
Beste	ondernemer,	
	
Wat	 een	 heerlijk	 gevoel	moeten	 velen	 toch	 voelen	 sinds	 deze
week.	Dan	 heb	 ik	 het	 uiteraard	 niet	 over	 de	 uitschakeling	 van
Oranje	op	het	EK.
Sinds	deze	week	mogen	de	ondernemers,	die	de	afgelopen	15
maanden	 met	 verschillende	 lockdowns	 en	 beperkingen	 te
maken	hebben	gehad,	weer	zo	goed	als	vanouds	aan	de	slag.
De	nog	geldende	maatregelen	voelen	nog	maar	als	een	klein	te
overwinnen	 hobbeltje.	 Nu	 de	 besmettingscijfers	 in	 rap	 tempo
dalen	 is	 het	 slechts	 een	 kwestie	 van	 tijd	 voordat	 alle
maatregelen	losgelaten	kunnen	worden.

Ook	de	economische	verwachtingen	zijn	positief	gesteld.	Na	15	maanden	van	onzekerheid	is	dit
wat	we	als	samenleving	nodig	hebben.
	
Aan	 al	 dit	 positiefs	 zit	 nog	 wel	 een	 schaduwkant.	 Veel	 ondernemers	 hebben	 flink	 in	moeten
teren	op	reserves	of	zelfs	extra	schulden	aan	moeten	gaan	om	de	crisis	door	te	komen.	Deze
ondernemers	zijn	nog	jaren	bezig	om	de	schade	weer	in	te	halen.	Het	zou	mooi	zijn	als	we	als
samenleving,	 inwoners	 en	 ondernemers	 samen,	 deze	 groep	 ondernemers	 extra	 steunen.
Bijvoorbeeld	door	een	keer	extra	uit	eten	te	gaan,	een	vakantie	in	eigen	land	te	boeken	bij	een
reisbureau	of	een	voorstelling	in	het	theater	te	bezoeken.
	
Wellicht	dat	u	tijd	hebt	om	tijdens	de	zomervakantie	de	batterij	weer	op	te	 laden	of	dat	voor	u
juist	de	drukste	periode	van	het	jaar	is	aangebroken.
Wat	het	ook	mag	zijn.	Ik	wens	u	allen	veel	gezondheid,	succes	en	een	goede	vakantie.

Upgrade	winkelcentrum	Ridderkerk	begonnen.
In	 april	 is	 een	 ware	 metamorfose	 van	 het	 winkelcentrum	 van
start	gegaan.
Deze	 “upgrade”	 gaat	 de	 verblijfswaarde,	 beleving	 en	 kwaliteit
van	 het	 centrum	 sterk	 verbeteren.	 De	 overdekte	 passages
Ridderhof	1	en	2,	Sint	Jorisplein	en	de	buitenzijde	van	Ridderhof
2	 krijgen	 een	 metamorfose.	 Dankzij	 de	 metamorfose	 en	 de
komst	 van	 nieuwe	 winkels	 wordt	 de	 leegstand	 een	 flink	 eind
teruggedrongen.
Deze	mega	verbouwing	wordt	 in	 fasen	uitgevoerd.	De	 toegankelijkheid	 van	de	winkels	en	de
doorloop	 blijft	 gewaarborgd.	 Consumenten	 kunnen	 gewoon	 blijven	 winkelen	 en	 zullen	 met
goede	bewegwijzering	en	communicatie	op	de	hoogte	gehouden	worden	van	de	verbouwing.	
Om	dit	heugelijke	 feit	 te	vieren	maar	zeker	ook	het	zicht	op	het	einde	van	de	strenge	corona
maatregelen,	heeft	wethouder	van	Os	samen	met	BIZ	Winkelhart	het	centrum	een	vrolijke	boost
gegeven.
Heeft	 u	 interesse	 in	 de	 precieze	 details	 van	 de	 verbouwing?	 Neem	 dan	 een	 kijkje	 op
www.winkelhartridderkerk.nl	.	

