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VAN DE
VOORZITTER
Beste collega,
Allereerst wens ik je veel gezondheid en de allerbeste succesvolle wensen voor dit nieuwe jaar!
2020 Is een feit. Een nieuw leuk jaar waar we als ondernemers iets mee kunnen. Neem bijvoorbeeld de gebeurtenissen
van 100 jaar terug. De roerige jaren 20 van o.a. gangsters, charleston. Thema`s die leuk kunnen zijn voor etalage of winkel.
2020 Ook het laatste jaar van deze BIZ periode. Het jaar waarin we gaan beslissen of we weer 5 jaar doorgaan of niet.
2020 Het jaar van milieu, Co2 en stikstof. De gemeente is druk bezig om dit alles terug te draaien. De Weimarstraat sluit hierbij aan
en doet mee in een pilot. Vanaf 28 januari a.s. mogen wij een elektrische deelbestelbus verwelkomen in de Weimarstraat. Deze
wordt voor alle ondernemers ter beschikking gesteld. Wil je als ondernemer gebruik maken van dit aanbod, dan ben je van harte
uitgenodigd om op dinsdag 28 januari bij de kick-off aanwezig te zijn. We gaan onze handtekening plaatsen. Tevens kunnen we je
dan uitleggen hoe het werkt.
2020 Wordt weer een leuk jaar met diverse activiteiten. 2019 Was geslaagd met een grote Zomerfestival, Sint en Kerst activiteiten.
Mede dankzij de inzet van onze enthousiaste collega’s, die gul prijzen hebben gegeven, was het Zomerfestival compleet.
Mijn dank hiervoor! Helaas liet het weer wel een deel van de dag te wensen over, maar dat mocht de pret niet drukken!
2020 gaan we op 30 mei weer een groot festival organiseren. De bestuursleden zijn volop bezig met het bedenken van activiteiten.
Iedereen die leuke ideeën heeft, is van harte welkom om deze met ons te delen.
2020 Het jaar van nog meer samenwerking. Graag wil ik samen met het huidige bestuur in gesprek gaan met de collega’s uit de
straatdelen. Al jaren zijn er binnen de straat verschillende belangen. We willen dit op kort termijn per straatdeel in kaart brengen.
Na de gesprekken gaan we kijken hoe we vanuit het bestuur gehoor aan wensen kunnen geven. Het streven is in februari te starten
met de gesprekken. Ik hou je hiervan op de hoogte!
2020 Nog meer samenwerking met de gemeente. Wordt 2020 het jaar van transitie?!
Met dank aan alle collega’s en relaties die hun bereidwillige medewerking hebben verleend, om onze winkelstraat in 2019 op de
kaart te brengen!

Met vriendelijke groet,
Guido Bokstijn
Voorzitter
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SAVE THE DATE 30 MEI 2020
LENTEFESTIVAL
Sla snel om!

SAVE THE DATE 28 JANUARI 2020
KICK-OFF E-DEELBESTELBUS

UITNODIGING VAN DE GEMEENTE
Geachte relatie,
Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van de pilot elektrisch deelbestelbus.
Middels deze pilot gaat de Vereniging
BIZ Weimarstraat ervaring opdoen met een elektrische Renault Kangoo . Deze pilot wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente Den Haag in samenwerking met Zeeuw en Zeeuw en Leaseplan.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 januari op de Weimarstraat in Den Haag (de precieze locatie volgt
nog). Vanaf 16:30u bent u van harte welkom.
Noteer de datum alvast in uw agenda en geef s.v.p. aan of u aanwezig kunt zijn door een mail te sturen
aan carin@conversion.nl.
Graag tot ziens op dinsdag 28 januari!
Met vriendelijke groet,
Rowena Dekker
(Beleidsadviseur luchtkwaliteit gemeente
Den Haag)
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Sla snel om!

