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Ondernemersenquête
over gevolgen corona
Voor veel ondernemers heeft
de coronacrisis grote gevolgen.
De gemeente Oss wil graag
weten wat die gevolgen precies zijn en welke steun ondernemers daar bij nodig hebben.
Bent u ondernemer? Deel
met ons hoe de coronacrisis
uw bedrijf raakt. U vindt de
vragenlijst op www.oss.nl/
bedrijven We verwerken uw
gegevens anoniem. U kunt
de enquête tot en met 28 mei
invullen.
Goede respons; ZZP-ers blijven
achter
We zijn tot nu toe erg tevreden
over de respons van ondernemers. Tot nu toe krijgen we,
zoals verwacht, veel reacties
van de horeca en industrie.
Wel zien we dat ZZP-ers en
sectoren landbouw, bouw en
advies- & onderzoeksbureaus,
iets achterblijven. Ook deze
ondernemers nodigen wij uit
om met ons te delen hoe hun
bedrijf er voor staat
Wat willen we weten?
In de enquête vraagt de
gemeente Oss welke invloed
de coronacrisis heeft op het
bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid
daar bij helpen. Zo kan de
gemeente Oss beoordelen wat
wij kunnen doen ondernemers
de komende tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Omdat
de situatie erg veranderlijk is,
herhalen wij deze ondernemersenquête voorlopig iedere
maand. Alle gegevens worden
anoniem verwerkt.
Frank den Brok, wethouder
economie: ‘De Ondernemersenquête Corona stopt de

Buitenexpositie
Museum Jan Cunen brengt
de kunst naar buiten, zodat
iedereen ervan kan genieten!
Op een veilige manier tijdens
een heerlijke wandeling kun
je kennismaken met de kunst
van Mamabart. “In de wereld
van Mamabart staat alles op
z’n kop. De foto’s zijn een ode
aan de fantasie en laten een
wereld zien waarin meer kan
dan je soms denkt.”
Anna bij Beau
De 19-jarige Anna de Marco uit
Oss vertelde vorige week haar
ontroerende verhaal op televisie. In de uitzending van Beau,
op RTL4. Ze vertelde over haar
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Uitbreiding terrassen in gemeente Oss
Het Centrummanagement
Oss en Koninklijke Horeca Nederland – afdeling
Oss heeft gemeente Oss
gevraagd of de ruimte voor
terrassen uitgebreid kan
worden. Samen met hen
heeft gemeente Oss daarvoor een plan gemaakt. Door
coronamaatregelen kunnen
er minder mensen op het
terras zitten omdat je rekening moet houden met de 1,5
meter. De extra terrasruimte
geeft de horecaondernemers
meer mogelijkheden.

Wethouder
Joop
van
Orsouw: ‘Het zijn onzekere
tijden voor de horecaondernemers in het centrum, in
de kernen en in het buitengebied. Als gemeente willen
we erg graag meewerken
aan dit plan. We hebben de
aanvragen van de horecaondernemers verwerkt in een
totaalplan. Daarbij bekeken
we steeds wat mogelijk is
voor de ondernemers en wat
mogelijk is in verband met
de veiligheid van onze inwoners.’

Aanvragen voor uitbreiding
in centrum en kernen
Er zijn meer dan 55 aanvragen
binnengekomen voor uitbreiding van het terras. Niet alleen
van ondernemers uit het centrum. Ook ondernemers uit de
kernen en het buitengebied
willen graag uitbreiding. Bij
de meeste ondernemers is het
mogelijk om uit te breiden.
Gemeente Oss heeft aangegeven waar ruimte is om dat
te doen. Voorwaarde is dat de
ondernemers zelf in gesprek
gaan met de omgeving.

ONS welzijn: altijd dichtbij!
thermometer in de Osse economie, voorlopig elke maand.
Die informatie is heel belangrijk om ondernemers op maat
te kunnen helpen. Ook zijn
wij benieuwd naar de nieuwe
markten of samenwerkingen
die ondernemers ontdekken in
deze crisis. We zijn tot nu toe
erg tevreden over de respons
van ondernemers. We krijgen,
zoals verwacht, veel respons
en informatie van de horeca
en industrie. De ZZP-ers en de
sectoren landbouw, bouw en
advies- & onderzoeksbureaus,
blijven nog wat achter. Ik nodig
ook deze ondernemers uit om
met ons delen hoe hun bedrijf
er voor staat. Deze uitnodiging
geldt voor iedere ondernemer
uit Oss, die nog niet in de gelegenheid is geweest de enquête in te vullen.’
Waarom deze enquête?
Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij
zorgen voor bedrijvigheid en
werkgelegenheid.
Daarom
willen we weten hoe het gaat

