Gouda, 18 maart 2020

Beste collega’s
“Let een beetje op elkaar” zo eindigde de toespraak van premier Mark Rutte. Dat is precies wat we
vanuit de SOG willen doen en we ook aan u willen vragen te doen. We zijn allemaal hard getroffen in
ons persoonlijke en in ons zakelijke leven. De enige manier om door deze periode heen te komen, is
door het samen te doen. Er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen doen, maar laten we kijken
wat we wel kunnen doen.
Een nieuwe Centrummanager
We zijn ontzettend blij dat we per heden in samenwerking met de gemeente Gouda een nieuwe
Centrummanager hebben in de persoon van Hans van Aalst. Hans stelt zich voor in deze brief en met
een filmpje dat we hebben gemaakt in de Cheese Experience, die helaas ook nog niet open mag. Hier
de link naar het filmpje: https://youtu.be/Bz7Zx9y8QZ0
Wat heb je nodig.
We vragen jullie allemaal om asjeblieft aan te geven wat je nodig hebt de komende tijd. Of het nu
gaat om hulp bij financiële steun, iemand die op je gesloten winkel let terwijl je thuis bent,
boodschappen, een luisterend oor, een creatieve meedenker of wat dan ook. Schaam je niet, praat
er over met elkaar of neem contact met ons op. We zijn ons bewust dat dit misschien juist voor
zelfstandige ondernemers moeilijk kan zijn, maar bedenk: Gedeelde smart is halve smart. We willen
echt doen wat we kunnen om elkaar te helpen.
Wat heb je te bieden.
Heb je een speciale aanbieding, een bakker die brood aan huis bezorgt, een andere ludieke,
creatieve, kleine of grote manier om jouw zaak of die van je straat op gang te houden, LAAT HET
WETEN!! We kunnen er op allerlei manieren digitaal en online voor zorgen om je ideeën naar buiten
te brengen en groter te maken op social media. Zorg in elk geval dat je jezelf ook aanmeldt op
https://www.facebook.com/BinnenstadGouda/ . Vanuit hier worden veel ideeën doorgezet. Wil je
creatieve meedenkers hebben om bijzondere oplossingen voor jouw winkel of zaak te verzinnen,
aarzel niet om ons te benaderen. Samen kunnen we veel!
Evenementen
Het is duidelijk dat de evenementen van de komende tijd niet door kunnen en mogen gaan, zoals het
PaasOntbijt en het Eurovisie Kaasfestival. Toch zoeken we ook hierbij naar creatieve thuisoplossingen
om alle thuiszitters wat troost en afleiding te bieden. Zo denken we aan een groot online
thuisontbijt, niet samen op de markt, maar wel samen.
Meld je aan.
Juist nu is het heel belangrijk dat je op de hoogte kan worden gehouden van wat er in jouw straat en
in de stad gebeurt. Meld je aan in jouw straat in de whatsappgroepen die daar zijn. Geef je
emailadres door bij jouw straatbestuur. Zit er in jouw straat geen actieve vereniging meld je dan aan
bij info@ondernemersgouda.nl zodat we je toch kunnen blijven informeren over belangrijke Goudse
Ontwikkelingen.
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Vanuit de Gemeente Gouda
Zoals bekend zijn gisteren door de overheid een aantal wijzigingen aangebracht aangaande
steunmaatregelen voor ondernemers. Bij deze sturen we de geüpdate link toe waarin informatie en
steunmaatregelen voor ondernemers op een rijtje gezet is.
Gemeente Gouda zal deze pagina actueel houden, om die reden is het aan te raden deze
gemeentepagina te blijven bezoeken.

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/
Coronavirus/Coronavirus_hulp_voor_ondernemers
Tenslotte
In alles volgen we de aanwijzingen van de overheid. Er zijn gelukkig heel veel goede voorzieningen
aangeboden door de overheid. Het is een onzekere tijd, we weten ook niet waar het heen gaat en er
zijn geen makkelijke antwoorden op moeilijke vragen. Maar we kunnen wel zoveel mogelijk doen om
elkaar te helpen overeind te blijven. We wensen jullie allemaal heel veel sterkte toe. Let een beetje
op elkaar. We rekenen op jullie!

Het bestuur SOG
Peter de Heer – Voorzitter SOG en Groenendaalkwartier
Marco Steenwinkel – Penningmeester SOG en bestuurslid Gouwehavenkwartier
Gerben Roskam – Gouwehavenkwartier
Mia Schaap – Agnietenstraaat/Doe Platform
Arjan Versteeg – Tiendekwartier
Irene Klein Haneveld – secretaris SOG en bestuurslid Kleiweg/markt en omgeving
Hans van Aalst - Centrummanager
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