
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Rutte in toespraak: 'Nederland moet op slot, de rek is er echt uit' 

Het kabinet heeft geen andere keuze dan het land voor vijf weken op slot te doen. Dat zei premier 

Rutte in zijn toespraak tot het Nederlandse volk vanuit zijn werkkamer in het Torentje. "We 

realiseren ons dat dit een heftig besluit is, zeker vlak voor de Kerst. We hebben geen keus." 

 

De premier wees naar het aantal besmettingen dat in een 'sneltreinvaart' stijgt. Elke dag vallen er zestig 

doden, elke dag komen er bijna 10.000 besmettingen bij. "Dat is een Kuip vol in zes dagen." Zo'n miljoen 

behandelingen in ziekenhuizen zijn uitgesteld en mensen in de zorg lopen al maanden op hun tandvlees, 

zei Rutte. Rutte ging uitgebreid in op alle maatregelen die zijn genomen, zoals de sluiting van niet-

essentiële winkels en alle scholen in Nederland. "Alles is erop gericht om de contacten tot een minimum te 

beperken", zei hij. 

https://nos.nl/artikel/2360682-rutte-in-toespraak-nederland-moet-op-slot-de-rek-is-er-echt-uit.html 

 

Dit zijn de winkels die openblijven en de contactberoepen die mogen 
doorwerken 

De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd van winkels en voorzieningen (.pdf) die open kunnen 

blijven in de nieuwe lockdown. Ook is er een overzicht naar buiten gebracht van contactberoepen 

(.pdf) die tóch door mogen werken en van cruciale beroepen (.pdf). Er is ook een overzicht gepubliceerd 

van uitgezonderde contactberoepen; zij mogen dus de komende tijd wel doorgaan met hun werk. Dat 

overzicht beslaat meer dan honderd functies, bijna allemaal in de zorg. Je kunt de hele lijst hier 

downloaden (.pdf). 

https://nos.nl/artikel/2360676-dit-zijn-de-winkels-die-openblijven-en-de-contactberoepen-die-mogen-

doorwerken.html 

 

Lockdown t/m 19 januari met zware gevolgen voor de 
recreatiesector 

Pretparken, dierentuinen, bioscopen, theaters, indoor attracties en andere openbaar toegankelijke 

indoor locaties gaan vanaf vandaag op slot t/m 19 januari. Hotels en vakantieparken mogen nog 

open blijven, maar moeten hun voorzieningen, waar onder de restaurants, dicht houden. 

 

Dat was de boodschap die premier Rutte deelde tijdens zijn persconferentie op 14 december. De meeste 

maatregelen die werden afgekondigd gaan in op 15 december. Rutte noemde de maatregelen "Ingrijpend 

maar noodzakelijk om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan." De belangrijkste 

doelstelling van de maatregelen is om het aantal contactmomenten tussen mensen zo veel mogelijk te 

beperken. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

15 december 2020 

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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We noemen de onderdelen uit het pakket van maatregelen die een invloed gaan krijgen op de toeristisch- 

recreatieve sector in Nederland: 

 Locaties waar mensen samen komen; ook de zogenaamde doorstroomlocaties, gaan dicht. Dit 

raakt direct een groot deel van de dagrecreatieve sector, zoals pretparken en dierentuinen, maar 

ook andere locaties waar mensen in hun vrije tijd heen gaan zoals musea, theaters, bioscopen, 

bibliotheken, casino's e.d.. 

 Restaurants en café's waren al dicht. Daar worden nu de restaurants in hotels aan toegevoegd. 

Rutte noemde specifiek het misbruik dat daar in de afgelopen periode van werd gemaakt. 

 Alle winkels voor niet noodzakelijke producten gaan dicht. Supermarkten en winkels voor de 

eerste levensbehoefte mogen nog wel open blijven. 

 Alle indoor sportfaciliteiten en zwembaden worden gesloten. Alleen buiten sporten is nog 

toegestaan, maar met maximaal twee personen bij elkaar. Ook hier plaatste Rutte nog een extra 

opmerking: "Wandelen, fietsen of een rondje hardlopen mag nog wel. Dat moedigen we zelfs 

aan." 

 Een huisje boeken in een vakantiepark is nog wel toegestaan, maar daar voegde Rutte aan toe: 

"Blijf zoveel mogelijk in je eigen huisje en ga geen uitstapjes maken." 

