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Beste ondernemer,  

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een nieuw jaar waarin het coronavirus nog altijd 
een bepalende rol speelt. Normaal ontmoeten we elkaar op nieuwjaarsbijeenkomsten, om 
elkaar de hand te schudden en het beste te wensen. Helaas kan dat dit jaar niet. 
Desalniettemin wensen wij u en uw dierbaren een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar in goede 
gezondheid toe. 

De impact van het coronavirus op ons leven is enorm en raakt ons allemaal. Ook u als 
ondernemer in de gemeente Duiven. Velen van u hebben een erg zwaar jaar achter de rug. 
Omzetten die wegvielen, onzekerheid, afscheid moeten nemen van medewerkers en soms het 
moeten sluiten van deuren, tijdelijk of permanent. Velen van u zien hun levenswerk in gevaar 
komen. 

Anderen zagen de omzetten van hun onderneming juist stijgen en kwamen voor hele andere 
vraagstukken te staan. Hoe kom ik aan meer gekwalificeerd personeel? Hoe zorg ik dat ik mijn 
extra klanten coronaproof kan ontvangen? Hoe kan ik inspelen op nieuwe kansen die zich 
voordoen? 

Wat u gemeen heeft, is dat u zich allemaal voortdurend heeft moeten aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden. Als ondernemer bent u dat gewend. Maar in deze uitzonderlijke situatie levert 
u een uitzonderlijke prestatie. Daar hebben wij groot respect en bewondering voor! 

Daar waar mogelijk zijn wij er voor u. Heeft u vragen of bent u van mening dat wij u ergens mee 
van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze 
bedrijfscontactfunctionaris Patrick Sessink is telefonisch bereikbaar op nummer 06 53 85 85 84 
of stuur een mail naar het BedrijvenContactBureau: bcb@duiven.nl 
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Laten we er samen aan werken dat we eind 2021 met u kunnen terugkijken op een 
ondernemend jaar, met nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst. 

Met vriendelijke groeten, 

Huub Hieltjes  Ton Spaargaren Gemma Tiedink-Koning 

burgemeester  wethouder Logistiek  wethouder Vrijetijdseconomie 
portefeuillehouder Economie  en Vitaal Centrum Duiven 


