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Hart onder de riem  

 

 

Beste ondernemers, 

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus weer zijn aangescherpt, voel ik de 

noodzaak om u met deze brief een hart onder de riem te steken. Ondanks alle inzet, creativiteit en 

geduld zijn wij er nog niet in geslaagd om het coronavirus met elkaar te bedwingen. Dat is een 

hard gelag, want we zien vitale bedrijven die het zwaar hebben en ondernemers die een hoge 

rekening betalen voor een crisis die ons allemaal raakt. Toch hebben we begin dit jaar bewezen 

dat het kán, het virus terugdringen, dus laten we alles op alles zetten om die kentering weer te 

maken.  

 

Vorige week heeft het kabinet daartoe een ingrijpend pakket aan maatregelen afgekondigd.  

De impact daarvan is groot, zo blijkt ook uit de vele gesprekken die ik in de afgelopen weken en 

dagen met ondernemers heb gevoerd. Velen spreken van een zorgelijke situatie, zowel voor 

individuele ondernemingen als voor hun werknemers. Gelukkig zijn er diverse steunpakketten 

waarmee het kabinet werkgevers en werkenden helpt om door deze moeilijke tijden heen te 

komen. Samen met de VOA en de EDBA proberen wij alle informatie hierover te stroomlijnen via 

het EDBA informatiepunt voor ondernemers (www.edbaalphen.nl/informatiepunt). Maak daar 

gebruik van, als u hulp nodig heeft! 

 

Deze crisis vraagt veel van uw veerkracht en doorzettingsvermogen, dat geldt voor ondernemers 

in uiteenlopende branches en sectoren. Waar sommigen de deuren moeten sluiten, loopt bij 

anderen de klandizie terug. De markt verandert en de ruimte om daarop in te spelen is beperkt. 

Werknemers en klanten tonen zich vaak begripvol en flexibel, maar soms ook niet. Dan sluipt er 

een soort laksheid in, die we ons helaas niet kunnen veroorloven. We moeten strikt zijn en streng 

blijven, juist nu, om te voorkomen dat de tweede golf onze samenleving overspoelt.  
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Waar ik helaas geen pasklaar antwoord heb op al die uitdagingen, wil ik met deze brief wel 

benadrukken hoe groot mijn waardering is. Al die ondernemers die positief blijven, die hun 

bijdrage leveren om het coronavirus onder controle te krijgen en die zich inspannen om onze 

gemeente levendig te houden: hartelijk dank daarvoor en hou vol! Mocht u zorgelijke signalen 

opvangen of hulp nodig hebben, laat het mij dan weten via bovenstaande contactgegevens. Samen 

met de VOA, de EDBA en de winkeliersverenigingen blijven we zoeken naar perspectieven voor 

betere tijden. Als we ons nu allemaal aan de maatregelen houden, komen die zeker weer in zicht. 

Laten we dat doel voor ogen houden en elkaar daarin steunen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wethouder Gerard van As 

Economische Zaken 

 