 Ook van invloed op vakantiehuisjes is de beperking om maximaal twee personen te ontvangen 

(ouder dan 13 jaar) die niet tot je eigen huishouden behoren. Op de kerstdagen, 25 en 26 

december mag er nog een derde persoon (niet familie) aanschuiven. 

 Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het 

buitenland. (red.: Dit is een dringend advies en wordt niet ondersteund door strafmaatregelelen 

tegen overtreders. Gisteren werd duidelijk dat er veel vliegreizen zijn geboekt voor de 

kerstvakantie.) 

 Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen. 

https://pretwerk.nl/news/10600/lockdown-t-m-19-januari-met-zware-gevolgen-voor-de-recreatiesector 

 

 

Reactie KHN: Sluiting eet- en drinkgelegenheden in hotels toppunt 
van symboolpolitiek 

Het kabinet wil het stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, door het ontmoedigen van 

kerstinkopen en samenzijn en komt met een algehele lockdown. Er zijn voor het hele land opnieuw 

strenge maatregelen aangekondigd. Hotels mogen open blijven, maar de eet- en 

drinkgelegenheden in hotels moeten sluiten voor hun logiesgasten. Onduidelijk is nog of het hotel-

restaurant een afhaalfunctie mag hebben voor hun hotelgasten die overnachten. Wat KHN betreft is 

het niet meer dan logisch dat hotels wel met afhalen moeten kunnen werken. Feit is dat de huidige 

steunmaatregelen ontoereikend zijn, ook voor hotels. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-sluiting-eet-en-drinkgelegenheden-in-hotels-toppunt-van-symboolpolitiek 

 

 

Reactie VNO-NCW/MKB Nederland: ‘Lockdown ongekende klap 
voor duizenden ondernemers’  

Het is een ongelooflijke teleurstelling dat het kabinet de gisteravond aangekondigde maatregelen 

heeft moeten nemen. Voor vele duizenden ondernemers eindigt het toch al slechte jaar 2020 zo ook 

nog met een volledige lockdown die tenminste tot ver in januari gaat duren. Daarom moeten op 19 

januari maatregelen klaarstaan om het virus na de lockdown onder controle te houden terwijl het 

land weer meer opengaat, zoals het testen van scholieren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-

Nederland in reactie op de aankondiging van premier Rutte van zojuist. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/lockdown-ongekende-klap-voor-duizenden-ondernemers 
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Nieuws uit de regio 

Opluchting en medeleven onder ondernemers in Oost-Nederland: 
'We vinden het lullig dat anderen wel dicht moeten’ 

De strenge boodschap van premier Mark Rutte - een harde lockdown van vijf weken - leidt tot 

gemengde reacties bij oostelijke ondernemers. Bij dierenspeciaalzaken in Apeldoorn en Ommen 

bijvoorbeeld heerst een wat dubbel gevoel. Enerzijds is er opluchting omdat ze open kunnen 

blijven. 

https://www.destentor.nl/regio/opluchting-en-medeleven-onder-ondernemers-in-oost-nederland-we-vinden-

het-lullig-dat-anderen-wel-dicht-moeten~a0805974/ 

 

Burgemeester Snijders van Zwolle over maatregelen kabinet: 
"Ongekend ingrijpend" 

"Ongekend ingrijpend." Zo betitelde burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle de 

maatregelen die premier Mark Rutte gisteravond afkondigde. "Het is een bijzondere situatie voor 

het land, onze stad en onze gemeente", aldus de burgemeester. "Wat blijft er nog voor ons over 

zullen mensen denken?" Snijders haalde ook de drukte aan, gisteren in het centrum van Zwolle. 

 

De burgemeester voelde voorafgaand aan een raadsvergadering sterk de behoefte om het woord te 

richten tot de inwoners van Zwolle die hem via een livestream konden zien. De burgemeester noemde het 

pakket maatregelen 'een flinke domper'. Vooral omdat iedereen natuurlijk had gehoopt dat rond de 

feestdagen een versoepeling van eerdere maatregelen zou volgen, waardoor mensen een vrolijk 

kerstfeest konden vieren 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1486584/Burgemeester-Snijders-van-Zwolle-over-maatregelen-kabinet-

Ongekend-ingrijpend 
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