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Geachte ministers Kuijpers en Adriaansens, 
 
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming. We wensen u veel succes toe. 
 
Graag vragen wij aandacht voor de aanpak van de coronacrisis. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen 
zien we met lede ogen aan dat de verschillen tussen Nederland en België groot zijn. Vanuit 
Den Haag gaat het dan wellicht over twee landen. Voor ons gaat het om één gebied waarin 
we in en uit lopen bij elkaar. Kort naar zijn benoeming gaf minister Kuijpers aan breder te 
willen kijken dan de RIVM-modellen. We nodigen u dan ook graag uit met een grenzeloze 
blik te kijken naar de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor onze inwoners en 
ondernemers. 
 
De huidige lockdown heeft onze middenstanders en horecaondernemers wederom hard 
geraakt. Juist de decemberomzet was erg belangrijk en de abrupte afkondiging van de 
sluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is niet de 
eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische 
en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting 
of faillissement. Dit leidt op zijn beurt tot een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand, 
verlies aan werkgelegenheid en  forse maatschappelijke en emotionele effecten. Ook de 
grote rol die de lokale middenstand speelt bij de sponsoring van de lokale samenleving mag 
niet uit het oog worden verloren. 
 
Uiteraard raakt de lockdown ondernemers in heel Nederland. De situatie en ligging van 
Zeeuws-Vlaanderen en de grote verwevenheid met België maakt de gevolgen van de 
lockdown voor onze middenstand extra schrijnend. Waar onze winkelstraten leeg blijven is 
bij onze zuiderburen de economie geopend. Als grensgemeenten zien wij dat op een 
steenworpafstand in België de detailhandel, horeca, contactberoepen en sportscholen open 
zijn. Vele Nederlanders maken daar gebruik van en trekken daarvoor in grote getalen de 
grens over. Voor onze inwoners en ondernemers is er geen sprake van een grens, door de 
sterk verschillende coronamaatregelen wordt deze wederom pijnlijk duidelijk. Deze 
lockdown aan de grens laat ons inziens de grens aan de lockdown zien. 
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Dat gezondheid boven alles gaat onderschrijven wij van harte. We pleiten dan ook voor het 
zo veilig mogelijk heropenen van onze economie. Dat zal inhouden dat er uiteraard nog 
steeds maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus de kop in te drukken. We 
zijn trots dat tijdens eerdere besmettingsgolven onze middenstanders er alles aan hebben 
gedaan om hun zaak op een veilige manier open te houden en klanten te ontvangen. Van 
het handhaven van de anderhalve meter en mondkapjesplicht tot het vragen van een 
coronatoegangsbewijs waar dat gewenst is. 
 
Als volksvertegenwoordigers zien we dat de draagkracht van onze inwoners en ondernemers 
afneemt. Terwijl dit juist nodig is om het begrip en de naleving van de coronamaatregelen in 
stand te houden. Mede daarom vragen wij u om waar mogelijk en zo snel als dat kan de 
lockdown op te heffen en in de tussentijd bijzonder oog te houden voor de specifieke 
situatie van Zeeuws-Vlaanderen als eigen landje binnen Nederland. Hierbij horen uiteraard 
ook ruimhartige steunpakketten om onze middenstand door deze crisis te trekken en een 
toekomstperspectief om ervoor te zorgen dat dit ook de laatste lockdown zal zijn. 
 
Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie voortduurt, 
begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te 
minimaliseren. Dat vereist blijvende aandacht voor nieuwe concepten en innovaties 
waarmee inwoners en middenstanders op een zo veilig mogelijk manier verder kunnen. 
Gezien haar unieke ligging zou Zeeuws-Vlaanderen een uitermate geschikt gebied zijn om 
hieraan mee te werken of zelfs als pilot te dienen voor de rest van het land. 
 
Afsluiten wensen wij u veel wijsheid toe bij uw besluiten ten aanzien van de 
coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor onze samenleving. 
 
Hoogachtend, 
 
Piet van de Kerkhove  Patricia van de Vijver – van Deursen  Jos van Ginneken 
CDA Hulst   CDA Sluis     CDA Terneuzen 
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