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Geachte bestuur, geachte heer Petter, 
 
Zoals ik deze week ook aangeef in mijn brief aan de inwoners van Den Helder en aan ondernemers: het 
coronavirus besmet ons nog steeds, maakt ziek en leidt in een aantal gevallen nog steeds tot de dood.  
Ik maak me daar zorgen over. Het maakt dat we met elkaar weer alle zeilen bij moeten zetten om het virus 
terug te dringen. Dat doen we voor onszelf, onze naasten en voor alle mensen in de zorg die weer aan de 
lat staan voor zieken en ouderen. 
 
Maar ik maak me ook zorgen om u. Want ik realiseer me goed dat de gedeeltelijke lockdown voor 
Nederland een totale lockdown is voor u als horeca-ondernemer. Het is een pijnlijke stap terug.  
Hoe nodig het ook is, ik voel mee met uw teleurstelling en begrijp de frustraties en emoties die velen van u 
de afgelopen week hebben laten zien en horen. In de afgelopen maanden heeft u elke dag, samen met uw 
personeel, uw verantwoordelijkheid genomen. U heeft nagedacht hoe u enerzijds uw gasten een plezierig 
verblijf kon bieden, en anderzijds geïnvesteerd in maatregelen voor een veilig verblijf van de gasten en uw 
medewerkers. 
Daarom snap ik dat er discussies zijn rondom het nut en noodzaak van de gedeeltelijke lockdown-
maatregelen. Toch denk ik dat we nu geen andere keus hebben dan met elkaar de schouders eronder te 
zetten, hoe moeilijk het ook is.  
 
Als ik ergens van onder de indruk ben, is het hoe u tot nog toe uw creativiteit en ondernemersgeest heeft 
ingezet. Ik verwacht niet anders dan dat u dat blijft doen om de zaak draaiende te houden. Maakt u 
daarom gebruik van de steunmaatregelen van het Rijk en het fonds dat we in Den Helder hebben, als u 
daarvoor in aanmerking komt.  
 
Graag blijf ik met u in gesprek over wat we voor u kunnen betekenen. Binnenkort zult u hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Er is ons veel aan gelegen om de horeca in Den Helder robuust te houden.  
 
Tot slot: er komt een moment dat het virus op zijn retour gaat, u de deuren weer open kunt gooien en ons 
allemaal weer kunt ontvangen. Ik kijk daar met u naar uit. In de tussentijd: hou vol en blijf gezond.  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester van Den Helder, 
 
Jeroen Nobel 

 


