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Geachte heer Rutte, 
 
Ook vanuit Bunschoten-Spakenburg doen wij aan het kabinet een klemmende oproep naar aanleiding van 
de noodkreet en wanhoop bij ondernemers uit de zogenaamde ‘niet-essentiële sector’. 
 
Zij worden hard getroffen door de afgekondigde maatregelen en kunnen maar nauwelijks of niet hun hoofd 
boven water houden. Die ondernemers, die zoals u weet bekend staan om hun doorzettingsvermogen, het 
harde werken en het weten van aanpakken, geven aan het niet langer vol te houden. 
Daarbij komt dat de steun onvoldoende is of men komt hiervoor niet in aanmerking. En wanneer die on-
dernemers om zich heen kijken en bij de zogenoemde essentiële winkels wel de nodige activiteiten zien 
neemt de machteloosheid en onbegrip voor deze maatregelen alleen maar toe. 
 
Dringende oproep 
Voor hen vraagt het gemeentebestuur van Bunschoten, samen met de samenwerkende winkeliers en de 
bedrijvenkring uw aandacht. Voor deze bedrijven, winkels, ondernemingen uit de ‘niet-essentiële sector’, 
maar ook horecabedrijven, kappers, kleine zelfstandigen, sportscholen, sportverenigingen en culturele in-
stellingen is nog langere sluiting zonder voldoende compensatie funest voor hun bestaansrecht. Nog lan-
ger inkomsten missen kan nu echt tot faillissementen leiden. Dat is uiteraard voor deze ondernemers een 
zakelijk en persoonlijk drama. Maar dan zijn er ook bredere gevolgen voor de lokale economie van Bun-
schoten-Spakenburg te vrezen. 
 
Daarom doen wij in de lijn van de brief die u op 14 december jl. eerder kreeg van het Veiligheidsberaad en 
o.a. de VNG een dringende oproep om voor de langere termijn een strategie te ontwikkelen, waarbij de 
niet-essentiële sector meer mogelijkheden krijgt om hun bedrijven op een verantwoorde manier draaiend 
te houden, zeker wanneer de coronapandemie blijft voortduren. 
Daarnaast is voor de korte termijn verlichting van maatregelen of verbetering van financiële steun voor 
deze sector letterlijk van levensbelang. 
 
Vanzelfsprekend moet dit op een verantwoorde manier gebeuren en moeten de basismaatregelen in acht 
worden genomen. Ook het uitgangspunt in Bunschoten is en blijft “samen tegen corona”, maar zeker ook  
“samen voor onze ondernemers”! 
 
 
 

http://www.bunschoten.nl/
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INretail 
In dit verband willen wij u wijzen op de constructieve acties van INretail die op 4 januari jl. verklaarde dat 
de winkels open kunnen met extra maatregelen, waaronder minder mensen in de winkels per m2. 
Vervolgens heeft INretail op maandag 10 januari uw kabinet een concretisering van haar plan aangebo-
den op grond waarvan ook genoemde winkels uit de niet-essentiële sector weer open kunnen. In dit plan 
staan concrete acties waarbij de coronaregels in acht worden genomen én de winkels toch open kunnen: 
maximeren van het aantal mensen dat tegelijkertijd in een winkel aanwezig mag zijn, het afstand houden 
tot elkaar, het dragen van een mondkapje en de gebruikelijke hygiënemaatregelen. 
 
Veiligheidsregio Utrecht 
Ook ondersteunen wij van harte de oproep van de voorzitter van onze Veiligheidsregio Utrecht, die mede 
namens ons, uw kabinet heeft opgeroepen “oog te hebben voor de zware last die onze winkeliers en ge-
troffen ondernemers nu moeten dragen. Het water staat hen aan de lippen, maar ze krijgen nauwelijks 
steun. We hopen dat het kabinet deze sectoren tegemoet wil komen. Dat kan met steun of indien de situa-
tie het toelaat met een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen”, zo geeft voorzitter me-
vrouw Dijksma aan. 
 
Daarom doen ook wij een klemmend beroep op u bij de afwegingen die de komende dagen gemaakt moe-
ten worden en bij de maatregelen die genomen moeten worden, rekening te houden met de belangen van 
onze ondernemers uit de niet-essentiële sector. En daarbij creatief te kijken wat mogelijk is en wat op een 
veilige manier kan. Juist in Bunschoten-Spakenburg waar ondernemers als het ware de creativiteit in hun 
genen hebben zitten, zou dit bijzonder op prijs worden gesteld.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders; 
alle gemeenteraadsfracties: ChristenUnie, VVD, CDA, SGP en Christelijke Arbeiders Partij; 
de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg en  
Hecht Spakenburg (samenwerkingsverband winkeliers, horeca en VVV) 
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