
          Donderdag 23 april 2020 
 
Beste ondernemer uit Dordrecht, 
 
Afgelopen dinsdag hebben we van het kabinet te horen gekregen dat de meeste coronamaatregelen 
tot 20 mei verlengd worden. Omdat de maatregelen steeds beter gehanteerd worden komt er 
voorzichtig wat meer ruimte. Maar verwacht wordt dat bij een versnelde versoepeling het virus weer 
snel gaat pieken.  
Vanuit de gemeente hebben wij daarom samen met de ondernemersverenigingen een aantal 
belangrijke ontwikkelingen voor u op een rij gezet. 
 
Waarschuwing vanuit de KvK: malafide bedrijven die helpen bij aanvragen 
Vanuit de KvK hebben wij te horen gekregen dat er onbetrouwbare bedrijven zijn die ondernemers 
benaderen om te helpen bij de aanvragen van de corona maatregelen. Zij willen tegen betaling 
helpen bij het aanvragen van de maatregelen. Ondernemers moeten daarvoor persoonlijke gegevens 
aan deze bedrijven geven. Laat dit vooral niet door een onbekend bedrijf doen en check dit 
eventueel bij het coronaloket van de KvK of dit een betrouwbaar bedrijf is. 
Bent u al slachtoffer geworden van fraude? Dan kunt u aangifte doen via: 
www.politie.nl/themas/oplichting.html 
 
1,5 meter economie 
Door de POBD en de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) wordt hard gewerkt aan een model voor de 
1,5 meter economie. Daarbij worden ervaringen uit diverse sectoren gebruikt om van elkaar te leren. 
Waaronder ervaringen uit de retail. Jan-Willem Lemkes, eigenaar van Jumbo Lemkes Sterrenburg, 
deelt zijn ervaringen met ons: 
 
‘’Vanaf dag 1 hebben de meeste supermarkten een deurbeleid ingevoerd. Jumbo Sterrenburg heeft 
zelf een beveiligingsbedrijf benadert, maar sommige supermarkten doen dit vanuit de keten. De inzet 
van het beveiligingsbedrijf neemt af, omdat consumenten de maatregelen in de supermarkt (1,5 
meter afstand, 1 persoon per winkelwagen en geen families, belijning in de winkel) goed oppakken. 
Op de drukke dagen vrijdag en zaterdag zullen zij nog wel ingezet worden, op de overige dagen 
nemen eigen medewerkers het over.  
Het hamstergedrag gebeurde in de eerste twee weken. Handel kon niet geleverd worden omdat er 
geen transport was. Dat is nu gelukkig genormaliseerd.  
Jumbo Sterrenburg is een drukke winkel. Consumenten weten dit en kiezen daarom bewust 
tijdstippen doordeweeks om de winkel te bezoeken zodat er meer spreiding is. Kortom, consumenten 
pakken de maatregelen steeds beter op.’’  
Jan-Willem Lemkes, Jumbo Sterrenburg. 
 
Wat speelt er bij u? 
De accountmanagers van Dordt Onderneemt hebben een belronde gedaan bij MKB, ZZP-ers en 
vastgoedeigenaren om te peilen waar zij tegenaan lopen. Als gemeente hebben we heel veel aan 
deze signalen. Waar we mogelijk op lokaal niveau tegenaan lopen kan ook meegenomen worden 
naar Den Haag. 
In de volgende nieuwsbrief vertellen we u hier meer over. 
 
Het coronaloket voor al uw ondernemersvragen 
Sommige vragen van ondernemers zijn niet altijd terug te vinden op de website van de rijksoverheid. 
Het coronaloket van de KvK reageert vrij snel op ondernemersvragen. Kijk op: 
https://www.kvk.nl/corona/ 
 
 



Communicatiemateriaal voor winkeliers 
De rijksoverheid heeft communicatiemiddelen ontworpen die u zelf kunt gebruiken bij uw winkel. Dit 
zorgt voor eenduidige communicatie en voorkomt verwarring. De communicatiemiddelen treft u 
hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-
regels-voor-verantwoord-winkelen 
 
Afspraken met betrekking tot huur 
De verschillende vertegenwoordigers van verhuurders en huurders zijn tot overeenstemming 
gekomen over een zogenoemd Steunakkoord. Uitgangspunten van dit akkoord zijn, onder andere, 
dat de financiële pijn wordt verdeeld tussen retailers, verhuurders, banken en overheid en dat er 
gezamenlijk liquiditeit wordt gecreëerd om na de coronacrisis vooruit te kunnen. Meer informatie 
hierover leest u hier: https://www.vakcentrum.nl/actueel/2020/openbaar/04-april/afspraken-met-
betrekking-tot-huur-vastgelegd-in-steunakkoord 
Gemeente Dordrecht werkt volgens dezelfde richtlijnen. Mocht u hier niet uit komen met uw 
huurder? Dan horen wij dit graag. 
 
Een stads-breed initiatief! 
De DOV is samen met Smart City en een startup een innovatie aan het ontwikkelen met betrekking 
tot het bezorgen van producten. We beginnen daarbij in de zorg. Dit gaat dus niet alleen over het 
centrum, voor detailhandel of horeca, maar voor meer sectoren. Een mooi initiatief ter 
ondersteuning van de lokale economie, waar u later meer over hoort. 
 
Tot slot 
Op 14 mei zal het kabinet weer naar buiten komen met een update. Laten we hopen op meer 
versoepeling en dat we snel weer aan de slag komen. 
Voor de tussentijd, houd moed en energie! Samen staan we sterk! 
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