Soarch foar elkoar
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Soarch foar elkoar
In Opsterland zorgen we voor elkaar, dat blijven we doen. Veel inwoners
en organisaties hebben elkaar de afgelopen tijd geholpen. We vragen u
ook zorg te hebben voor onze ondernemers. Koop lokaal, dat kan vaak
online en op andere manieren. Ook de gemeente Opsterland zorgt
voor hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Via onze website
www.opsterland.nl/corona houden we u op de hoogte. En ook op deze
pagina leest u wat wij doen en wat u zelf kunt doen.

College van B&W helpt ondernemers
graag een handje
“Het college van Bezorgers & Werkverzetters, zo noemen we ons voor het
gemak maar even. Vanuit die rol helpen we ondernemers graag een keer
handje. Bijvoorbeeld door pakketjes te bezorgen of spullen in te pakken.
Maar ook voor een goed gesprek en een kop koffie zijn we te porren”, aldus wethouder Anko Postma. Samen met zijn collega’s Libbe de Vries en
Rob Jonkman en met burgemeester Van Selm steekt hij graag een keer de
handen uit de mouwen. Laat u weten waar we u eens mee kunnen helpen?
Stuur een e-mail naar economischezaken@opsterland.nl.

Regelingen voor ondernemers
Het Rijk is de afgelopen maanden met verschillende steunpakketten gekomen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers. Die zijn natuurlijk heel welkom maar soms ook behoorlijk complex. Controleer daarom met enige
regelmaat waar u wel en niet voor in aanmerking komt. U kunt daarbij gebruik maken van de informatie die organisaties als Ynbusiness en de KVK
aanbieden, zij maken het zo overzichtelijk mogelijk voor u.

Bewondering voor de flexibiliteit
Van horecaondernemer of boekhandel tot cadeauwinkel, drogist
of kledingzaak, de coronacrisis
raakt onze ondernemers en
leidt tot zorgen. Verkoop ik mijn
voorraden wel, kan ik de huur
blijven betalen en heb ik genoeg
inkomsten om voor mijn gezin
te zorgen? Ik spreek veel ondernemers en hoor de zorg in bijna
alle gesprekken doorklinken.
Hoe bewonderenswaardig is het
dan dat u ook allemaal ontzettend flexibel bent, creatief en
in staat blijft om oplossingen te
bedenken; u bent ondernemer in
hart en ziel.
In onze gemeente vragen we
iedereen om ook zorg te hebben
voor elkaar. Daarom vraag ik
inwoners van Opsterland; blijft
u alstublieft lokaal kopen, ook
nu? Het gemakkelijkst bestelt
u wellicht online bij de grote

webshops. Want vandaag besteld is
morgen in huis. Maar dat kan vaak
ook lokaal en op de lange termijn
levert dat uzelf en vooral de ondernemer zoveel op. Ook lokale ondernemers hebben webshops of bieden
op andere manieren de mogelijkheid om spullen te kopen. Vandaag
besteld én persoonlijk bij u thuisbezorgd door een ondernemer die
ook na de coronacrisis open kan blijven.
Onderling zorgen ondernemers ook
voor elkaar. In Gorredijk bijvoorbeeld sloegen de commerciële clubs
van winkeliers en ondernemers (de
WHI, CCG en de OKO) de handen
ineen. Samen met de supermarkten
maakten zij steunpakketten voor
ondernemers die dat kunnen
gebruiken. En met crowdfunding
hopen ze gezamenlijk een fonds
voor noodlijdende collega’s te
vullen. Leden, maar ook inwoners

kunnen daarin geld doneren.
Meer over deze actie leest u op
grootgelijknaargorredijk.nl.

TIPS

Zelf help ik ook graag. Ik doe dat
bijvoorbeeld met deze pagina, door
te luisteren, te verbinden en mee te
denken. Als gemeente informeren
we ondernemers over de regelingen
en helpen we oplossingen te
bedenken. Maar ik steek mijn handen ook met liefde uit de mouwen
om u te helpen. Pakketjes of maaltijden bezorgen, cadeaus inpakken,
bloemen afleveren. Laat me weten
wat ik, of een van mijn collega’s voor
u kan doen en we regelen het. Zo
maken we van het college van B&W
tijdelijk het college van Bezorgers
& Werkverzetters ;-)

dernemers en niet bij de grote webshops. Veel winkeliers en ondernemers
bezorgen de spullen (op de fiets) bij je thuis. Zo heb je toch de boeken van
je eigen boekhandel, haarproducten van de kapsalon, cadeautjes en sieraden van de winkel uit de buurt.

