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Aan:  Minister van Economische Zaken en Klimaat mevr. Adriaansens 
 
 
Medemblik, 12 januari 2022 
 
 
 
Onderwerp: dringende oproep om winkels, kapsalons en restaurants per 15 januari 2022 te openen 
 
 
Geachte mevrouw Adriaansens, 
 
Namens de ondernemers in de winkelgebieden Medemblik-centrum, Wervershoof, Andijk, Wognum/ 
Nibbixwoud, Zwaagdijk-Oost en Abbekerk doen wij een dringende oproep aan het kabinet om onze 
ondernemers toe te staan de deuren vanaf 15 januari 2022 weer te openen. Dit zodat zij op een veilige, 
verantwoorde manier hun klanten en bezoekers weer kunnen ontvangen. Per sector liggen hiertoe effectieve 
plannen en maatregelen klaar. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoorde manier gastvrij te zijn. 
 
Water aan de lippen 
Een groot deel van de winkeliers, kappers en restauranthouders van wie de zaak nu gesloten is, geven aan het 
niet langer te redden. Zij luiden de noodklok en hebben het water aan de lippen staan. Naast het grote 
persoonlijke leed dat de lockdown voor deze ondernemers met zich mee brengt, geldt ook dat wij als kernen in 
landelijk gebied dit lokale ondernemerschap niet kunnen en willen missen. De ondernemers spelen een 
belangrijke rol als het gaat om de leefbaarheid in onze kernen. Indien de lockdown in deze vorm nog langer 
duurt, leidt dit tot onherstelbare schade.  
 
Terug naar situatie van voor de huidige lockdown 
Wij doen een dringende oproep om terug te gaan naar de situatie van vóór de huidige lockdown waarbij de 

retail en horeca open waren tot 17.00u. Ook toen waren we in staat om met gezond verstand en goede 

maatregelen te zorgen voor gastvrije en veilige winkelgebieden. We zien dit als eerste stap naar een volgende 

fase met minder beperkingen. Corona gaat niet weg we moeten ermee leren omgaan.  

Parallel heropenen 
Wij denken dat het belangrijk is om zoveel mogelijk parallel open te gaan. Retail en horeca versterken elkaar en 
bovendien draagt het tegelijk openen van deze sectoren bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de 
beschikbare ruimte.  
 
Veilig en gastvrij winkelen 
Winkelen, uit eten gaan en het bezoeken van de kapsalon is veilig te organiseren. Dit hebben ondernemers in 
samenwerking met de gemeente eerder al volop bewezen. Zowel individueel als via ondernemerscollectieven. 
Ook de horeca is klaar voor een verantwoorde opening. Tijdens de huidige lockdown bewijzen ondernemers 
zoals bakkers, slijters, drogisterijen, dierspeciaalzaken al dat zij veilig open kunnen zijn. Winkels zijn immers 
doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is daarbij gewaarborgd. Het is nu de hoogste tijd om de 
andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen.  
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Maatregelen 
Openen doen we zorgvuldig met dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals die gelden in essentiële winkels. De 
belangrijkste maatregelen blijven: 
 

• Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen de onderneming;  

• Kom zoveel mogelijk alleen; 

• Draag een mondkapje: 

• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;  

• Doe doelgericht je aankopen; 

• Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter. 
 
In het belang van de leefbaarheid en het welzijn van onze niet- essentiële winkeliers en horecaondernemers 
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het voorafgaande onder de aandacht te brengen bij uw kabinet. 
 
Hoogachtend, 
 
Ondernemersvereniging MEVO,  

 
Namens: 
 
Winkelgebied Medemblik-centrum 
Winkelgebied Wervershoof 
Winkelgebied Andijk 
Winkelgebied Wognum/ Nibbixwoud 
Winkelhart Zwaagdijk 
Winkelgebied Abbekerk 
 
 

 


