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Ondernemers vertel je verhaal

RECHTMATIG#RECHTVAARDIG

Waar kun je 
je verhaal doen?
Bij alle ondernemersverenigingen 
binnen onze gemeente, ook als je 
geen lid bent. 

En ook bij de gemeente Bergen.
Je kunt je verhaal per mail sturen naar 
de collega’s van economische zaken.
Joan Algra joanalgra@debuch.nl
Marcel Arens marcelarens@debuch.nl 

wordt vervolgd.......

Marcel Hansen & Ramona 
Nijssen, eigenaren van 
LadyPapa in Bergen

Marcel Hansen: Wij komen niet in aanmerking 
voor de regelingen van de overheid omdat Lady 
Papa geen referentie-omzet kan laten zien. 
Wij begonnen namelijk vlak voordat corona 
losbarstte. We hebben veel verbouwd en veel 
eigen geld geïnvesteerd. Van de overheid moest 
ik mijn personeel houden, maar nu zit ik met de 
schulden. Veel ondernemers gaan kopje onder. 
Niemand durft ervoor uit te komen, maar ik ken 
collega’s die hun huis hebben moeten verkopen. 
Ik heb nu de omvang van mijn schulden naar 
buiten gebracht en mijn post op LinkedIn 
daarover is al 200.000 keer bekeken. We moeten 
de bestuurders in Den Haag duidelijk maken hoe 
ondernemers er werkelijk aan toe zijn.

Tom Pedroli, voorzitter van 
Vereniging Ondernemend 
Bergen
Het is ook niet 
makkelijk gemaakt. 
Er is een generiek 
formulier dat 
ondernemers 
moeten invullen 
waar de standaard-
vragen vaak 
leiden tot een standaardafwijzing. 
Daarna volgt een mogelijkheid tot een 
bezwaarprocedure, maar dat weet 
niet iedereen. De overheid en wij als 
ondernemersvereniging hebben ook de 
taak om de regelgeving beter uit te leggen. 
Als ondernemersvereniging vragen wij 
ondernemers om zich te melden bij ons. 
Wij helpen ze verder. www.vobergen.nl

Sandy Dekker, voorzitter van de 
BIZ in Egmond aan Zee
Er zijn veel ondernemers die technisch failliet zijn. Hulde 
natuurlijk dat de steunmaatregelen er zijn, maar het 
manco lijkt toch dat er geen maatwerk mogelijk is. Er 
wordt bijvoorbeeld met seizoenswerk geen rekening 
gehouden. En dat is voor veel ondernemers in Egmond aan Zee heel belangrijk. 
Als jouw referentiemaand november is, een maand met extreem lage omzet, dan 
krijg je ook weinig steun in de maanden waarin je het wél nodig hebt. 
www.bizegmondaanzee.nl/contact 

Pelle Nijdam, voorzitter van 
Ondernemersvereniging Duindorp Schoorl
Ondernemers zijn onzekerheid gewend, maar dit soort onzekerheid wens je niemand 
toe. Je hebt er totaal geen invloed op. Er zijn natuurlijk vergoedingen vanuit de 
overheid maar dat is lang niet altijd voldoende. Het is een tegemoetkoming in de 
kosten maar veel bedrijven worden enorm teruggeworpen in de omzet. En dat is 
het brood op de plank. Het is geweldig dat gemeente laat zien dat ze er is voor de 
ondernemers. Die krijgen nu het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Mike Bosman, voorzitter 
Horeca Nederland BES 
en algemeen directeur 
blooming

Er zijn inmiddels toch al behoorlijk wat 
collega’s omgevallen. Elke week krijg ik 
dat soort berichten door. Soms is er een 
doorstart. Het is kommer en kwel. Wij als 
blooming hebben het ook knap lastig. Ik 
denk dat de horeca geen onderdeel is 
van het probleem maar onderdeel van 
een oplossing. Wij reguleren de stroming 
van mensen. We weten op welke kamer 
je zit en aan welke tafel je eet. We kunnen 
ook eventueel een sneltest afnemen bij 
binnenkomst.

Arend Jan van den Beld, 
wethouder gemeente Bergen
Niets doen is geen 
optie! Dat was mijn 
eerste reactie toen ik 
het verhaal van Ramona 
en Marcel hoorde, nadat 
ze mij hadden gemaild. 
Bovenaan de mail stond 
NOODKREET.