Samen staan we sterk
De coronacrisis is niet weg te
denken in ons dagelijks leven,
maar dit brengt nog steeds
saamhorigheid en liefde met
zich mee. Dit is elke week weer
in de gemeente Oss te zien.
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moeder, Hanneke de Marco,
die zwaar is getroffen door
corona. Zij ligt al acht weken
op de intensive care. Daarnaast vertelt Anna over het
boven water houden van haar
moeders restaurant Amici
d’Italia.
Uniek verjaardagscadeau
Niek Lubbersen uit Oss was
vorige week jarig en wilde
graag iets betekenen in deze
tijd. Zelf hoefde hij niets voor
zijn verjaardag. Daarom vroeg

met Osse bedrijven. De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor veel ondernemers
en voor de lokale economie.
Grote groepen ondernemers
zijn direct of indirect getroffen door maatregelen om het
coronavirus te stoppen. Voor
andere ondernemers komt
naar verwachting later de
klap. In enkele gevallen draaien ondernemers een goede
omzet of ontdekken zij nieuwe
markten of verdienmodellen.

We leven in een onzekere en
roerige tijd en weten nog
lang niet hoe dit verder gaat.
Naast de talloze spontane en
hartverwarmende initiatieven
waarmee we elkaar laten voelen er niet alléén voor te staan,
zijn er ook verdriet, angst en
eenzaamheid ontstaan.
We bieden een helpende
hand!
ONS welzijn is er voor iedereen die worstelt met een situatie in het dagelijks leven. We

bieden een helpende hand.
Samen zoeken we naar goede
oplossingen. We staan klaar
voor iedereen! Wij werken
daarbij nauw samen met
vrijwilligers, professionals en
gemeenten.
Dus heb je vragen of zorgen
over bijvoorbeeld:
• het wegvallen van werk en
inkomsten door de huidige
overheidsmaatregelen;
• thuiswerken;
• de balans tussen werk en de

thuissituatie met huisgenoten, ouders, mantelzorg en
sociale activiteiten;
• gevolgen van de anderhalvemeter-samenleving;
Neem contact met ons op!
088 374 25 25
www.ons-welzijn.nl.

Frank den Brok, wethouder
economie: ‘Het kabinet maakte bekend dat de aangekondigde versoepelingen per 1
juni kunnen doorgaan. Voor
veel ondernemers breekt een
spannende tijd aan. Ik wens
ze hierbij veel succes. Hopelijk
komt er gauw perspectief voor
de ondernemers die nog niet
open kunnen of die door corona in zwaar weer verkeren. In
de vorm van een versoepeling
van de maatregelen of in de
vorm van een afdoende maatregelenpakket van het rijk.’

hij aan zijn vrienden en familie een donatie voor het Nationaal Ouderenfonds. Om hen
te bedanken, organiseerde
hij een drive-by. Zijn vrienden
en familie, die in drietallen
langsreden, kregen een zelfgemaakte pizza van de barbecue.
Een liefdevolle en smakelijke
verjaardag!
Creatieveling
De Osse Tjarko Rikkerink
heeft een interessant verhaal
geschreven op de website
Frankwatching. Hij vertelt over
zijn ervaringen als ondernemer tijdens de coronacrisis. Hij
raakte namelijk in één klap al
zijn opdrachtgevers kwijt. Zijn
creatieve oplossingen zijn erg
inspirerend om te lezen.
Wil je meer weten over deze
mooie verhalen? Bekijk dan de
Facebook en de website van
DatisOss.

www.oss.nl/coronavirus
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Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Geef elkaar
de ruimte,
ook onderweg.

CORONA STOPT CRIMINELEN NIET,
OOK NIET IN HET BUITENGEBIED
De coronacrisis raakt delen van de agrarische sector hard.

Agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd

boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan.
Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld

om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.

Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s.
Ook zoeken mensen nu nog meer dan anders de ruimte van het buitengebied op
voor een wandeling of fietstocht. Meer ogen en oren in het buitengebied dus.

KANSEN VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Criminelen blijven het liefst onder de radar. De gunstige ligging van gebouwen in het buitengebied
gebruiken criminelen daarom graag als dekmantel voor onder andere:

DRUGSPRODUCTIE

Gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische
drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie.
Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.

OPSLAG

De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen
en (illegale) handelswaar, zoals medische producten, geneesmiddelen en hygiëneproducten.

MILIEUCRIMINALITEIT

HU
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De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden
in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen
of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid
van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

CRIMINELE INMENGING

Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn.
Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

