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Ondernemersloket Coronavirus

korte updates

•  De coronacrisis belandt in een volgende fase. Het gemeentelijke  
    ondernemersloket wordt hiertoe uitgebreid met diverse diensten,  
    zoals een meldpunt voor initiatieven vanuit ondernemers. Nadere  
    informatie hierover volgt op korte termijn.  

•  Het ondernemersloket is donderdag 21 mei en vrijdag  
    22 mei niet bereikbaar in verband met Hemelvaartsdag.

B&W kiezen  
voor ‘nieuwe’  
binnenstad 

Het college van B&W heeft ingestemd 
met het Actieplan De ‘nieuwe’ 
binnenstad. Ondernemers uit retail, 
horeca, cultuur en creatieve sector 
en partners als BIZ, Eindhoven365 
en DDF hebben dit plan samen met 
de gemeente opgesteld om uit de 
coronacrisis te komen. 

Veilige en gastvrije terrassen

‘Eindje buiten’: collectief  
ondernemen in pop-ups

De crisis als kans

Vooruitlopend op het kabinetsbesluit over de openstelling van terrassen, 
hebben de horecaondernemers in Eindhoven een gezamenlijk plan opgesteld 
om dit op een veilige én gastvrije manier te kunnen doen. Dit plan - ‘Horeca 
Eindje vooruit’ gedoopt – wordt komende week beoordeeld door de gemeente 
Eindhoven en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Een kralensnoer van pop-ups door de stad, waar met inachtneming  
van de veiligheidsregels nieuwe levendigheid kan ontstaan in de vorm  
van hospitality, cultuur, shopping, sport, etc. Voorzien van faciliteiten  
als een tijdelijk restaurant, een cocktailclub, klein theater, gym, winkeltje, 
e.d. En uit te voeren door een collectief van ondernemers, naar het 
voorbeeld van de Down Town Gourmet Market aan de Smalle Haven.

Dit idee wordt onder de noemer ‘Eindje buiten’ momenteel uitgewerkt 
door een kopgroep van ondernemers, in het kader van het Actieplan  
De ‘nieuwe’ binnenstad. Bedoeling is om hierover op korte termijn  
in gesprek te gaan met gemeente en veiligheidsregio.

De coronacrisis betekent naast veel problemen ook een kans. De kans 
om de binnenstad toekomstbestendig door te ontwikkelen. Om ook straks 
onderscheidend en relevant te blijven, op een uniek Eindhovense wijze.  
Om hieraan handen en voeten te geven hebben creatieve ondernemers  
een procesvoorstel gedaan, dat met medewerking van gemeente  
en andere partijen wordt uitgewerkt.
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