Gouda, 18 maar 2020
Beste ondernemers,
Mijn naam is Hans van Aalst en ik ben zeer verheugd om de uitdagende taak van Centrummanager
van de mooie stad Gouda uit te voeren. Als ondernemer heb ik 20 jaar ervaring en ik ben de
afgelopen 3 jaar Centrummanager geweest in Zeist.
De komende tijd zal ik in samenwerking met het bestuur van SOG Gouda en de gemeente gaan
bouwen aan een mooie en stabiele toekomst voor het centrum van Gouda. Maar zoals iedereen op
de wereld weet, is er op dit moment een behoorlijke crisis gaande. Het coronavirus zorgt voor veel
onrust en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minimale bezoekers naar de stad komen. Dit schept
uiteraard voor jullie als ondernemers veel onrust en zorg. Hoewel we het coronavirus niet op korte
termijn zien oplossen, staan we met elkaar voor een zeer grote uitdaging. Hoe blijven we als
binnenstad overeind en hoe kunnen we zorgen dat de pijn die groot is, zoveel mogelijk wordt
beperkt?
Gisteravond heeft het kabinet forse maatregelen geïntroduceerd die in ieder geval een stukje rust
kunnen bieden. Mijn advies is dan ook ga daarmee aan de slag. Tegelijkertijd zijn er naast de
maatregelen van het kabinet ook zaken die we lokaal kunnen gaan oppakken. Op dit moment ben ik
bezig om zoveel mogelijk lokale ondernemers met online activiteiten te gaan promoten. Het
oproepen om naar het centrum te komen is op dit moment niet verstandig, gezien het virus evenals
de mee samenhangende publieke opinie.
Toch zijn er voor ons centrum ook veel kansen en mogelijkheden. Mijn advies is dan ook zet zoveel
mogelijk social media in. Deel met elkaar jullie site, facebook etc. etc. Door slim samen te werken kun
je samen zorgen voor een iets minder negatieve situatie. Dus contact met je collega ondernemer,
promoot elkaar. De ondernemers die thuis bezorgen kunnen misschien voor meerdere gaan thuis
bezorgen. Ik snap als geen ander dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is en organisatorisch van alles
geregeld moet worden, maar waar een wil is is een weg. Ik ben per mail bereikbaar en zal helpen
waar ik kan.
Ik weet dat er heel veel van jullie wordt verlangd de komende tijd, er wordt zelfs gesproken over een
algehele lookdown, wij zullen ten allen tijden de berichtgeving opvolgen en jullie zo goed mogelijk
informeren. Uiteraard staan wij in directe verbinding met de gemeente.
Zijn er ondernemers die met spoed met me in contact willen komen dan kan dit via mijn mailadres
centrummanager@soggouda.nl . Heb je initiatieven in verband bijvoorbeeld online aanbieden van
artikelen/producten of zijn er al mooie samenwerkingen met elkaar gestart, laat het me weten en wij
gaan dit voor jullie uitdragen. Nogmaals het is een roerige tijd , maar we gaan dit samen doorstaan.
Tot snel, Hans van Aalst (centrummanager Gouda)
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