
 

 

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Altena 
Sportlaan 170 
4286 ET Almkerk 
 
 
Onderwerp: Zorg over toekomst middenstanders (o.a. horeca, nood food en kappers) in kernen van Altena 

 
Geacht college, 
 
De huidige lockdown heeft onze middenstanders weer hard geraakt. Juist de decembermaand is erg 
belangrijk voor middenstanders en daarom is de abrupte aankondiging van de winkelsluiting erg hard 
aangekomen. Het is ook 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. Dat baart niet alleen de CDA-fractie maar zeker ook andere 
fracties, zorgen want de gevolgen hiervan zijn een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in 
de winkelstraten, forse maatschappelijke en emotionele effecten en nadelige gevolgen voor de 
leefbaarheid. Ook op de langere termijn, voor iedere inwoner van Altena 
 
In de gemeente Barneveld heeft men te maken met eenzelfde problematiek als in onze gemeente. 
Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders mede namens alle 
gemeenteraadsfracties een open brief gestuurd aan (demissionair) premier Mark Rutte. In deze brief 
roepen zij (demissionair) premier Rutte op om op korte termijn de middenstanders weer de ruimte 
te bieden om hun winkels te openen, eventueel via een afsprakensysteem. 
 
Voor de lange termijn pleit Barneveld bij de demissionair premier voor een 'duurzaam perspectief. 
Dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke 
manier verder kunnen. 
 
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen 
schriftelijk beantwoord: 

1. Herkent het college de problematiek van onze ondernemers zoals wij hierboven hebben 
geschetst? 

2. Is het college bekend met de inhoud van de open brief die door de gemeente Barneveld aan 
(demissionair) premier Rutte is gestuurd? 

3. Is het college bereid om een “open brief” met eenzelfde strekking als de brief van de 
gemeente Barneveld op te stellen en deze brief, medeondertekend door gemeentefracties, 
te sturen aan (demissionair) premier Rutte? 

Namens de fracties van CDA, Altena Lokaal, SGP, VVD en PvdT, 

Rene Roovers 
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