
 

Open brief aan Mark Rutte en 2eKamerfractie. 
Onderwerp: Gevolgen lockdown      12 januari 2022 
 
  
Beste Mark en fractieleden, 
 
Wij sturen jullie deze open brief omdat we toenemende signalen krijgen van grote zorgen. Zorgen 
over de toekomst van onze inwoners en ondernemers die door de lockdown zijn getroffen. De 
huidige lockdown raakt hun hard. Er zijn twee grote problemen waar wij jullie aandacht voor vragen. 
 
Ondernemers en detaillisten komen in de knel 
De onverwachte lockdown in de belangrijke decembermaand heeft onze ondernemers diep geraakt. 
Het is niet de eerste sluiting die de Asser detaillisten meemaken. De opeenstapeling van 
economische, financiële en emotionele gevolgen is voor velen zo hoog opgelopen dat wij ons daar 
ernstig zorgen over maken. Vooral omdat zij geen uitzicht hebben op een lichtpunt in de toekomst.  
 
Bovendien ervaren deze ondernemers pijn omdat er een beeld wordt geschetst dat ze ruimhartig 
gecompenseerd worden. Voor veel ondernemers is dat niet zo. Er resteren enorme kosten voor de 
Asser ondernemers.  
 
Mentale gezondheid van jongeren holt achteruit 
Maar niet alleen ondernemers zijn zwaar getroffen. Ook jongeren hebben het zwaar. Hun mentale 
gezondheid holt achteruit, stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Met de sluiting van de 
scholen, sportgelegenheden en horeca zijn hun sociale contacten in een isolement geraakt.  
 
Duurzaam perspectief 
Voor de langere termijn is een duurzaam perspectief nodig. Er wordt een nieuw concept vereist 
waarbij inwoners en detaillisten verder kunnen. Dit is van belang voor iedereen: de winkeliers, de 
horeca, de kappers en vergelijkbare diensten, de culturele sector, de sportscholen en andere 
activiteiten in Assen.  
 
Wij roepen dringend op om tot maatregelen te komen waarbij de niet-essentiële branche weer open 
kan. En waarbij grote aandacht is voor de mentale problemen onder onze inwoners. Biedt een 
duurzaam perspectief voor de hele samenleving. 
 
Tot slot vragen we jullie aandacht voor een hele belangrijke groep in onze stad; de zorgmedewerkers 
van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zij leveren een waanzinnige prestatie in een moeilijke tijd. Dat 
waarderen en respecteren wij enorm.  
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