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Column Henk van Os

Beste ondernemer, 

Rond de feestdagen is het een goede gewoonte om terug te kijken 

op het afgelopen jaar. De afgelopen jaren was dat op economisch 

gebied prettig om te doen. Sinds 2014 laat onze economie weer 

een mooie groei zien die ook eind 2019 nog even sterk was. 

Ook 2020 had een mooie start. We gingen vrolijk verder waar 2019 

was geëindigd. Op het nieuws hoorden we over een nieuw virus die in de Chinese provincie 

Wuhan flink om zich heen sloeg. Voor velen, inclusief mijzelf, voelde dat als een “ver van mijn 

bed” bericht. Ook het RIVM berichtte dat we ons in Nederland geen zorgen hoefden te maken. 

Hoe anders werd dat toen onze minister-president op 9 maart zijn eerste persconferentie gaf over 

het Coronavirus. U weet ongetwijfeld nog waar u op dat moment was. 

Nu, negen maanden later, weten we helaas wel beter. Terugkijkend blijkt 2020 een jaar waarin 

de samenleving niet verder kon plannen dan van de ene persconferentie tot de volgende 

persconferentie. Een jaar waarin u als ondernemer met flinke beperkingen te maken kreeg. Een 

jaar waarin sommige van u uw zuur verdiende spaarcenten aan moesten wenden om het hoofd 

boven water te houden. 

Niet alleen Nederland, maar de hele wereld worstelt over welke besluiten er genomen moeten 

worden om het coronavirus te stoppen. Dit alles om de zorg te ontlasten en ervoor te zorgen dat 

we niet besmet worden of anderen besmetten. Daarnaast moeten de maatregelen ervoor zorgen 

dat onze economie niet instort. 

Ook lokaal hebben we als gemeente verschillende maatregelen getroffen om onze bedrijven en 

instellingen te ondersteunen. Het kwijtschelden van precariobelasting en huur voor 

maatschappelijk vastgoed zijn slechts enkele voorbeelden. Voor de ene ondernemer kan dit het 

verschil betekenen, voor de ander is het slechts een druppel op de gloeiende plaat. 
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Hoewel we 2020 zeker als crisisjaar mogen bestempelen, is het mij wel opgevallen hoeveel 

mensen en bedrijven voor elkaar klaar staan in tijden van crisis. Of het nu medewerkers uit de 

horeca zijn die uitgeleend worden aan de zorg of inwoners die elkaar oproepen om vooral lokaal 

inkopen te doen. Het zijn allemaal hartverwarmende voorbeelden. 

  

Ik geloof dan ook oprecht dat we samen uit deze crisis zullen komen. Namens het college van 

burgemeester en wethouders wens ik u prettige kerstdagen en een gezond, mooi en 

succesvol 2021. 

 

Henk van Os  

Wethouder  
   

 
  

   

 

 

 

Verlenging bestedingsduur Ridderhelden 

De Ridderhelden actie is dinsdag 15 december met het 

bekendmaken van de vijf Ridderkerkse superhelden 

succesvol afgesloten. Geheel corona proof zijn onze 

helden in het zonnetje gezet. Zij ontvangen nog eens 100 

euro shoptegoed, te besteden tot 30 juni 2021. 

Vanwege de huidige lockdown hebben alle 500 helden 

minder gelegenheid om te winkelen bij de deelnemende detailhandel. Wij hebben om die reden 

besloten de geldigheidsduur van deze passen tot en met 31 maart 2021 te verlengen. Hopelijk 

helpt dat zowel de Ridderhelden als de aangesloten winkeliers. 
   

 
  

   

 

 

 

Nieuwe periode BIZ Dillenburgplein 

Dit jaar moest er gestemd worden over een nieuwe 

BIZ-periode voor Dillenburgplein. Een BIZ is een 

afgebakend gebied waar ondernemers en 

vastgoedeigenaren samen investeren in de kwaliteit 

van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt 

daarvoor op verzoek van die partijen een heffing in 

die alle betrokkenen in de BIZ moeten 

betalen.  Hiervoor moet wel middels een stemming 

voldoende draagvlak worden aangetoond. 

