
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

HISWA-RECRON: Gemeenschappelijk sanitair per 15 juni open 

Op aandringen van HISWA-RECRON en mede door acties van veel leden, stuurt het Ministerie van VWS 

vandaag een brief naar de Tweede Kamer met het advies de gemeenschappelijk sanitaire gebouwen op 

campings en vakantieparken te openen op 15 juni. Het sanitair is al maanden dicht op last van de 

rijksoverheid. 

“We zijn zojuist gebeld door het Ministerie van EZK met de mededeling dat we eerder open mogen dan 1 

juli ”, zegt Geert Dijks directeur HISWA-RECRON. “Daar hebben we samen met heel veel leden keihard 

aan gewerkt de afgelopen tijd. Zo pikken de ondernemers nog net een stukje voorseizoen mee." 

Voor zover nu bekend luidt het advies 15 juni  openen van gemeenschappelijke toiletten, was- en 

douchegelegenheden op vakantieparken en campings. Voorwaarde is wel dat er goede 

brancheprotocollen worden gehanteerd. De protocollen van HISWA-RECRON zijn bekeken door het 

ministerie van EZK en voldoen aan deze eis. Op dit moment zijn de toiletgebouwen op jachthavens al 

geopend via de aangepaste noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. HISWA-RECRON gaat er van 

uit dat zij net als campings de gebouwen open kunnen stellen. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/gemeenschappelijk-sanitair-per-15-juni-open 

RTL nieuws:  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5147556/toiletten-en-douches-op-campings-vanaf-15-juni-

weer-open?fbclid=IwAR0UBpPwz2ThQwNtsgTzdEKIWQHf1SoiXoWxAA8dyihVgIlG6Zqv3SpkMW8 

 

Ondernemers in de vrijetijdssector meest negatief over voortbestaan 
bedrijf 

Ondernemers maken zich in mei minder zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf dan in april. 

De versoepeling van de coronamaatrdegelen speelt hierbij naar alle waarschijnlijkheid een rol. 

Meest negatief zijn ondernemers in reisbranche, horeca, cultuur, sport en recreatie alhoewel ook 

hier ondernemers positiever zijn. De onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf is het grootst in 

de reisbranche. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de 

coronacrisis, dat begin mei onder bedrijven werd gehouden. 

In de horeca denkt 53% van de bedrijven de huidige situatie maximaal 12 maanden vol te kunnen houden, 

in april was dat 75%. Binnen de horeca zijn logiesverstrekkers negatiever dan restaurants en cafés. In de 

logiesverstrekking denkt 47% het maximaal 12 maanden vol te houden, tegenover 56% in de drank- en 

maaltijdverstrekking. 

In cultuur, sport en recreatie denkt 52% het maximaal 12 vol te kunnen houden, in april was dat 71%. In de 

reisbranche is de onzekerheid het grootst; daar weet 68% van de ondernemers niet of ze over 12 

maanden nog een bedrijf hebben. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

10 juni 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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Meest toegepaste maatregelen in de vrijetijdsbranche betreffen een aanpassing op de 1,5 meter economie 

en kostenreductie. In de reisbranche heeft tweederde van de bedrijven de kosten gereduceerd. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=18b7a7fc-2b35-4e45-9d15-7b7639031c2f&sc_lang=nl-nl 

 

 

Op vakantie in coronatijd? Helft blijft thuis deze zomer: 'Hier heb ik 
controle over de risico's' 

We blijven deze zomer massaal thuis of vieren vakantie in eigen land. Veel thuisblijvers vinden het in 

coronatijd een stuk veiliger om dichtbij huis te blijven (36 procent). Dat blijkt uit onderzoek van 

EenVandaag onder 29.000 mensen. 

