
KVSA B.V. - SLUISPLEIN 55
Samen sterker de
toekomst tegemoet! 

VANAF 16.00 UUR 

SCHOON,
HEEL & 
VEILIG 

 

HAVENGEBIED IJMUIDEN  

Informatiebijeenkomst bedrijveninvesteringszone (BIZ) & nazomer borrel  

SAMENWERKEN AAN UW 

U DOET TOCH 

OOK MEE?  

DO 2 SEPTEMBER 2021 



Opening door Frank Dales, burgemeester gemeente Velsen 

Informatie over de BIZ door Farzad Ghaus, oprichter-directeur Stad & Co 

Terugkoppeling enquêteresultaten, actieplan en begroting door Ton Wijker,

voorzitter BIZ Havengebied IJmuiden 

Beste ondernemers in het gebied Halkade/Dokweg & Kromhoutstraat/Amperestraat,

Het bestuur van de BIZ Havengebied IJmuiden wil samen met u proosten op de

toekomst tijdens een nazomer borrel. 

 

De BIZ Havengebied IJmuiden bestaat sinds 2017 en heeft zich in de afgelopen jaren

voluit in het huidige BIZ gebied (Middenhavengebied, IJmondhaven en gebied links en

rechts van Strandweg) bewezen, met onder andere succesvolle camerabewaking,

parkmanagement en een digitaal communicatieplatform. Alles onder het motto

‘schoon, heel en veilig'. Het aflopen van de eerste BIZ-termijn op 31 december 2021

vormt aanleiding ter verkenning van een mogelijke gebiedsuitbreiding, (nieuwe)

samenwerkingsmogelijkheden en het traject naar een nieuwe BIZ (2022-2027) inclusief

de gebieden Halkade/Dokweg en Kromhoutsraat/Amperestraat.

In juni van dit jaar heeft u de mogelijkheid gehad om uw wensen en behoeften via een

online enquête in te brengen. Wij koppelen de enquêteresultaten graag aan u terug

tijdens de nazomer borrel. Het programma bestaat uit:

Samen met de adviseurs van Stad & Co is het bestuur van de BIZ Havengebied

IJmuiden aanwezig om al uw vragen te beantwoorden, met elkaar het gesprek aan te

gaan en het glas te heffen op de toekomst van het Havengebied IJmuiden. Uiteraard

conform de coronamaatregelen. 

Zien we u op donderdag 2 september? Uw mening telt! U kunt nu uw mening laten

horen, dus laat deze gelegenheid niet verloren gaan.

Gebied Halkade/Dokweg &
Kromhoutstraat /Amperestraat 

Ondernemers hebben de ambitie uitgesproken om hun krachten te bundelen over het hele havengebied.
Daarom organiseren we ook voor het huidige BIZ gebied een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op
26 augustus. 

Tot uiterlijk 31 augustus via: Frans Hoogzaad
parkmanager@BIZ-Havenijmuiden.nl

AANMELDEN? JA GRAAG!

mailto:parkmanager@BIZ-Havenijmuiden.nl

