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Corona houdt ons in een stevige greep. En zet de wereld ‘op slot’. Maar ondernemers 
gaan op alle mogelijke manieren door met dat waar ze goed in zijn: jou als klant helpen. 
Juist in Waddinxveen! Als voorzitter van het Ondernemersplatform Waddinxveen vraag ik jou 
als consument om deze lokale helden te ondersteunen. Blijf winkelen in de buurt, uiteraard 
volgens de landelijke richtlijnen: houd 1,5 meter afstand. 

Dan beloof ik je één ding: wij ondernemers blijven ondernemen.

Jan Roggeveen, Voorzitter OPW

in Corona-tijd

Ook voor ZZP, MKB en Agrarisch
Het Ondernemersplatform Waddinxveen is 
er niet alleen voor retail en horeca, maar ook 
voor ZZP, MKB, groot-zakelijk, agrarische 
en industriële bedrijven. Ook voor deze 
ondernemers geldt: hoe de wereld er na de 
Corona-pandemie uit al zien weet niemand. 
Feit is dat het ‘anders’ zal zijn. Liquiditeit is 
voor nu één van de belangrijkste zaken! Stuur 
op tijd facturen, betaal ook jouw facturen 
van collega-ondernemers op tijd en trek aan 
de bel als je in de problemen komt. Kijk op 
Ondernemersplatformwaddinxveen.nl/covid-19 
voor updates rondom de Corona-maatregelen. 

Informatieloket
Ook op www.waddinxveen.nl vind je veel 
antwoorden op veelgestelde vragen. Staat 
jouw vraag er niet bij? De gemeente heeft een 
informatieloket waar je terecht kunt. 

Expertiseteam
Ons team van lokale experts helpt je graag 
bij specifieke vragen over regelingen of 
maatwerkvraagstukken. Heb je een vraag? Kijk 
op ondernemersplatformwaddinxveen.nl hoe 
je met ons in contact kan komen.

 Weten of jouw (favoriete) winkel nog open is?
 Of dat je rondje Gouweplein nog kan? Of welke 

restaurants open zijn voor afhaal/bezorgen? 

Het Ondernemersplatform 
Waddinxveen wenst je hele 

fijne Paasdagen! Al jouw 
paasinkopen doe je 

natuurlijk in Waddinxveen.

Winkels en Restaurants

in Waddinxveen

Kijk op winkeleninwaddinxveen.nl voor alle actuele informatie over 
openingstijden en acties van de Waddinxveense winkeliers en horeca.