Op mijn vraag of ik 
iets kon betekenen 
antwoorde Ramona 
‘Misschien kunnen we 
Den Haag samen wakker schudden?’ En dat 
gaan we doen. Samen met heel veel andere 
gemeenten in Noord Holland Noord, met de 
bestuurders van het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN, het Economisch Forum Holland boven 
Amsterdam en de Provincie Noord Holland.

Bent u of ben jij een ondernemer en val je 
tussen wal & schip bij de NOW & TVL regeling 
meld je dan aan en deel je verhaal.

De noodkreet op social media en in het NH 
Dagblad van Bergens ondernemers echtpaar 
van LadyPapa “Hoe moeten wij ooit € 500.000,- 
terugbetalen” heeft een enorme golf van 
reacties en bijval van dorpsgenoten, lotgenoten, 
medeondernemers uit het hele land, het college 
en ook de voltallige gemeenteraad van de 
gemeente Bergen teweeg gebracht. 

Ondernemers vragen niet om hulp, ze regelen 
het zelf. Totdat ze door de bomen het bos niet 
meer zien. Door deze noodkreet van Ramona 
en Marcel van LadyPapa durven nu ook andere 
ondernemers zich te melden. 

Beste ondernemer,

Ben je van mening dat je ONTERECHT geen recht hebt op een bijdrage NOW en|of 
TVL? Heb je moeite het hoofd boven water te houden maar vind je het lastig om 
hierover te spreken? Je bent niet de enige. Weet dat we er zijn om naar je verhaal 
te luisteren en te kijken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Met de voorzitters van de ondernemersverenigingen van Bergen, Egmond, Schoorl 
en de voorzitter van Koninklijke Horeca BES werken we nauw samen om de 
situaties van ondernemers te inventariseren. Samen gaan we de verhalen van onze 
ondernemers die het water aan de lippen staat verzamelen. En roepen hiermee 
ondernemers op die bij de NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) 
en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) tussen wal en schip vallen om dat 
verhaal te delen. 

Als de verhalen van meer ondernemers bekend zijn kunnen we een heldere 
analyse maken en onze pijlen richten op de Rijksoverheid. Dat willen we samen 
doen met alle gemeenten in NHN, het Ontwikkelbedrijf NHN, Economisch 
Forum Holland boven Amsterdam en de Provincie Noord Holland. Met een 
brief naar Den Haag pleiten we om te luisteren naar de roep van gemeenten, 
brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media 
te horen is.  Een dringend verzoek om maatwerk te leveren zodat óók deze 
ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL. 
Op weg naar weer vertrouwen op een overheid die zegt ‘wij doen dit samen’. 

Zoals mevrouw De Jongh, tijdens de raadsvergadering van 8 april, haar betoog 
namens de voltallige gemeenteraad afsloot: “Het gaat ons ontzettend aan het 
hart om jullie zo in moeilijkheden te zien. Wij als raad horen jullie. Waar wij kunnen 
gaan wij er wat aan doen. Natuurlijk door een luisterend oor te hebben voor de 
ondernemers en de gezinnen. Wij als gehele raad steken de ondernemers een heel 
groot hart onder de riem. Wij zullen van ons laten horen”.

Hierbij de oproep; is jouw situatie relevant om te delen, 
neem dan contact met ons op!

Met ondernemende groet,

Erik Bekkering wethouder Economische Zaken 
Arend Jan van der Beld wethouder Participatie (Bergen NH)

Erik Bekkering, wethouder 
gemeente Bergen 
Rechtmatig#rechtvaardig 
Tussen alle regels 
zien sommigen door 
de bomen het bos 
niet meer, anderen 
vallen volgens de 
wet tussen wal en 
schip. Het college 
van de gemeente 
Bergen NH wil meer 
maatwerk en vooral 
een balans tussen 
rechtmatigheid 
en rechtvaardigheid. Als wethouder 
Economische Zaken roep ik onze 
ondernemers op hun verhaal te delen. 
“En dat kan best moeilijk zijn.” 

Theo van Velzen, voorzitter 
Ondernemersvereniging 
Egmond Binnen
Ook als je geen 
lid bent onze 
ondernemers-
vereniging voel je 
vrij om je toch te 
melden als jij ook 
het gevoel hebt dat 
het water je aan de 
lippen staat. ovjeb2018@gmail.com

vereniging voel je 

melden als jij ook 
het gevoel hebt dat 

lippen staat. ovjeb2018@gmail.com

het gevoel hebt dat 


