
 

 

 

 

 

 

De Ondernemersverenigingen van Noordwijk en Noordwijkerhout 

 

Noordwijk, 4 februari 2021 

 

Uw kenmerk  :  

Uw brief van   :  

Zaaknummer  : 22031 

Behandeld door : Communicatie/OOV 

Verzenddatum :  

Onderwerp  : Covid-19  

Bijlage(n)  :  

 

Geacht bestuur, 

De strenge maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben 

een grote impact op onze lokale economie. Bij veel ondernemers staat inmiddels het 

water aan de lippen.  

Ook de collegeleden merken de teleurstelling over de verlenging van de lockdown 

en de door het Kabinet gepresenteerde routekaart. De komende periode blijven de 

vooruitzichten somber met name voor onze horeca. Wij voelen ons erg betrokken 

omdat juist deze ondernemers ons ‘gastheerschap’ een gezicht geven. Wij voelen 

de onmacht. Ze willen maar een ding: ondernemen en niet lijdzaam afwachten op 

wat komen gaat. 

Gelukkig is er nu wat ruimte gekomen voor onze niet-essentiële winkels. Deze 

ondernemers mogen vanaf woensdag 10 februari beperkt open, waarbij specifieke 

regels gelden om een grote toeloop van mensen te voorkomen. We horen dat 

ondernemers zich op dit moment intensief voorbereiden om deze click en collect-

werkwijze in te voeren.  

Hun klanten kunnen vanaf die dag de bestellingen afhalen die ze online of 

telefonisch hebben gedaan met inachtneming van de voorwaarde dat zij dan wel 

minimaal vier uur moeten wachten om ‘funshopping’ te voorkomen. Het ophalen 

moet ‘buiten de deur’ plaatsvinden. Klanten mogen niet in de winkel komen. Alleen, 

want het ophalen mag ook niet met meerdere personen.  
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Click en collect is zeker niet de oplossing, maar het is in ieder geval een eerste 

hoopvolle stap. We vinden het van goed ondernemerschap getuigen dat de 

ondernemersverenigingen hebben ingezet op de nieuwe campagne ‘Wij zijn altijd 

dichtbij’ om te laten zien dat er prima kan worden gewinkeld in onze gemeente, ook 

volgens click en collect. Het is goed dat we ons richten op wat mogelijk is. Wij 

wensen alle ondernemers met een niet-essentiële winkel daarbij succes.  

Het is nu zaak om samen vol te blijven houden en de komende periode met elkaar 

de geboden ruimte verstandig en optimaal te benutten. Ons gemeentebestuur blijft 

zich inspannen om daar waar mogelijk onze ondernemers perspectief te bieden. De 

gemeente Noordwijk heeft een Coronanoodfonds opgericht. Hierin is ook 

(extra) geld voor ondernemers gereserveerd. Het college verwacht de komende 

weken te beslissen over hoe dit geld in te zetten. Voor een gedeelte van u kan dit 

wellicht de hoogste nood ledigen. 

Het college wenst u veel sterkte.  

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk 

De secretaris,  De burgemeester, 

 

F.G. Mencke   Mw. W.J.A. Verkleij 
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