Op vrijdag 18 december werden door notaris Stivaktas van Notariskantoor van Dongen de 

enveloppen met stemformulieren formeel geopend. In de weken daarvoor hadden 

de stemgerechtigden die opgestuurd. De uitslag bleek uiteindelijk positief voor de ambities van 

Stichting BIZ Dillenburgplein Ridderkerk. Er waren 28 geldige stemmen binnengekomen, 25 voor 

en 3 tegen. Daarmee voldoet de stemming aan de eisen die in de wet zijn gesteld. De BIZ zal 

zich ook in de periode van 2021 tot en met 2025 in kunnen zetten voor een schoon, heel en veilig 

Dillenburgplein. 
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Horecaoverleg Ridderkerk 

Op 30 november vond een digitaal horecaoverleg plaats 

met verschillende horecaondernemers uit Ridderkerk. De 

lokale horecaondernemers deelden met de gemeente 

hoe zij met de beperkingen van de pandemie omgaan en 

die ervaren. De tv-beelden van de drukte op Black Friday 

hebben de ondernemers pijn gedaan. Van het 

saamhorigheidsgevoel van de eerste golf leek nog maar 

weinig over. Het gaf veel ondernemers het gevoel er 

alleen voor te staan. De normaal zo levendige sector vreest voor haar toekomst. De financiële 

ondersteuning vanuit het Rijk dekt de vaste lasten niet geheel en alle afhaal- en 

bezorgmogelijkheden alsmede alle overige creatieve acties leveren niet voldoende op om de 

maandelijkse vaste kosten te dekken. Als reactie hierop is er vanuit de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag (MRDH) onder aanvoering van de gemeenten Ridderkerk en Nissewaard een oproep 

aan het kabinet gedaan om te komen tot een adequate compensatie voor de horeca. Deze oproep 

werd ondersteund door de 23 gemeenten uit de MRDH, gemeente Hoeksche Waard en gemeente 

Goeree Overflakkee. 
   

 
  

   

 

 

 

Regelingen lockdown 

Voor ondernemers die de komende weken de deuren 

moeten sluiten zijn er verschillende regelingen. De 

TOZO3 regeling verloopt via de gemeente van uw 

woonplaats. Voor ondernemers in Ridderkerk is hier meer 

informatie te vinden op de gemeentelijke website. 

Andere regelingen verlopen via de Rijksoverheid. 

Het  complete overzicht van de regelingen is op 

deze website van de Rijksoverheid te vinden.  
   

 
  

   

 

 

 

Twee leuke webinars voor ondernemers 

14 januari Webinar: ‘Wat vindt zakelijk Ridderkerk?’ 

Op donderdag 14 januari 2021 van 15.30 tot 16.30 uur 

organiseert het platform Hart voor Klimaatzaken van de 

duurzaamheidskring Ridderkerk een webinar. 

Deze netwerkbijeenkomst is voor iedere ondernemer uit 

Ridderkerk toegankelijk. Meer informatie en aanmelden 

vindt u op de website van Hart voor Klimaatzaken. 

  

28 januari Webinar: ‘Zakelijk Ridderkerk gaat circulair’ 

Op donderdag 28 januari van 15.30 tot 16.30 uur organiseert de gemeente Ridderkerk een 

webinar over circulair ondernemen. De gemeente werkt toe naar een circulaire samenleving in 

2050. Maar wat is dit eigenlijk en waar liggen kansen voor u? Adviesbureau PHI Factory neemt u 

op inspirerende wijze mee in het thema. Aanmelden kan via de website van de gemeente 

Ridderkerk. 
   

 
  

   

Lokaal inkopen 
Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. We 

proberen zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend 
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aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hierbij te helpen 

publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender. Die kalender 

vindt u op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid klik dan hier.   
  

   

 
  

   

Aan-/afmelden nieuwsbrief 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten door af te melden via de link 

onderaan de nieuwsbrief. Het kan ook zo zijn dat u de nieuwsbrief via social media of andere 

wegen onder ogen hebt gekregen en hem graag in het vervolg wil ontvangen. Dat kan! 

Aanmelden kan via ondernemen@ridderkerk.nl. 
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Deze e-mail is verstuurd aan d.rietveld@bar-organisatie.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

Voor een goede ontvangst voegt u ondernemen@ridderkerk.nl toe aan uw adresboek. 

Onze privacy verklaring vindt u op onze website 
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