Bijzondere	verhalen	uit	de	regio	in	nieuw	magazine
de	‘Etalage’
Op	donderdag	20	mei	vierden	de	initiatiefnemers	de	geboorte	van	een
nieuw	lokaal	magazine	met	aandacht	voor	verhalen	uit	de	gemeenten
Barendrecht,	Albrandswaard	en	Ridderkerk;	de	"Etalage".
Het	 nieuwe	 magazine	 is	 een	 samenwerking	 tussen	 de	 zakelijke

vrienden	 BAR	 Lokale	 Media,	 Delta	 Makelaars	 en	 Schinkelshoek	 Communicatie.	 Geboren	 uit
een	 gezamenlijke	 behoefte	 om	 lifestyle,	 shopping,	 horeca,	 ondernemerschap	 en	 bijzondere
verhalen	uit	de	regio	te	bundelen	én	een	podium	te	bieden.	Zodat	zij	 inspiratie	kunnen	bieden
voor	al	het	moois	in	de	buurt.
Lees	verder

Bedrijven	 krijgen	 langer	 steun	 van	 overheid
maar	einde	lijkt	in	zicht.
Bedrijven	 krijgen	 langer	 steun	 van	 overheid,	 maar	 einde	 lijkt	 in
zicht.
Noodlijdende	bedrijven	die	door	de	coronacrisis	 in	de	problemen
komen,	kunnen	na	 juni	opnieuw	aankloppen	bij	de	overheid.	Het
huidige	steunpakket	 loopt	eind	 juni	af,	maar	wordt	opnieuw	verlengd.	Dat	al	eerder	genomen
besluit	hebben	de	demissionaire	ministers	Hoekstra,	Koolmees	en	Blok	bekendgemaakt.
Het	 gaat	 de	 goede	 kant	 op	 met	 de	 economie,	 maar	 nog	 veel	 bedrijven	 en	 zelfstandigen
verkeren	in	onzekerheid.	Daarom	worden	de	steunpakketten	nu	verlengd	om	hen	te	helpen,	en
zelfs	 een	 klein	 beetje	 verruimd.	 Het	 kabinet	 trekt	 hier	 zes	 miljard	 euro	 voor	 uit.	 Maar	 de
boodschap	is	ook	dat	het	kabinet	hier	niet	eindeloos	mee	door	zal	gaan.

De	plek	van	je	wieg	mag	nooit	je	plannen	in	je
toekomst	bepalen
Hoe	mooi	is	het	om	bij	te	kunnen	dragen	aan	de	toekomst	van
gemotiveerde	en	talentvolle	kinderen	en	daarmee
kansenongelijkheid	in	het	onderwijs	tegen	te	gaan?	Dat	antwoord
is	eenvoudig;	heel	mooi!
Daarom	heeft	RSK,	internationaal	adviesbureau	met	projecten	en
milieu-doelstellingen	onlangs	aan	30	kinderen	van	Stichting	Petje
Af	laten	zien	wat	twee	van	haar	vakgebieden,	te	weten	ecologie	en
bodemonderzoek,	inhouden.	Het	hoe	en	waarom	van
bodemonderzoek	en	ecologie	is	uitgelegd.	Daarna	gingen	de
kinderen	zelf	aan	de	slag	in	het	Oosterpark	in	Ridderkerk.	Dit	alles
onder	begeleiding	van	onze	eigen	Ecologen,	Projectleiders	en

Veldwerkers.	Tijdens	het	laatste	vragenrondje	stak	één	van	de	kinderen	haar	hand	op	met	de
vraag	of	ze	later	bij	RSK	mocht	komen	werken.	En	natuurlijk	mag	dat!	RSK	kijkt	terug	op	een
zeer	geslaagde	dag.	Wilt	u	ook	bijdragen	aan	een	mooie	en	gelijke	toekomst	voor	onze
Ridderkerkse	jongeren?	Meld	u	dan	aan	op	ondernemen@ridderkerk.nl	en	werk	mee	om	de
samenwerking	tussen	overheid,	onderwijs	en	(lokaal)	bedrijfsleven	te	verbeteren.
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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
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.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
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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