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Beste ondernemers van Ambacht,
Nog langer volhouden….
Net als 8 miljoen andere mensen keek ik gisteren met mijn gezin naar de
persconferentie van onze premier Mark Rutte. Hopend op goed nieuws, verwachtend
om verlichting te horen.
Onze premier was duidelijk: gezondheid en bescherming van kwetsbaren staat
bovenaan. Dus verregaande versoepelingen zijn nog niet aan de orde. En daar heeft
hij natuurlijk gelijk in. Dat zal niemand ontkennen. Maar de zucht die hij halverwege de
persconferentie slaakte liet ook zien dat de andere noden steeds zwaarder worden.
De eerste weken heb ik bij ondernemers die rechtstreeks getroffen werden door een
sluiting of beperking vooral veel moed gezien. ‘We gaan dit samen doen en we komen
hier doorheen.” Al snel kwam de eerste broodnood in beeld en de laatste weken zie ik
steeds meer zorg komen, paniek zelfs en verdriet. Ondernemers die in jaren iets
hebben opgebouwd, zien dit in maanden afbrokkelen. Hoe moet het nu verder….
….Als dit een toespraak zou zijn, zou ik hier waarschijnlijk ook een zucht hebben
geslaakt….
Want we weten het gewoon niet. We weten dat we een deel van de acute nood
kunnen lenigen met alle regelingen die er zijn. En dat doen we ook als gemeenten
samen met het Rijk. Maar hoe lang houden we dat vol en is het voldoende om uw
bedrijf overeind te houden? Ik maak me serieus zorgen om ondernemers met een
contactberoep zoals kappers, schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten, om
marktkooplui om zzp-ers die geen opdrachten meer hebben, maar ook om grotere
bedrijven die hard geraakt worden door de veranderde samenleving. Wat ik in ieder
geval wil blijven doen is u goed informeren en ondersteunen als u dat nodig hebt.
Neem contact op! En laten we vooral naar elkaar kijken als ondernemers. Koop eens
bij je buurman in plaats van op internet. Bestel je eten bij een lokaal restaurant, zodat
we ook als dit allemaal achter de rug is nog ondernemend Ambacht zijn! Ik wens u
gezondheid toe en sterkte en zegen in moeilijke omstandigheden.
André Flach
Wethouder Economie

Installateurs gezocht voor waterzijdig inregelen
Het waterzijdig inregelen van CV installaties is een vrij
onbekende maatregel waarmee vaak snel het
gasverbruik in een woning kan worden verlaagd.
Bent u installateur? Meld u aan op
www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken.

Bericht van de Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)
De VAO laat weten dat alle ondernemers bij hen terecht kunnen met hun vragen. Dus
niet alleen de leden. En alle ondernemers, ook niet leden, kunnen zich inschrijven voor
de nieuwsbrief van de VAO. Hiermee blijft u op de hoogte van de activiteiten die de
VAO ook in deze tijd organiseert. Kijk voor meer informatie op: http://www.vaonet.nl.

Plaats als ondernemer of ZZP'er gratis een bericht of oproep!
Heb je mensen nodig? Zoek je opdrachtgevers omdat je huidige opdrachten niet meer
door gaan? Heb je tips voor ondernemers hoe ze door deze coronacrisis heen kunnen
komen? De VAO biedt een platform voor ondernemers om hulp te vragen en te
bieden, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen en op deze manier zoveel
mogelijk ondernemers met elkaar te verbinden. Plaats deze berichten kort en bondig
op de site.
Ga naar www.ambachtwerkt.nl en laten we met elkaar zorgen dat Ambacht werkt!

€ 10.000,- opgehaald voor de Ambachtse horeca
Met de Horeca-actie is inmiddels meer dan € 10.000,- opgehaald! Daar zijn we erg blij
mee, en we willen dan ook iedereen die vouchers heeft gekocht enorm bedanken!
Maar we zijn er nog niet! Wilt u ook de Ambachtse restaurants helpen? Ga dan naar
www.vaonet.nl/horeca-actie en bestel een voucher voor een restaurant naar keuze. De
actie loopt tot eind april en daarna zal de VAO een nieuwe actie opstarten.

Agenda
Dit jaar geen VAO BBQ. Alle evenementen met een vergunnings/meldplicht zijn tot 1 september niet toegestaan.
Actuele informatie leest u op http://www.h-i-ambacht.nl/corona.
Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

vind

ons

op

Tweet

Share

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden.
Ook kunt u uw gegevens zien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.
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