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Maandelijkse update Stichting CLOK 

 

De zomer staat voor de deur! We mogen het terras weer op, evenementen kunnen (met anderhalve 

meter) weer opgestart worden en de situatie normaliseert. Genoeg redenen om met frisse blik de 

tweede helft van 2020 in te gaan. Hieronder lees je meer over onder andere de Dag van EZ en stand 

van zaken omtrent BIZ-zen. 
 

 

  

 

 

Nieuwste editie Kringen: Ontplooiing  

In de nieuwste editie van Kringen staat het thema ontplooiing 

centraal. Veel bedrijven, ondernemers en overheden hebben zich 

in de afgelopen maanden op diverse manieren ontplooid. Er werd 

een grote mate van flexibiliteit en omdenken gevraagd, wat heeft 

geleid tot nieuwe en inspirerende ideeën. Hoe komt de binnenstad 

er bijvoorbeeld uit te zien? Wat gebeurt er met BIZ-zen die voor 

herstemming staan? En hoe kan een digitaal platform bijdragen 

aan het ‘nieuwe werken’? Je leest het terug in deze editie!  

Lees het gehele magazine via onderstaande button. 

 

Lees meer 
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Exclusief interview: Publiek leiderschap in 

de binnenstad 

De omstandigheden rondom corona gaan langzaamaan een 

nieuwe richting op. Winkels en horeca kunnen hun deuren weer 

openen en kleinschalige evenementen kunnen weer van start 

gaan. Daarbij is het duidelijk dat ondernemers in binnensteden 

nog langdurig te maken gaan krijgen met de gevolgen van de 

coronacrisis. David Louwerse en Liam Yung van Platform31 

spraken met Cees-Jan Pen (lid kwaliteitscommissie CLOK) over 

de noodzaak tot publiek leiderschap in binnensteden. Je vindt dit 

exclusieve interview terug via onderstaande button én op het 

Kennisnetwerk Regionale Economie, dat Stichting CLOK samen 

met Platform31 ontwikkelt. Nog geen deelnemer van het 

Kennisnetwerk? Kijk voor meer informatie 

op http://kennisnetwerkregionaleeconomie.nl/. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar op 

Dag van Economische Zaken 

Gisteren is bekend geworden dat evenementen met meer dan 100 

bezoekers weer toegestaan zijn. Dit betekent ook dat de Nationale 

Dag van Economische Zaken in volle glorie door kan gaan! Op 

donderdag 5 november zal deze dag weer plaats gaan vinden. 

Zoals vanouds wordt op de Dag van EZ tevens de verkiezing 

'Beste Economisch Ambtenaar' gehouden. Diverse ambtenaren 

zijn reeds aangemeld! Ken jij een ambtelijke topper die zich 

afgelopen jaar en in tijden van corona heeft bewezen in zijn of 

haar vakgebied? Meld hem of haar dan nu aan via onderstaande 

link! Let op: inschrijven kan tot 1 september 2020. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Stand van Zaken herstemming BIZ 22 juni 

Stichting CLOK heeft, in samenwerking met prof. mr. A. Schep, in 

mei een notitie en fiscaal-juridische analyse opgesteld rondom de 

herstemming van BIZ-zen waarvan het termijn dit jaar eindigt. We 

hebben hierop veel reacties ontvangen, waarvoor onze 

dank! Twee weken gelden hebben we de laatste stand van zaken 

met jullie gedeeld; achter de schermen zijn er uiteraard weer 

ontwikkelingen geweest. Deze hebben we voor jullie uitgewerkt in 

een notitie. Meer lezen? Klik op onderstaande button! 

 

Lees meer 
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W: www.clok.nl 

T:  085-0625565 
  

Samen met gemeenten en besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan sterke, vitale en 

duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Kijk op www.clok.nl 
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