 uur 


