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Onderwerp
Brief aan de horeca- en retailondernemers van Heerlen

Geachte heer, mevrouw,
De door het kabinet aangegeven versoepelingen in het coronabeleid geven wellicht
weer een beetje ruimte. Maar lang niet iedereen profiteert van de laatste
versoepelingen. De horeca staat al maanden “droog”, terwijl het winkelen in een
tijdslot en met een beperkt aantal bezoekers voor een deel van de retail misschien
wel een eerste stap is, maar ook nog niet méér dan dat.
Heerlense ondernemersverenigingen, daarbij gesteund door landelijke organisaties,
dringen aan op verruiming en versoepeling van de mogelijkheden. Begin van de
maand kwam de horeca nog in actie, ook in Heerlen. Wij hadden toen een
ontmoeting met de actievoerende horeca-ondernemers op het Pancratiusplein.
Natuurlijk zijn ondernemers blij met de compenserende maatregelen, maar dat is
lang niet voor iedereen voldoende. Als gemeente proberen wij daar waar mogelijk
de financiële lasten te verlichten. Zo hebben we per 1 januari jl. de
precariobelasting helemaal afgeschaft. Ook financieren we het Ondernemersfonds.
Een fonds waaruit ondernemers gezamenlijke initiatieven kunnen betalen. Voor uw
gemak hebben we alle corona-regelingen op een rijtje gezet in de bijlage.
Verder willen wij u informeren dat wij samen met de andere gemeenten in ZuidLimburg werken aan een economisch herstelplan. Zodat we ondernemers die
geraakt zijn door de coronacrisis zo goed mogelijk ondersteunen in hun huidige
behoeften én om straks sterker uit de crisis te komen. Om te achterhalen wat die
behoeften bij u zijn, hebben de 16 gemeenten samen een enquête uitgezet. Die
kunt u tot 29 maart invullen via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/JYRQLP8. Wij hopen dat u daar even tijd voor
vindt!

Aan de landelijke regels kunnen wij als gemeente niets veranderen, die moeten wij
uitvoeren en naleven. Wij zien dat Heerlense ondernemers en inwoners zich over
het algemeen heel netjes aan die regels houden. Veel respect daarvoor! Wij
begrijpen dat het voor veel mensen en zeker voor ondernemers een moeilijke tijd
is. Wij leven met u mee! En daar waar mogelijk willen wij u steunen. Kijken waar
we kunnen faciliteren. Door bijvoorbeeld de terrassen letterlijk en figuurlijk de
ruimte te geven zodra dat weer kan. En als u tegen andere knelpunten aanloopt of
een luisterend oor wil, kunt u contact opnemen met ons ondernemershuis (0455604888 / ondernemershuis@heerlen.nl). Wij horen graag van u en steken er
samen met u de schouders onder zodra dat weer kan. Tot dan wensen wij u veel
sterkte!
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