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Corona Winkelcentra

E. Hommel
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Geachte eigenaren winkelcentra en commercieel vastgoed,
De afgelopen weken zijn verwarrend, onzeker en ingrijpend. Voor iedereen, wereldwijd en
dus ook in Capelle. Het Coronavirus heeft hele grote gevolgen voor onze samenleving. Van
jong tot oud. Voor de winkelier, voor de scholieren en leraren, voor de mensen die werken in
zorg, voor ons allen.
Via de gemeentelijke website informeren wij, met regelmatige up dates de Capellenaren,
bedrijven en ondernemers. Ook de social media kanalen als Facebook, Twitter en Instagram
zetten wij actief in om bevolking en bedrijven van informatie, tips en doorverwijzingen te
voorzien. Daarbij gaat het vooral om het informeren van de verschillende doelgroepen en het
bieden van concrete handelingsperspectieven.
Veel ondernemers moeten noodgedwongen hun bedrijfsvoering aanpassen of zelfs volledig
stilleggen. Met name horeca en winkeliers worden zwaar getroffen, want zij krijgen
rechtstreeks en op verschillende manieren te maken met de gevolgen van het coronavirus.
Wij zijn verheugd dat de regering snel en daadkrachtig steunmaatregelen heeft genomen,
waarmee hopelijk velen geholpen kunnen worden. Het zal nog even duren voordat de Rijksaanpak geheel geïmplementeerd is en bij een aantal ondernemers staat het water al snel aan
de lippen. Vanuit de gemeente kijken wij hoe wij de getroffen ondernemers het beste kunnen
helpen. Vaak kan dat door helder door te verwijzen naar de landelijke mogelijkheden, soms
moeten wij op zoek naar lokale oplossingen. Op onze website (www.capelleaandenijssel.nl)
staat reeds een aanbod van de mogelijkheden.
In deze onzekere tijden ontstaan ook mooie initiatieven. Ook in Capelle zien wij die volop
ontstaan. Het voelt als een grote steun in de rug dat in deze crisissituatie er ook een gevoel
van saamhorigheid bestaat in Capelle aan den IJssel.
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Wij hebben als gemeente reeds de nodige maatregelen genomen: gemeentelijke
belastingaanslagen (ozb, toeristenbelasting, precariobelasting en waterschapsheffingen)
worden waar mogelijk gematigd en opgeschort. Ook huurders van gemeentepanden krijgen
zo nodig uitstel van betaling.
Naast onze inzet, die van het Rijk en de banken verzoeken wij u als vastgoedeigenaar met
klem ook uw steentje in wat voor een vorm dan ook bij te dragen. Te denken valt aan uitstel
van (huur)betalingen, huurverlaging of in het uiterste geval kwijtschelding van de
huurpenningen voor een bepaalde periode. Verder verzoeken wij u aanmaningen etc. in deze
roerige tijd achterwege te laten.
Wij verwachten en vertrouwen erop dat u gepaste stappen kunt en wilt nemen om, samen
met uw huurders deze crisis te boven te komen.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
J.M. Meijer
unithoofd wonen, economie, grond en geo
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