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CORONAVIRUS
Het is een heftige tijd voor zowel ondernemers als consumenten.

Restaurants en cafés zijn inmiddels  dicht en steeds meer winkels sluiten hun zaak, zijn beperkt open en 
bieden afhaal- en/of bezorgmogelijkheden aan.

Voor consumenten is het niet altijd duidelijk meer wie er wèl open is en wanneer. Citymarketing en de 
HOB wil zowel de ondernemers als consumenten ondersteunen om deze moeilijke periode door te 
komen.

We hebben daarom op www.denhelder.online en www.heldersebinnenstad.nl een ruimte ingevuld 
waarop we ondernemers plaatsen die op dit moment tijdens de Coronacrisis open zijn, 
aangepaste openingstijden hebben, afhaalmogelijkheden aanbieden en/of producten bezorgen en 
diensten leveren.  Zodanig dat het voor de bewoners van o.a. Den Helder, Huisduinen en Julianadorp 
overzichtelijk en snel te vinden is. We gaan dit uiteraard fl ink promoten via allerlei kanalen.

U kunt uw bedrijf eenvoudig aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen op de website denhelder.
online en te verzenden naar info@citymarketingdenhelder.nl.
U kunt ook uw openingstijden melden bij info@heldersebinnenstad voor vermelding op de website van 
de HOB.

Wij gaan direct aan de slag om de aanmeldingen te plaatsen en dit via diverse kanalen te 
communiceren.

Voor iedereen veel sterkte de komende tijd namens het bestuur HOB en het gehele Citymarketingteam!

CORONAVIRUS
Het is van groot belang om de regels van het RIVM ook in uw winkel te handhaven.
Kijk regelmatig voor de regels op www.rivm.nl
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OP DE ACHTERZIJDE MEER INFORMATIE...
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PARKEREN
De gemeente is het parkeren streng aan het controleren, naar aanleiding van klachten!
Voor het doordraaien van de blauwe schijf  wordt direct geverbaliseerd en ook bij het parkeren op 
trottoirs worden boetes uitgedeeld. 

Dus ondernemers let op!

LOCKDOWN
Het is aan de bedrijven zelf of zij open blijven of de deuren sluiten, maar bedenk wel dat wij niet weten 
hoe lang dit gaat duren. Wij raden u aan om creatief te blijven.

Er zijn door verschillende bedrijven preventieve maatregelen getroffen zoals o.a.:
• Vakken op de vloer met minimaal 1,5 m² oppervlakte.
• Beperkt aantal consumenten tegelijk in de winkel toe laten.
• Privé Shopping
• Bezorgen
• Scherm om de kassamedewerkers en consumenten te beschermen

MARKTEN
De Oranjemarkt op 26 april en de Boldermarkt op 24 mei gaan dit jaar in ieder geval niet door. Wij hopen 
dat andere evenementen, zoals o.a. de Juttersmarkt wel doorgang kunnen vinden na 1 juni.

HULP
Kijk op de website van gemeente Den Helder over de maatregelen die zij u bieden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV van 21 april wordt ook uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum mogelijk is laten wij u dat weten.
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