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14 oktober 2020, Hoofddorp 
 
Onderwerp: Kansen vergroten voor een mooie ondernemende kerstperiode 
 
Geacht college, 
  
We verkeren sinds maart in een grote gezondheidscrisis door het uitbreken van het COVID-19 virus. Helaas 
hebben we nu een gedeeltelijke lockdown niet kunnen voorkomen.  Door de maatregelen die nodig zijn, zijn 
ook de economische gevolgen voelbaar. Veel Haarlemmermeerse ondernemers hebben hun omzetten 
drastisch zien dalen en kijken onzeker naar de toekomst. Helaas is het einde van deze gezondheidscrisis nog 
niet in zicht en zullen onzekere tijden voor onze Haarlemmermeerse ondernemers nog lang aanhouden.  
 
De decembermaand is dichtbij en dit is voor ondernemers een belangrijke maand. Door de gemiste omzetten 
dit jaar en daardoor onzekere toekomst zijn deze normaliter hoge december omzetten nu hard nodig om de 
toekomst veilig te kunnen stellen. Maar door de aanhoudende gezondheidscrisis en de nodige maatregelen die 
daarmee gemoeid gaan kunnen niet alle lokale ondernemers in de koude december maand een veilige 
winkelervaring bieden. Ze hebben hier simpelweg te weinig uitstallings- en winkelruimte voor. Hierdoor is de 
kans groot dat Haarlemmermeerders hun inkopen elders gaan doen om drukte te vermijden. Met het risico dat 
zij deze hoognodige omzetten gaan mislopen. De Haarlemmermeerse VVD wil de lokale ondernemers helpen 
door meer ruimte te geven. Zodat Haarlemmermeerders op een veilige manier hun feestboodschappen kunnen 
doen bij de lokale ondernemer. 
 
Daarover stellen wij u graag de volgende vragen: 
 
1. Ziet het college de noodzaak om lokale ondernemers te helpen deze gezondheids- en economische crisis 

door te komen? 
2. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat de inkopen rond de feestdagen in december van 

groot belang zijn voor veel kleine lokale ondernemers? 
3. Is het college bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de lokale ondernemers over concrete 

oplossingen die helpen de komende wintermaanden hun onderneming zo veilig mogelijk draaiende te 
houden? 

4. Is het college bereid om te kijken naar winkelstraten die een tijdelijke ontheffingsvergunning kunnen 
aanvragen gedurende de feestdagenperiode om lokale ondernemers meer mogelijkheden te geven? Zo 
nee, waarom niet? 

5. Is het college bereid om nader te bepalen straten meer ruimte te bieden, bijvoorbeeld door het toestaan 
van kraampjes (aan Haarlemmermeerse ondernemers) in de buitenlucht, zodat Haarlemmermeerders op 
een veilige manier hun inkopen kunnen doen? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het college bereid om een inventarisatie te maken van plekken waar in Haarlemmermeer plek is voor 
extra wintermarkten voor Haarlemmermeerse ondernemers tijdens de feestmaanden? Zo nee, waarom 
niet? 

7. Zie het college nog andere mogelijkheden om lokale ondernemers te helpen gedurende de 
feestdagenperiode? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dit? 

 
Namens de VVD-fractie, 
Trudie van ’t Hull-Bettink 


