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Interview met Maurice Haverkamp 
eigenaar van kledingwinkel Stripes 
 

VVD raadslid Sandra Beenhakker ging op bezoek bij Maurice 
om te onderzoeken hoe Schiedamse ondernemers zich 
staande houden in deze moeilijke tijd. 

Sandra: Hoe groot is de impact van Corona op de Stripes 
winkels? 

Maurice: De impact is heel groot, mijn omzet verlies zit rond 
de 70%, ik denk dat dit voor veel kledingwinkels het geval is. 
In deze tijd stellen mensen andere prioriteiten. Kleding kopen 
is nu een luxe tenzij je het echt hebt over een 
vervangingsvraag.

Sandra: Wat zou jij tegen de Schiedammers willen zeggen?

Maurice: Koop je spullen bij de lokale winkeliers. Op dit 
moment zijn er veel ondernemers met leuke acties. Stel je 
koopt iets bij ons dan bezorgen wij het gratis bij je thuis, we 
houden uiteraard gepaste afstand. Met de winkeliers van de 
binnenstad zaten we in een positieve lijn naar boven, leuke 
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Stripes Jeansstore 

Stripes Jeansstore is gevestigd 
op de Hoogstraat 60-64 in 
Schiedam, en is gewoon open! 
Als u niet de straat op wilt kunt 
u deze lokale ondernemer 
helpen door online te 
winkelen. Ga naar 
www.stripes.nl en help 
Schiedamse ondernemers 
zoals Stripes. Uw bestelling zal 
ook nog eens gratis worden 
verzonden!  

Koop Schiedams! 

Bijna alle Schiedamse 
ondernemers zijn hard geraakt 
door het Coronavirus. 
Gelukkig kunt u online bijna 
overal nog terecht, ook bij veel 
andere Schiedamse winkels. 
Daarom roept de VVD 
Schiedam iedereen op: Koop 
Schiedams! Help onze lokale 
ondernemers deze moeilijke 
tijd door, want als dit alles 
voorbij is wilt u toch ook weer 
fijn kunnen winkelen in de 
binnenstad? 

SANDRA OP BEZOEK BIJ:  
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evenementen, meer bezoekers in de binnenstad. Na de 
Corona crisis willen we daar graag mee doorgaan. Daar 
hebben we wel onze lokale winkeliers voor nodig. Kortom 
steun de lokale winkelier!

Sandra: Je bent de nieuwe voorzitter van 
Centrummanagement Schiedam. Wat zijn je plannen wetende 
dat de bedrijven investeringszone geen doorgang vindt?

Maurice: Er ligt een plan centrummanagement 2.0, dat gaan 
we uitvoeren ik kan er helaas nog niet veel over zeggen.

Sandra: Echt niet?

Maurice: De ervaring met de bedrijven investeringszone leert 
ons het belang van: Van, Voor en Door ondernemers. Sorry, ik 
kan niet meer prijs geven dan dat, omdat we eerst alles intern 
en met de gemeente concreet willen hebben.

Sandra: Je gaat zelf bij de verschillende ondernemers langs om 
hen te informeren over de regelingen die er nu zijn? Hoe kijk 
je zelf naar de regelingen? 

Maurice: Ik ben erg blij met de regelingen vanuit de overheid. 
Voor veel ondernemers kan het net het steuntje zijn om te 
overleven. Persoonlijk geeft het meer rust.

Sandra: Heb je nog tips voor de gemeente Schiedam?

Maurice: De gemeente Breda heeft voor alle bedrijven die de 
TOZO hebben aangevraagd, het bedrag voorgeschoten. 
Daarmee help je de ondernemer direct, deze kan later 
wanneer het geld op zijn rekening wordt gestort het bedrag 
terug betalen aan de gemeente. De zogeheten TOZO is 
opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen 
zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te 
dammen. Voldoe je aan de voorwaarden, krijg je eenmalig 
4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Sandra: Welke tips zou je willen geven aan de ondernemers?

Maurice: Social media zorg dat je zichtbaar bent. Heb je dit 
nog niet op orde, begin daar dan nu mee. Je kunt zoveel 
mensen bereiken, zeker nu we de komende maand nog zoveel 
mogelijk binnen moeten blijven.Het is ook heel leuk om te 
doen, afgelopen week hebben Jim en ik een modeshow 
gelopen en online gezet. In tijden hebben we niet zoveel 
gelachen. Ten slotte wees verstandig en houd je winkel open 
daar waar het kan.
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Vragen aan 
wethouder Bregman 
over noodsteun voor 
ondernemers.  

Wij hebben contact opgenomen 
met wethouder Marcel Bregman 
om hem te vragen wat de 
mogelijkheden voor Schiedamse 
ondernemers. Wij vroegen hem 
naar de initiatieven vanuit Bedra 
en of deze ook snel voor 
Schiedamse ondernemers 
konden worden opgezet. 
Gelukkig doet de gemeente 
Schiedam dit al om ondernemers 
te ondersteunen. Het antwoord 
van wethouder Bregman: 

“Dit is exact wat Schiedam al 
doet, de uitvoering van de Tozo 
regeling en bevoorschotting van 
noodkredieten. De eerste 
uitkeringen zijn al gedaan. 
Overigens hebben wij de 
uitvoering naar ons toegetrokken 
omdat we snelheid willen maken. 
Inmiddels is er sprake van 
ongeveer 1000 aanvragen voor 
de MVS gemeenten. In de regio is 
er nu al sprake van meer dan 
10.000. Wij willen daar geen last 
van hebben en hebben inmiddels 
zelf de organisatie in handen.” 

Wij zijn erg blij dat de gemeente 
Schiedam snel en met 
daadkracht onze ondernemers te 
hulp schiet. Ondernemers die 
hulp nodig hebben, raden wij aan 
zo spoedig mogelijk naar alle 
beschikbare regelingen van de 
gemeente te kijken: 

Klik hier 

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/vraag-en-antwoord-financiele-regelingen-rijk
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/vraag-en-antwoord-financiele-regelingen-rijk
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