De helft (48 procent) is niet van plan deze zomer op vakantie te gaan. Thuisblijvers zijn minder bang voor 

besmetting, omdat ze de regels en risico's beter kennen. Een derde van de ondervraagden (33 procent) 

gaat wél op zomervakantie: een op de vijf heeft zelfs al geboekt (22 procent) en 11 procent is van plan te 

gaan. Vooral mensen tussen de 35 en 55 jaar, gezinnen met kinderen en werkenden popelen om eropuit 

te trekken na maandenlang voornamelijk thuiszitten. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/op-vakantie-in-coronatijd-helft-blijft-

thuis-deze-zomer-hier-heb-ik-controle-over-de-risicos/ 

 

 

VNO-NCW Enquête: 'Aantal branches iets positiever, einde crisis 
nog ver weg' 

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven. Meer dan een derde van de 

bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20 procent kan niet aan zijn financiële 

verplichtingen voldoen. Tegelijk neemt in een aantal sectoren het vertrouwen heel voorzichtig weer wat 

toe. Dat blijkt uit een enquête onder brancheorganisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB-

Nederland. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/enquete-aantal-branches-iets-positiever-einde-crisis-nog-ver-weg 

N.B. Dit zijn niet de resultaten van het onderzoek dat VNO-NCW midden, samen met o.a. provincie 

Overijssel op dit moment uitvoert. 

 

 

Horecaondernemers storen zich aan collega’s die regels niet 
naleven 

Diverse horecaondernemers storen zich aan collega-ondernemers die zich niet zo streng aan de corona-

regels houden.’ Een restauranthouder die klaagt bij zijn burgemeester over gebrek aan handhaving, krijgt 

geen steun. 

De burgemeester van Rotterdam laat de restauranthouder weten: ‘Het slagen van de versoepeling is in 

handen van de ondernemers én het publiek. Wat wij op ons genomen hebben is het handhaven op 

excessen, meldingen en routine controles. Wij gaan niet de terrassen op om te controleren of mensen met 

elkaar een huishouding vormen en we gaan ook niet de 1,5 meter met een gemeentelijk lat controleren.’ 

Ook de Veiligheidsregio’s hebben eerder bij monde van voorzitter Hubert Bruls laten weten pas te gaan 

handhaven bij herhaaldelijke overtredingen. ‘De verantwoordelijkheid voor de regels ligt in de eerste plaats 

bij de ondernemer,’ zei ook hij. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/06/horecaondernemers-storen-zich-aan-collegas-die-

corona-regels-niet-naleven-101336477 
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Nieuws uit de regio 

Ommer horecaman Ron van De Zon stapt in de schaduw 

Na meer dan een kwart eeuw eigenaar te zijn geweest van vier zaken in Ommen, houdt Ron Nijhof het 

voor gezien. Het is tijd voor iets anders. Maar wat? ,,Eerst mijn kop maar eens leegmaken na een hectisch 

half jaar.’’ 

https://www.destentor.nl/ommen/ommer-horecaman-ron-van-de-zon-stapt-in-de-schaduw~aae61611/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Provincie Overijssel start met voucherregeling ondernemers 

Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van een 

aanvraag voor de volgende steunmaatregelen dan wel verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C 

(borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf), GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona), COL 

(Corona-Overbruggingslening) en KKC (Klein Krediet Corona). 

https://www.cleantechregio.nl/nieuws/1208-provincie-overijssel-start-vandaag-met-voucherregeling-

ondernemers 

 

Gratis coronaproof-pakket voor toeristische bedrijven in Hardenberg 

 Met een gratis Vechtdal coronaproof-pakket willen Platform Gastvrij Hardenberg en Vechtdal Marketing 

toeristische bedrijven in Hardenberg een steuntje in de rug bieden. Het Vechtdal verbindt en met deze 

gezamenlijke uitstraling willen ze dit gevoel versterken. 

Aanmelden kan tot woensdag 10 juni om 12.00 uur. Maak er gebruik van! 

https://www.vechtdaloverijssel.nl/Coronapakket?fbclid=IwAR0oCLairmWDxQBo4mX07c0D4UTSH31I1jmb

wWZc_8_ZLzHXI8xoSP3AoCc 

 

 

Apps  

Druktemeter Brabantse natuurgebieden 

In de druktemeter zie je in welke Brabantse natuurgebieden het rustig is, en waar te druk. Check de 

actuele drukte voordat je op pad gaat, zo kun je veilig genieten van de mooiste routes in Brabant! 

https://www.visitbrabant.com/nl/routes/routes-in-brabant-nieuwsoverzicht/veilig-recreeren-in-brabant 

 

 

Druk op ‘te druk’-knop en de binnenstad gaat op slot. Winkelend 
publiek kan in onderzoek van Hogeschool Saxion zelf meebeslissen 

