
Economisch debat inbreng CDA Zandvoort

 
Wat wil jouw CDA beteken voor de Zandvoortse 
economie ?
- Uitbouwen van onze economische weerbaarheid vanuit onze 

functie als woon-en badplaats 

- Centrum van Zandvoort versterken als ontmoetingsplek voor 
inwoners en bezoekers. 

- Functies in zorg en welzijn onderdeel maken van economie, Nieuw Unicum als expertise 
centrum, maar ook een zorghotel. 

- Bedrijven terrein NieuwNoord veder optimaliseren, geen opslag van strandhuisjes in bebouwde 
kom. Meer bedrijvigheid en dienstverlening aldaar 

- Potentie van onze Noord Boulevard als ontwikkelingsland gebied invullen als de toeristische   
pool aan zee voor MRA/ ons achterland. 

 
Regio  economie welke rol voor Zandvoort ?
• Wij maken onderdeel uit van Metro Pool Boulevard en dienen mee te liften op de  

ontwikkeling. Zowel regio, nationaal en internationale functie 

• Zandvoort is voor MRA de plek waar je kan recreëren maar ook verblijven om ontspannend te 
kunnen werken, denk dan aan werken aan zee en congresfaciliteiten. 

Visie en programma CDA Zandoort 
Wij hebben een visie neergelegd met speerpunten, maar gaat vooral om wat 
we daadwerkelijk doen voor onze ondernemers en bewoners en bezoekers. 
Dus werken van uit een visie en daar op acteren. 

1. Balans behouden tussen woon en badplaats 

2. Verbinding zoeken met samenleving en ondernemend Zandvoort, gezamenlijk trots zijn 
en blijven trots zijn wat wij zijn en hebben als Zandvoort. Iedereen telt daarin mee. 

3. Ruimte voor Zandvoortse ondernemers, de motor van onze economiebeter samenwerken en 
meer samen beslissen. 

  
Wat mogen de ondernemers van het CDA verwachten ? 

• luisterend oor zijn. 
 • extra ondersteuning coronaherstel fonds. 
 • Oplossen van opslag probleem strandpaviljoen/ huisjes waardoor meer ruimte voor 

bedrijvigheid. 
 • Betere ontsluiting van Zandvoort Noord, ook om toeristenstroom beter te laten lopen. 
 • Meer verbinden tussen economie en cultuur, we zijn meer dan alleen badplaats. 
 • Centrum als ontmoetingsplek versterken, benutten van openbare ruimte en meer 

faciliteiten. 
 • Zorgen dat we Financieel gezond blijven zodat we kunnen blijven investeren in Zandvoort 

de infra, openbare ruimte en voorzieningen. 
 • Versterken van onze positie als kustplaats door ontwikkelingen  an gebied Noord 

boulevard met aanvullende toeristisch en economische faciliteiten.  
  
 Vragen/opmerkingen:  gjbluijs@gmail.com dan neem ik contact met u op.

Groet, Gert-Jan Bluijs lijsttrekker CDA
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