Zet ‘m op, blijf gezond én koop
alstublieft lokaal!
Anko Postma Wethouder

Oog voor elkaar
De scholen gaan deze week weer open, de wereld is bedekt onder een prachtige laag witte sneeuw en we verheugen ons op schaatsen op natuurijs. Dat geeft een beetje lucht en perspectief. Ik merk dat dit goed doet, en
energie geeft. Ook in het onderhouden van contact met anderen. Want al lijkt dat soms lastig, ook binnen de
regels zijn er gelukkig nog mogelijkheden om elkaar op te zoeken.
Ik bel regelmatig, wandel met familie of maak een praatje op de stoep. Begin deze week dronk ik een kop koffie
bij een ondernemer. De zorgen bij ondernemers zijn groot en dat is heel begrijpelijk. En ook daar blijkt dat het
er met elkaar over hebben helpt. Door te luisteren en aandacht te schenken lossen we de problemen niet direct
op maar laten we wel blijken oog te hebben voor elkaar. Het draagt bij aan een gevoel van verbinding.
U kunt daar ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door oog te hebben voor de ondernemers in de buurt en voor hen
te doen wat u kunt. Koop een bloemetje en breng het even langs bij iemand, trakteer uzelf op een diner aan
huis of een cadeaubon. Ik vraag u moeite te doen om de lokale ondernemers te steunen. Ook nu, of misschien
wel juist nu.
Hartelijk bedankt.
Ellen van Selm
Burgemeester

Het zou ook kunnen dat u er al alles aan gedaan heeft, maar dat er echt
niet goed voorstaat. Praat daar over met uw omgeving en neem zo snel
mogelijk contact op met instanties die u kunnen helpen, zoals het Zelfstandigenbureau Friesland. Praten over de situatie kan een enorme drempel zijn maar is wel noodzakelijk om de schade voor u en uw omgeving zo
klein mogelijk te houden. Verborgen leed bij ondernemers is een begrijpelijk en veelvoorkomend fenomeen maar maakt de situatie veelal erger dan
noodzakelijk. Neem daarom liever drie maanden te vroeg dan een week te
laat contact op met belanghebbenden zodat er nog tijd en ruimte is om
afspraken te maken.

Steun de lokale ondernemers

1. Bestel online (of telefonisch, of via sociale media) bij lokale on-

2. Koop cadeaubonnen en steun op die manier je favoriete
winkel of restaurant ook als je niet direct iets nodig hebt. Zo verdienen
ondernemers toch en kun jij later genieten van iets moois of lekkers
3. Ga thuis uit eten! Snak je naar dat favoriete gerecht van dat ene
eettentje? Dek je tafel feestelijk en ga thuis uit eten met het gerecht dat
je ophaalt bij de lokale horeca. Jij een avond niet koken en de ondernemer
toch inkomsten.
4. Kun je het geld missen en heb je je abonnement al betaald?
Vraag dan geen geld terug bij je sportschool, voor je muziek- of yogales.
Zo sponsor je ook deze ondernemers.

5. Geef een bosje vrolijkheid door iemand anders te verrassen
met een bloemetje. Je maakt iemand blij, koopt voor jezelf een goed gevoel en zorgt voor inkomsten voor de bloemist en bloemkweker.

Plaats een gratis bericht in de Sa!
Hoe kopen klanten bij u?

Sa!

kijkt anders

Niet alle ondernemers hebben een online webshop. Toch bieden veel winkeliers en bedrijven ook nu de mogelijkheid om lokaal inkopen te doen.
Wilt u inwoners laten weten hoe ze dat bij u kunnen doen? Schrijf een berichtje, stuur dit naar ons toe en wij plaatsten het volgende week woensdag voor u in de krant. Gratis! Uw berichtje ontvangen we graag uiterlijk
vrijdag 12 februari en bestaat uit maximaal 75 woorden. Als er ruimte over
is, plaatsen we ook een kleine afbeelding of logo bij uw bericht. Uw tekst
en afbeelding mailt u naar communicatie@opsterland.nl.

Nieuwsbrief voor ondernemers, mis ‘m niet!
Regelmatig brengt de gemeente een nieuwsbrief uit voor ondernemers.
Eind februari versturen we er weer eentje. Daarin informeren we ondernemers onder andere over nieuwe maatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
economischezaken@opsterland.nl.

