
 

Beste ondernemers in de gemeente Duiven, 

 

In een aantal weken tijd ziet de wereld er totaal anders uit. Het coronavirus en de gevolgen er van 

treffen ons allemaal. Onze gezondheid staat daarbij voorop. Ik hoop dat het goed gaat met u en de 

mensen om u heen. 

Als ondernemer raakt de crisis u ook op een andere manier.  

Verschillende ondernemers hebben hun deuren tijdelijk moeten sluiten. Anderen mogen hun deuren 

open hebben, maar zien de omzet of nieuwe orders sterk terug lopen. Soms wel met 100 procent.  

Ook zijn er ondernemers die (nog) niet veel verschil merken in omzet of orders, maar die wel de 

kosten zien oplopen omdat ze allerlei maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het 

coronavirus te beheersen. En bijna iedereen vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de wat langere 

termijn. Het zijn dus moeilijke en onzekere tijden voor ondernemers. Ik leef mee en heb groot 

respect voor de manier waarop u hiermee omgaat.  

Ook voor ondernemers onderling is het belangrijk elkaar in deze tijd te steunen. Blijf elkaar dus  

(telefonisch en digitaal) opzoeken. Kijk waar u wat voor een collega-ondernemer kunt betekenen. Let 

dus goed op elkaar. Dan komen we samen zo sterk mogelijk door deze crisis. 

Door de overheid zijn verschillende regelingen in het leven geroepen om u enigszins te 

ondersteunen. Die regelingen worden voor ondernemers die wonen in Duiven, Groessen en Loo 

uitgevoerd door RSD De Liemers, UWV en de Rijksoverheid. Informatie hierover heeft u onder meer 

ontvangen in eerdere nieuwsbrieven van MKB Duiven.  

Ook als gemeente willen wij er voor u zijn, daar waar nodig en het mogelijk is. Zo hebben we begrip 

voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de gevolgen van het coronavirus. 

We proberen maatwerk te leveren. Dat kan voor de ene ondernemer uitstel van betaling van 

belastingen of huur betekenen en voor de ander misschien afspraken over het verlengen van de 

betalingstermijnen. 

En natuurlijk willen we als gemeente, voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt, met 

ondernemers meedenken hoe we deze crisis samen weer te boven komen. 

Neem contact op met de gemeente als u vragen heeft of problemen ervaart waar de gemeente u bij 

zou kunnen helpen. Aarzel niet! 

Ik wens u veel sterkte, maar bovenal een goede gezondheid toe in deze moeilijke tijd. 

Huub Hieltjes, 

Burgemeester gemeente Duiven 

 


