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VEILIG SHOPPEN IN SLIMME
1,5 METER BINNENSTAD
We willen graag weer gaan winkelen, maar wel veilig. Ondernemers
bedenken hiervoor niet alleen creatieve oplossingen in hun zaak, maar
ook voor de openbare ruimte in de binnenstad. Samen met gemeente,
hulpdiensten en experts op het gebied van crowd management is
hiervoor een plan in de maak, dat komende week aan het college van B&W
wordt voorgelegd. Het plan wordt daarna – als het aan de kopgroep van
ondernemers ligt die aan het Actieplan Binnenstad werkt – zo snel mogelijk
uitgevoerd, het streven is om per 10 mei de eerste slimme aanpassingen
op straat operationeel te hebben.
Het crowd management kennen we van grote evenementen, zoals
Koningsdag. Doel is om de bezoekersstroom op een zodanige manier
te reguleren dat iedereen zich veilig - binnen de richtlijnen van het RIVM –
door de binnenstad kan bewegen en tegelijkertijd de bedrijvigheid in
de retail (en later de horeca) weer zoveel mogelijk op gang kan komen.
Volgende week meer nieuws hierover.

‘HOU ONZE STAD STERK’
In samenwerking met gemeente Eindhoven en de BIZ lanceert Eindhoven365
vanaf maandag 4 mei de ‘Hou onze stad sterk’ campagne. De campagne laat
authentieke lokale ondernemers zien en roept Eindhovenaren op om lokaal
te kopen. ‘Alleen samen kunnen we het doen’ is een insteek die past bij de merk
mentaliteit van Eindhoven.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt de combinatie van buitenreclame
en digitaal ingezet, waarbij wordt verwezen naar thisiseindhoven.com en haar
database van horeca en retail ondernemers. Deze campagne is onderdeel van
een langetermijnstrategie om de economie van de stad een impuls te geven
ten tijde van en in de periode na de coronacrisis.
De omvang van de buitenreclame is aanzienlijk: op 500 abri’s en op 200
europanels in de stad zullen de 3 posters te zien zijn met 3 verschillende
authentieke Eindhovense ondernemers afgebeeld. Een campagne
van dergelijke omvang is nog niet eerder in Eindhoven geweest en is de
komende twee weken zichtbaar. Een vervolgcampagne is in voorbereiding.

Horeca doet klemmend beroep
op gemeentebestuur
De kopgroep van horeca-ondernemers heeft deze week een lijst
van ‘overlevingsmaatregelen’ opgesteld, waarvan de uitvoering op
zeer korte termijn noodzakelijk is. Het gaat om de volgende maatregelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.
8.
9.
		
10.

Uitbreiding van terrassen
Verruiming van openingstijden
Toiletten in de openbare ruimte
Handwasplekken in de openbare ruimte
‘Tijdelijke’ exploitatie leegstaande panden
Mogelijk maken van ruimere exploitatiemogelijkheid
(toestaan streaming en alcoholisch drankje in afhaalpakket)
Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen/leges
Gastheerschap (cityhosten/navigators) in de openbare ruimte
Tijdelijke uitsluiting van commerciële initiatieven
van niet-gevestigde horeca (pop-ups e.d.)
Anderhalve meter loket voor ondernemers

De lijst wordt komende week besproken met de gemeente.

Actieplan Binnenstad
In de binnenstad hebben ondernemers uit retail, horeca, cultuur en
creatieve sector en partners als de BIZ, Eindhoven365, Dutch Design
Foundation en gemeente Eindhoven de handen ineen geslagen om binnen
het ‘nieuwe normaal’ samen vorm te geven aan de ‘nieuwe’ binnenstad.
Er wordt gewerkt aan een samenhangend actieplan, waarin integraal
naar kansen, knelpunten en oplossingen wordt gekeken, voor zowel
de korte als de lange termijn.
Heb jij ook ideeën voor het Actieplan Binnenstad?
Wil je meedoen aan gezamenlijke acties? Graag!

Ondernemersloket Coronavirus

Nieuwe lokale steunmaatregel:
kwijtschelding precariobelasting
Het college van B&W heeft op 30 april besloten om voor de periode
januari t/m mei 2020 geen precariobelasting op te leggen. Dit bedrag
wordt kwijtgescholden. De regeling geldt voor horecagelegenheden,
die door de verlenging van de maatregelen tot 20 mei, geen gebruik
kunnen maken van de gemeentegrond voor terrassen. Afhankelijk van
de ontwikkelingen bekijkt de gemeente op een later moment of deze
periode wordt verlengd.

Non-food weer welkom op markten
Vanuit de veiligheidsregio’s is besloten dat op de dag- en weekmarkten
ook verkoop van non-food weer is toegestaan, mits dit volgens de
richtlijnen verloopt. De afgelopen weken blijkt dat markten met inzet
van aanvullende voorzieningen, goede publieksvoorlichting en door
toezicht en handhaving, voldoen aan de geldende regels. De exacte
datum waarop de markten in Eindhoven ook voor non-food weer open
gaan, is nog niet duidelijk. Samen met de marktondernemers kijkt de
gemeente naar de praktische uitwerking van de RIVM-richtlijnen.
Hierover volgt op korte termijn meer duidelijkheid.

korte updates
• Het ondernemersloket is maandag 4 en dinsdag 5 mei niet bereikbaar
in verband met landelijke feestdagen.
• Binnen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
kun je nu ook een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.
• Krijg je door bedrijven hulp aangeboden bij het aanvragen van de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)? Dit is vaak niet zonder
financiële gevolgen. Deze kosten hoef je niet te maken. Het ondernemersloket
helpt je graag verder!
• De Rijksoverheid versoepelt de coronamaatregelen en breidt de financiële
maatregelen uit. Dit geldt voor de TOGS, BMKB, GO en Budget SEED
Capital-regeling.
• De voorwaarden voor de definitieve toekenning Tozo zijn bekend. Bij deze
toekenning wordt de precieze hoogte van de inkomensondersteuning bepaald.
Het bedrag wordt verrekend met het eerder ontvangen voorschot. In een
aantal gevallen zal de gemeente het voorschot (deels) moeten terugvorderen.
Aanvragers worden per brief op de hoogte gebracht van het besluit.
• Bezoekers/klanten informeren over de voorzorgsmaatregelen in jouw winkel
of pand? Maak dan gebruik van onze posters voor ondernemers.

voorzorgsmaatregelen
in
onze
winkel
Voorzorgsmaatregelen
in
onze winkel
Precautionary
measures is our store
Precautionary measures in our store
Is het te druk in de winkel, wacht dan buiten op 1,5 meter
afstand van elkaar.
If the store is too crowded, wait outside at a distance of
1.5 metres from each other.
Blijf thuis bij verkoudheids
klachten of griep.

Betaal het liefst met pin of
contactloos.

If you have a fever or any
symptoms of a cold, stay at home.

Pay by debit or contactless
card.

Volg altijd de aanwijzingen op van
ons personeel en de beveiliging.

Raak alleen het product aan
dat je nodig hebt.

Follow the instructions of our
employees and security.

Only touch the product that
you need.

Kom zoveel mogelijk alleen naar
de winkel.

Hoest/nies in de binnenkant
van je ellenboog

Visit the store alone as much as
possible.

Cough and sneeze into
your elbow.

Houd 1,5 meter afstand van ons
personeel en anderen. Ook vóór
de winkel.

Schud geen handen,
voorkom handcontact

Keep a distance of 1.5 metres
between yourself, our employees
and others. Also in front of the
store.

eindhoven.nl/corona

Don’t shake hands, avoid
hand contact.

