
Aan de Zeeuwse ondernemers in de horeca, verblijfsrecreatie en detailhandel 

          Middelburg, 22 juli 2020. 

Beste ondernemer, 

 

Zoals u bekend, zijn in de afgelopen maanden diverse maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19 virus 

tegen te gaan. Deze maatregelen hebben voor iedereen in Zeeland grote gevolgen gehad, voor inwoners, bezoekers én 

ondernemers. 

Doordat we ons goed hebben gehouden aan de maatregelen, hebben we er samen voor gezorgd dat het virus 

beheersbaar werd. Juist dáárom konden deze beperkende maatregelen langzaam in stappen weer worden losgelaten. 

Ondanks dit willen wij jullie op het hart drukken dat het zo ontzettend belangrijk is dat we allemaal, bezoekers én 

ondernemers, de regels van het RIVM blijven naleven; zeker nu er veel toeristen in Zeeland zijn (en nog gaan komen deze 

zomermaanden). Op heel veel plaatsen wordt dat al keurig gedaan. Helaas blijkt het op sommige plaatsen nog lastig om 

de voorschriften na te leven. Dat is ook door enkele Zeeuwse ondernemers in de horeca, verblijfsrecreatie en 

detailhandel vastgesteld.  

De recente oplevingen van het virus in Zeeland laten goed zien dat we alert moeten blijven. Dit is van cruciaal belang: 

nieuwe uitbraken kunnen dramatische gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering met alle persoonlijke en economische 

gevolgen van dien.  

Het dringende verzoek is daarom, namens Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, Toeristisch Ondernemend 

Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland, aan álle Zeeuwse ondernemers:  zorg dat u zich aan de RIVM-richtlijnen blijft 

houden. Zo zorgen we er samen voor dat we het virus onder controle krijgen én houden.  

 

Daar waar de regels niet worden nageleefd, gaat de overheid nu ook nadrukkelijker handhaven.  

We beseffen dat dit ook invloed heeft op de gastvrijheid van Zeeland. Toch hopen we dat we samen onze 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. De gezondheid van de inwoners van Zeeland en haar gasten staat voorop! Zomer in 

(veilig) Zeeland, dat doen we samen! 

      
 

Frank de Reu      Arjen Brinkman 

Voorzitter KHN Zeeland     Voorzitter HISWA-RECRON Zeeland 

 

      
 

Carla Schönknecht     Bas van den Tillaar 

Voorzitter TOZ      Wnd. voorzitter Veiligheidsregio Zeeland 

 


