
 

 

Suggesties coronaherstelplan  

Gemeente Zandvoort 
College van burgemeester en wethouders 
t.a.v. Janneke den Ouden 
Postbus 2 
2040 AA  ZANDVOORT 
 
 
 
Zandvoort, 20 januari 2021 
 
 
Onderwerp : Voorstellen KHN Zandvoort invulling steunmaatregelen coronaherstelplan 
Contact : 06-51174294  / i.berkhoff@khn.nl 
 
Geachte mevrouw den Ouden, Beste Janneke, 
 
Zoals afgesproken heeft KHN Zandvoort gebrainstormd om ideeën en input aan te leveren voor 
de resterende 40% invulling van het coronaherstelplan.  
Hieronder treft u onze bijdrage aan. (zie diverse links in de teksten) 
 

- Gemeente heeft € 10.000,- maximaal als lening per bedrijf beschikbaar gesteld voor 
steun. Kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van dit bedrag zou ondernemers 
helpen hun liquiditeit te verbeteren. 

- Mogelijkheid voor aanvullende TVL-steun van 2% van de omzet 2019 voor horeca. 
- Er zijn in Noord-Holland inmiddels 2 succesvolle kookboeken uitgegeven, waarbij lokale 

ondernemers een gerecht publiceren, Alkmaar (www.alkmaarskookboek.nl) en Haarlem 
(www.haarlemskookboek.nl) In het herstelplan kan een basisbedrag voor het opstarten 
van het Zandvoorts kookboek worden opgenomen om de opstart van het boek een boost 
te geven. 

- Financiën beschikbaar te stellen voor het opzetten van jaarlijks terugkerende activiteiten 
(b.v. Concert at Sea), braderie (gemeente betaalt staanplaats), Zandvoort culinair, tour 
culinair i.c.m. Zandvoort marketing waarbij extra aandacht is voor de organisatie vanuit 
de Zandvoortse bevolking en deze activiteiten worden geïntegreerd in de Zandvoortse 
maatschappij 

- Koop lokaal systeem opzetten, naar voorbeeld van de gemeente Velsen, middels een 
platform/bestelsite. 

- Opzetten van een cadeaukaart systeem voor Zandvoort bijvoorbeeld naar voorbeeld van 
Hoofddorp centrum, zie Giftcard - Hoofddorp Winkelstad 

- Kortings-/spaarkaart, ook wel de cashbackkaart Zandvoort genoemd verder optuigen en 
breder wegzetten 

- (verwijderbare) Overkapping realiseren voor activiteiten op een plein, zodat bij minder 
mooi weer de activiteit doorgang kan vinden en het publiek comfortabel een bezoek kan 
brengen en verblijven. 

- Per 1 juli wordt het gebruik van plastic wegwerpartikelen verboden. We kunnen nu alvast 
vooruit denken en dit project via ondersteuning van het herstelfonds vorm geven en de 
eerste investeringen doen. Stad & Co heeft hier een model voor opgesteld dat als 
voorbeeld zou kunnen dienen. 

http://www.alkmaarskookboek.nl/
https://www.ijmuidenactueel.nl/ik-koop-lokaal/
https://hoofddorpwinkelstad.nl/giftcard/
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- Naar voorbeeld van de gemeente Castricum vouchers uitdelen aan hulpbehoevenden en 
zwakkeren in de samenleving t.w.v. € 40,- per voucher welke besteed kan worden bij de 
horeca en factuur dan betaald wordt door het herstelfonds. 

- De afsluiting van de Haltestraat professioneel inrichten met een permanent 
paaltjessysteem en aanduidingen. 

- Sfeerverlichting voor overige momenten in het jaar buiten de decembermaand om, 
voorbeeld zoals de nieuwe verlichting van het Raadhuis in kleuren. 

- Naar voorbeeld van Den Bosch een centraal terras creëren voor ondernemers die geen 
terras hebben bij hun bedrijf of sowieso weinig ruimte hebben, voorheen al niet en nu 
met coronaregels al helemaal niet. Zij zouden in kunnen schrijven op één of meerdere 
weken om de exploitatie van het terras voor hun rekening te nemen. 

- Bijdrage BIZ voor ondernemers voor 2021 vanuit het herstelfonds overnemen. 
- Verlaging OZB voor 2021 voor de getroffen sectoren. 
- Naar voorbeeld van de gemeente Amstelveen een subsidiemogelijkheid opzetten waarbij 

de door de ondernemers geïnvesteerde bedragen in coronamaatregelen, zoals 
spatschermen, desinfecterende materialen, terrasvoorzieningen etc. vergoed worden. 

- De kosten voor de aanvraag artikel 35 (zwak-alcohol mogen schenken in de openbare 
ruimte) niet doorberekenen aan ondernemers, maar hen 5 vouchers te geven welke 
hiervoor ingeruild kunnen worden. 

- Naar voorbeeld van de gemeente Zaanstad de beveiligers/portiers, die ingehuurd 
moeten worden bij evenementen en andere bijeenkomsten te betalen via het 
herstelfonds. 

- Buslijn laten rijden nar en van Zandvoort om publiek van buiten Zandvoort naar 
Zandvoort te halen; iet zoals Amsterdam Beach Bus 

- Pendelbootdienst opzetten op zee om publiek een verbinding te bieden tussen 
Zandvoort, IJmuiden, Noordwijk en eventueel Scheveningen 

 
Wij vertrouwen er op voldoende input te hebben geleverd voor projecten die worden opgenomen 
in de verdere invulling van het herstelplan. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KHN Zandvoort, 
 
 
 
Robert Hartog 
voorzitter 
 

https://www.khn.nl/nieuws/voucheractie-gemeente-castricum-voor-horecaondernemers
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/grootste-terras-van-den-bosch-komt-op-de-parade-met-steeds-een-andere-sfeer~afd57bba/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.mijnamstelveen.nl/amstelveen-start-met-subsidieregeling-15-metermaatregelen-voor-noodlijdend-mkb/#:~:text=Per%2020%20januari%20staat%20de,gereserveerd%20uit%20het%20lokale%20coronafonds.