Winkelend publiek in binnensteden kan gewoon zelf een 'te druk-knop’ indrukken en meebeslissen dat het 

centrum op slot moet. ,,Of niet alles, maar bijvoorbeeld een stukje binnenstad", zegt Mettina Veenstra, 

lector Smart Cities aan Hogeschool Saxion. 

https://www.ad.nl/deventer/druk-op-te-druk-knop-en-de-binnenstad-gaat-op-slot-winkelend-publiek-kan-in-

onderzoek-van-hogeschool-saxion-zelf-meebeslissen~aafda2e3/ 
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Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Creatief met 1,5 meter: dineren in een reuzenrad in Gronings 
partycentrum 

Hoe zorg je ervoor dat iedereen op gepaste afstand toch lekker uiteten kan gaan? Bij partycentrum de 

Borgerswoldhoeve in het Groningse Veendam zijn ze creatief geweest: daar kun je dineren in een 

reuzenrad. 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5146366/creatief-met-15-meter-dineren-een-reuzenrad-gronings-

partycentrum?fbclid=IwAR05TS-foU8COJ4mvC46Wqs3OQwZ6n9vxkXJhI59FQSaGMVItAizeZ7qnIs 

 

 

Niet naar Thailand, wel naar de festivalcamping in de Achterhoek 

Glamping Een groep Achterhoekers bouwde een leegstaande camping om tot een festivalcamping. 

Zonder festival, dat wel. 

Wordt hier nu een festival of een camping gebouwd? Schreurs zelf vindt het alleen maar prachtig als 

„mensen hun ding komen doen”. Het is duidelijk dat we niet op fietsbejaarden of gezinnen met kinderen 

mikken. We richten ons op gestrande wereldreizigers, die anders deze zomer door Thailand zouden reizen 

of van festival naar festival zouden trekken.” 

 

Om dit publiek de weg naar het buitengebied van Eibergen te laten vinden, hebben Schreurs en zijn team 

een strategie ontwikkeld: „Via Instagram en Facebook richten we ons op vrouwen tussen de twintig en de 

veertig uit de Randstad, die interesse in mindfulness hebben. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/09/niet-naar-thailand-wel-naar-de-festivalcamping-in-de-achterhoek-

a4002259?fbclid=IwAR3n1a7cbvh-_9ByliMKd9iOSiYMSOpHrvbEjzdouQsvJj4zF0ifjP0-sDc 

 

 

Geen festivals deze zomer? Dan maar naar de camping in 
Kraggenburg met de relaxte vibe van Lepeltje Lepeltje 

Op een festival genieten van een bandje zit er komende zomer niet in. Wellicht is een vakantie op de pop-

up camping Kallumaan in Kraggenburg een goed alternatief. Ook Kultlab ziet zijn evenementen deze 

maanden vervliegen door het coronavirus en opent daarom de camping op 3 juli bij recreatiepark Netl de 

Wildste Tuin. ,,Een familiecamping, met de relaxte vibe van Lepeltje Lepeltje.Omdat het festival niet door 

kan gaan hebben ze besloten om deze zomer samen een pop-upcamping te beginnen met onder meer 

voorstellingen van Cirque Moustache, speurtochten en jungle-expedities voor de jeugd, maar ook 

hardlooptrainingen, obstacle runs en races op een modderglijbaan. 

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/geen-festivals-deze-zomer-dan-maar-naar-de-camping-in-

kraggenburg-met-de-relaxte-vibe-van-lepeltje-lepeltje~a4079b11/ 

 

 

Trend: pop-up glamping 

We kennen pop-up glamping natuurlijk al van de festivalbranche, maar nu de meeste evenementen niet 

door kunnen gaan deze zomer, zien we pop-up glamping ook op een andere manier terug. En hoe leuk is 

het dat er zo meer glampinglocaties beschikbaar zijn om te overnachten? Immers, glamping is nu 

ontzettend populair vanwege de eigen accommodatie in de natuur met sanitair. In dit blog zet ik twee pop-

up glampings op een rij die in samenwerking met Campsolutions, bekend van glamping op Lowlands en 

Down the Rabbit Hole, zijn opgezet. 
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https://www.glamping.nl/trend-pop-up-glamping/ 
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