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Geacht College,
Namens de ondernemers op Lage Weide benaderen we u bij deze over de grote gevolgen van de
Corona-crisis.
Deze crisis betreft natuurlijk in de eerste plaats de gezondheid van mensen die door het virus
getroffen worden. Daarom is het goed dat alles op alles wordt gezet om de uitbraak van het virus tot
staan te brengen.
We helpen graag waar we kunnen
We bieden de gemeente aan om daar waar mogelijk op alle manieren die in ons vermogen liggen (met
onze expertise, menskracht en/of locaties) te helpen om de noden te ledigen en de samenleving van
Utrecht bij de bestrijding van het Corona-virus te ondersteunen. Vanuit het motto: gezond stedelijk
leven in Utrecht betekent ook zorgen voor elkaar.
Zo roepen we bijvoorbeeld onze achterban op om onverkoopbare voorraden die niet tot 6 april
houdbaar zijn te schenken aan de voedselbank. Want juist voedselbanken hebben het zwaar door het
hamstergedrag, uitvallende vrijwilligers en doordat hun klantenbestand snel groeit. We doen wat we
kunnen en vertrouwen erop dat de rest van Utrecht ook op dit vlak haar beste beentje voor zet. Als u
andere relevante hulpvragen krijgt, horen we graag van u.
Economische schade
Terecht is de volksgezondheid nu prioriteit nummer 1. We hopen dat we op het moment dat de
gezondheidscrisis achter de rug is ook gezamenlijk de economische crisis het hoofd kunnen bieden.
Dat zal hard nodig zijn, want de impact van de Corona-crisis op individuele bedrijven op Lage Weide is
zo groot dat het zeer de vraag is of ze zonder die hulp wel het hoofd boven water kunnen houden. De
crisis heeft namelijk een grote impact op de horeca, zakelijke dienstverlening en andere sectoren op
Lage Weide. We maken ons daarom grote zorgen over de economische schade die de Corona-crisis
veroorzaakt. Niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor de economie van Utrecht en de
bijbehorende werkgelegenheid. Het zal de komende periode daarom ook zaak zijn om de noden van
de bedrijven die het zwaarst door de crisis getroffen worden te ledigen.

Verzoek tot uitstel betaling gemeentelijke belastingen
De landelijke overheid heeft onder meer besloten dat ondernemers uitstel kunnen aanvragen voor het
betalen van onder andere de btw en de loonbelasting. Via deze brief doen wij een dringend beroep op
u om in onze gemeente renteloos uitstel te verlenen voor het betalen van lokale belastingen zoals de
OZB, de reclame-, toerisme en precariobelasting voor ondernemers om de komende periode te
kunnen overbruggen. Ook vragen wij u om de komende tijd een boete voor het niet (tijdig) betalen
achterwege te laten of terug te draaien.
Toestemming voor afhaalservice?
Tot 6 april zijn alle horeca ondernemingen dicht, daarna zien we verder. In de tussentijd kijken we
graag met u op Lage Weide, met inachtneming van de RIVM regels, wat wél kan. Bijvoorbeeld met de
afhaal- en brengdiensten. Normaal gelden hiervoor gemeentelijke regels en mag je dit niet zomaar
starten: Er is een meldingsplicht en er zijn toestemmingsvereisten. Soms mag het gewoon niet
vanwege het bestemmingsplan. Maar: nood breekt wet! Wij verzoeken u om toestemming om, tot 6
april, zonder verdere voorwaarden, vanuit de horeca onderneming een afhaal- en/of brengservice te
runnen. Natuurlijk houden we hierbij wel de RIVM regels strikt in acht. Bijvoorbeeld: klanten mogen
geen eten afhalen en het dan toch maar meteen op-eten. Ook in eventuele rijen zal een tussenruimte
van 1,5 meter tussen de klanten worden aangehouden.
Samen optrekken
Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere samenwerking. Op Lage Weide hebben we daartoe
inmiddels de nodige stappen gezet, maar we kunnen niet zonder inzet van de Gemeente Utrecht. Om
zo snel mogelijk duidelijkheid aan ondernemers te kunnen geven, vragen wij u dan ook om zo spoedig
mogelijk op dit verzoek te reageren. Samen slaan we ons door deze moeilijke omstandigheden heen.
Met ondernemende groet,

Josien van Breda
Parkmanagement Lage Weide
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