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Verlenging van de meeste coronamaatregelen tot 20 mei.
En de zekerheid dat ook daarna het ‘oude normaal’ niet
terugkeert. Ondernemers bereiden zich op allerlei manieren
voor op het ‘nieuwe normaal’. Individueel en gezamenlijk,
per branche, keten en ondernemersvereniging. En in de
Eindhovense binnenstad uiteraard ook met alle private en
publieke partijen samen.
Retail, horeca, cultuur, creatieve en vastgoedsector.
Samen creatieve oplossingen bedenken én uitvoeren
om de ‘nieuwe’ binnenstad zo snel mogelijk up and running
te krijgen. In deze nieuwsbrief, die regelmatig op Chainels
zal verschijnen, houden wij je op de hoogte.

Actieplan Binnenstad
Gisteren (21 april) is een ‘kopgroep’ gevormd van ondernemers die samen
hun schouders onder de ‘nieuwe’ binnenstad willen zetten. Zij willen als
kartrekkers fungeren om in samenspraak met hun achterban zo snel
mogelijk een gezamenlijk actieplan op te stellen én uit te voeren.
Een van de kartrekkers is Willem Regeer (SDBE, Bijenkorf), die een uur later
al met een aantal collega-retailers zat te brainstormen. “De binnenstad
van Eindhoven wordt – als A1-locatie met 1,25 miljard euro omzet en
miljoenen bezoekers per jaar – hard getroffen”, zegt hij. ”Mede doordat
een hoge opkomst van bezoekers onderdeel is van het verdienmodel. Als in
de anderhalvemetersamenleving minder ruimte per bezoeker beschikbaar
is, betekent dit ook direct iets voor je omzet. We zullen daarom af moeten
van onze oude manier van denken en een nieuwe definitie van gastvrijheid
moeten hanteren. Gastvrijheid = veiligheid. Hoe veiliger de stad hoe meer
mensen er komen. Hiermee moeten we bij de inrichting van de hele
binnenstad, inclusief de openbare ruimte, rekening houden.”
Vandaag (22 april) heeft Tom van Brussel, ook lid van de kopgroep,
een bijeenkomst met een groep horeca-ondernemers over het Actieplan.
De horeca kreeg gisteravond het slechte nieuws dat de noodgedwongen
sluiting tot 20 mei is verlengd, wat voor veel ondernemers rampzalige
gevolgen heeft. Desondanks leven er tal van ideeën om er samen het
beste van te maken.
Komende weken zullen meerdere brainstormsessies volgen, waarbij ook
crossovers gemaakt zullen worden tussen retail, horeca, cultuur, creatieven
en vastgoed. De kopgroep wordt gefaciliteerd door Eugène van Gerwen en
Rob van der Ploeg van Stad & Co. Gemeente, BIZ en Eindhoven365 schuiven
aan om de initiatieven te faciliteren.
Heb jij ook ideeën voor het Actieplan Binnenstad?
Wil je meedoen aan gezamenlijke acties? Graag!

samen sterk
De impact van de coronacrisis op ondernemers in de binnenstad is groot.
Ik heb veel bewondering voor jullie daadkracht, creatief ondernemerschap
en doorzettingsvermogen. Diverse retailers openen, na het treffen van
maatregelen, weer hun deuren. De horeca kijkt naar loketfuncties en
andere verdienmodellen. Bijzonder blij ben ik ook met het initiatief van
het Actieplan Binnenstad. Ondernemers, gemeente en andere organisaties
zetten gezamenlijk de schouders eronder en werken aan de binnenstad
van morgen en overmorgen.
Gisterenavond maakte het kabinet bekend dat de landelijke maatregelen
en de maatregelen voor evenementen worden verlengd. We hebben samen
nog een lange weg te gaan. Elke week bespreken we in het college van B&W
wat de landelijke maatregelen voor onze stad inhouden en wat wij hierin
kunnen betekenen.
Heb je vragen?
Het gemeentelijke ondernemersloket staat voor jullie klaar.
Monique List-de Roos,
wethouder binnenstad

Ondernemersloket Coronavirus
Om ondernemend Eindhoven zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de
coronacrisis heeft de gemeente het ondernemersloket opgestart. Op eindhoven.
nl/ondernemersloket vind je meer informatie over de contactmogelijkheden,
een overzicht van veelgestelde vragen en de aanvraagformulieren voor de lokale
financiële steunmaatregelen. Via de website en deze nieuwsbrief geeft het
ondernemersloket updates over o.a. nieuwe en aangepaste/uitgebreide regelingen.
Update van vandaag:
• Landelijke maatregelen verlengd t/m 19 mei. Er gelden een aantal uitzonderingen.
• Evenementen met vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 september.
• Aanvullende landelijke ondersteuning voor de culturele sector.

Ingelicht Live: in gesprek met het college
De gemeente en Studio040 organiseren vanaf vrijdag 24 april een wekelijks
online gesprek tussen stad en het college onder de titel ‘Ingelicht Live’.
Aankomende vrijdag met wethouders Monique List-de Roos en Stijn
Steenbakkers. Het gesprek start om 13.00 uur en is live te volgen via
eindhoven.nl en de Facebookpagina van de gemeente.
Heb je vragen aan deze wethouders over de coronacrisis?
Mail ze vooraf naar ingelicht@studio040.nl of stel ze vrijdag live.

Lancering Toonbank App
Mede op initiatief van Eindhoven365
hebben een aantal lokale
ondernemers zich aangesloten bij
de lancering van de zogenoemde
Toonbank App, een tool om als
winkel of horeca onderneming direct
aanbod online te kunnen aanbieden.
Sinds vorige week is de app te
downloaden voor IOS en Android
door consumenten. Registreren
als ondernemer kan via een online
formulier.

This is Eindhoven content & kanalen
Op de This is Eindhoven website delen we nog steeds alternatieve 'Thuisblijf
activiteiten', inspirerende beelden en allerhande mogelijkheden om Eindhoven
digitaal te ervaren. Een belangrijk doel is om het bereik van onze kanalen in te
zetten voor ondernemers in food en retail, maar ook culturele instellingen. De
periode van 2 weken waarin we actief online (social media) campagnes promoten
hebben we wegens positieve resultaten verlengd. Nog steeds zetten we in op
maximaal bereik in en om Eindhoven. Een aantal content items van de afgelopen
twee weken:

#YourTurn

Fine Dining voor Thuis

This is Eindhoven en HeyHeydeHaas
presenteren #YourTurn, een korte
video serie waarin we laten zien hoe
je met spullen uit huis installaties
kunt bouwen die een kettingreactie
veroorzaken.

Van een Michelinsterren maaltijd tot
luxe hapjes, deze vijf lokale horeca
ondernemingen serveren een heerlijk
gangen diner bij je thuis. Meer
restaurants? Bekijk onze volledige
database.

