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Beste ondernemer,
Wij hopen van harte dat dit bericht u, uw familie en eventuele medewerkers in goede
gezondheid bereikt. We leven op dit moment in ongekende tijden. Als gevolg van de
wereldwijde verspreiding van het coronavirus zijn alle zaken die tot ons normale leefpatroon
behoren minder vanzelfsprekend geworden. Afgelopen dagen hebben we ons gerealiseerd dat
de coronacrisis heeft gezorgd voor rigoureuze aanpassingen in ons dagelijks leven, maar zeker
ook in die van ondernemers en werknemers.
De gemeente Woensdrecht deelt uw zorgen. Niet alleen over uw gezondheid en die van uw
medewerkers, maar ook over de toekomst van uw bedrijf. Wij leven met u mee en realiseren
ons goed dat de coronacrisis veel ondernemers in financiële problemen kan brengen. De
gemeente Woensdrecht heeft in deze onzekere periode een kernteam coronacrisis in het leven
geroepen. Het team werkt aan een gecoördineerde begeleiding van de ontwikkelingen en
gevolgen voor ieders gezondheid en impact op de economie in de gemeente Woensdrecht.
Voor ondernemersvragen bundelen we de beschikbare informatie die voor u van belang is. Dat
geldt voor coulance van belastingen, uitstel van betalingen, eventuele compensatie van gederfde
inkomsten, uitstel van huurinning en wat er allemaal nog meer op u afkomt. U kunt hiervoor de
informatie vinden op onze website op de speciaal ingerichte ondernemerspagina
https://www.woensdrecht.nl/coronavirus >ondernemers/zzp-ers.
Onder regie van het kabinet voeren we, ook in Woensdrecht en op de Brabantse Wal, de
regelingen uit die uw zorgen kunnen verminderen. We hechten eraan u met deze informatie
goed op weg te helpen om uw bedrijfsvoering overeind te houden. Immers, u bent ook de
economie na deze moeilijke tijden. Onze bevindingen zijn dat u daarvan massaal gebruik maakt
en dat u daarvan hulp ondervindt. Dat doet ons deugd!
Uit onze bezoeken aan bedrijven, organisaties en zelfstandige ondernemers blijkt een enorme
veerkracht om de bedrijfsvoering aan te passen aan de snel wijzigende omstandigheden. Het
toont aan dat de economie vooral draait om het kunnen ondernemen, ook in deze bizarre tijden.
Onze waardering en complimenten hiervoor.
Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid
blijven.
Hartelijke groet,
Henk Kielman
wethouder economie,

