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Onderwerp: Stop de Lockdown 

Denekamp 12-01-2022 

 

Beste college van B&W Dinkelland en raadsfracties, 

 

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van de winkelcentra in onze dorpen en 

stad sturen wij u deze brief. De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt.  

Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard 

aangekomen. Lokaal Dinkelland maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen. 

De ongelijke behandeling van bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons, sportorganisaties, winkels 

en horeca is moeilijk uit te leggen. De ongelijkheid is juist in onze regio, Dinkelland extra groot omdat 

gelijksoortige bedrijven in Duitsland wel gewoon open zijn. Ook de verhouding van veilig winkelen 

tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek.  

Uitstapjes in het buitenland worden gedaan, groothandels zijn voor bijna iedereen open en bij 

warenmarkten worden de niet-essentiële producten wel verkocht. Bovendien ervaren de 

ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden wat niet 

zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer.  

De opeenstapeling van financiële en economische effecten is inmiddels zo opgelopen dat bedrijven 

serieus moeten nadenken over sluiting of zich zorgen maken over een dreigend faillissement. Een 

toekomst met minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand en flinke maatschappelijke en 

emotionele effecten op ook langere termijn willen we absoluut niet. 

In de perioden hiervoor hebben onze Dinkellandse ondernemers en dienstverleners in onze 

gemeente laten zien op veilige en verantwoorde wijze met de maatregelen om te kunnen gaan. 

Inmiddels is de gemeente Wierden bezig om vanuit Twente Board, Regio Twente, Visit Twente en de 

veiligheidsregio Twente een regionale brief te schrijven of in ieder geval een signaal af te geven 

waarin gepleit wordt om de winkels, horeca, kappers vanaf 15 januari weer te openen. 



Gisteren is er een oproep gedaan door GB/VVD Tubbergen. Wij, Lokaal Dinkelland steunen deze 

oproep en roepen ook ons college van B&W en de raadsfracties op om samen dit regionale initiatief 

te steunen! 
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