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Aan de ondernemers in Utrecht 

   

    
Behandeld door Eugène Litamahuputty Ons kenmerk  
Doorkiesnummer  Onderwerp Nieuwe maatregelen 
E-mail ez@utrecht.nl   
Bijlage(n)  Verzonden  
Uw kenmerk  Bij antwoord datum en onderwerp vermelden 
  

  
 

Beste ondernemers, 
 
De vooruitzichten werden de afgelopen tijd steeds somberder en gisteren kregen we dan definitief te 
horen waar we al voor vreesden. 

Helaas zijn we er met elkaar nog niet in geslaagd om de verspreiding van het coronavirus blijvend 
terug te dringen. Ook in Utrecht stijgt het aantal inwoners dat besmet is met het coronavirus. Het 
kabinet heeft zich daarom genoodzaakt gezien een ingrijpend pakket nieuwe maatregelen af te 
kondigen. Een set maatregelen die het dagelijkse leven van iedereen hard raakt.  

We moeten constateren dat we in een fase zijn beland waarin er meer bedrijven zullen zijn die het niet 
redden en dat meer mensen hun baan zullen verliezen. Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt 
dat zij met steunpakketten klaar staat om getroffen bedrijven te steunen.   
 
Horeca 
De afgelopen zeven maanden hebben Utrechtse horecaondernemers en hun medewerkers zelf actie 
ondernomen om de anderhalve meter in hun hotels, restaurants en cafés te garanderen. Dat heeft in 
heel Utrecht geleid tot veel sympathie. In een eerdere fase van de coronacrisis waren veel 
horecaondernemers nog enigszins optimistisch gestemd over de toekomst en vonden velen creatieve 
oplossingen om omzet te genereren. Door de nieuwe maatregelen en de sluiting zullen er harde 
klappen gaan vallen. Ik weet dat velen van jullie daar grote zorgen om hebben.  
 
Verkoop alcohol en supermarkten 
De afgelopen tijd hebben we contact gehad met veel ondernemers, onder meer met managers van 
supermarkten met een avondopenstelling. Met hen is gesproken over situaties waarbij na sluitingstijd 
van de horeca, klanten op grote schaal alcohol inkochten en die in groepsverband in parken en elders 
nuttigden. De ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en besloten om op de 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond hun winkels eerder te sluiten. Daarmee voorkwamen zij 
herhaling.  
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Voor supermarkten en andere winkels die alcohol mogen verkopen, gelden er vanaf vandaag striktere 
regels voor alcoholverkoop (dit mag tot 20.00 uur). Wij blijven met de supermarkten en andere winkels 
in gesprek om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld om voor het winkelpersoneel 
een veilige werkomgeving te creëren. 
 
Detailhandel 
Zonder leven op straat krijgen ook andere ondernemers en winkeliers het nog moeilijker. Het 
maatregelenpakket zal direct effect hebben op de klandizie. Uit de vorige lockdown hebben we 
geleerd dat er grote verschillen zijn tussen winkelgebieden en branches. Met name in het centrum 
zullen de maatregelen van gisterenavond hard voelbaar zijn. Met vertegenwoordigers van onder meer 
Centrum Management Utrecht zal ik spreken over de ontstane situatie.  
 
Evenementen 
De evenementenbranche had het al loodzwaar, kon net zijn creativiteit weer wat kwijt in nieuwe 
concepten en krijgt nu weer een klap. Ondanks het onzekere perspectief, zijn en blijven we met de 
evenementenbranche in gesprek om ons voor te bereiden op het komende seizoen, zo goed en 
kwaad als het kan. 
 
Contactberoepen 
Anders dan in de eerdere lockdown, kunnen de contactberoepen hun werk gelukkig blijven doen 
onder het huidige regime van maatregelen. Juist omdat hier rechtstreeks contact is met klanten, 
drukken wij iedereen die hier werkzaam is op het hart om de gedragsmaatregelen te respecteren, 
zoals het dringende advies voor het gebruik van mondkapjes zowel voor medewerkers als voor 
klanten.  
 
Thuiswerken 
Als stad van dienstverlening en dienstverleners waren we voor corona al wat meer gewend aan 
thuiswerken dan anderen. Met veel werkgevers en onderwijsinstellingen hebben we met de 
vervoersbedrijven afspraken kunnen maken over spreiden van verkeer. Toch weten we dat het vele 
werkgevers en vooral veel werknemers zwaar valt: het vooruitzicht op nog weer een maand en 
mogelijk langer vanuit huis werken. We weten ook dat werkgevers creatief zijn in het vinden van 
oplossingen om toch contact te houden, om de sociale basis te bewaken. Blijf dat doen. 
 
Zoals al eerder gesteld: de nieuwe maatregelen raken ons allemaal en treffen veel meer sectoren en 
ondernemers dan ik hier kan noemen. Laat ik hier benadrukken dat we grote waardering hebben voor 
jullie, jullie werknemers, klanten en bezoekers. Iedereen die zo goed mogelijk heeft bijgedragen om 
het coronavirus onder controle te krijgen én om de stad levendig te houden: hartelijk dank daarvoor! 
 
Op de site van de gemeente Utrecht staat informatie voor ondernemers die meer willen weten over 
steunmaatregelen of die verwijzingen zoeken naar andere instanties: 
www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers. 
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De maatregelen gaan pijn doen. Maar het is de enige manier om het coronavirus tegen te gaan. De 
kern van de maatregelen draait om maar één principe: hoe zorgen we ervoor dat mensen sociaal 
afstand houden? Het gaat niet om de inzet van één branche of vereniging, maar het is de optelsom 
van alle sectoren: ingrijpen in al deze sectoren tezamen zorgt voor het terugdringen van de sociale 
interactie. Want daar gaat het om, hoe tegen-natuurlijk ook; de kern van de maatregelen is mensen te 
dwingen minder interactie te hebben. Alleen zo krijgen we het aantal besmettingen naar beneden. 
 
Ik wens jullie heel veel sterkte toe de komende weken. Laten we elkaar (op afstand) blijven opzoeken 
om Utrecht door deze crisis te leiden en om samen te zoeken naar perspectieven voor de betere 
tijden die zullen komen. Houd moed! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Klaas Verschuure 
Wethouder Economische Zaken 
 

 

 
 


