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Beste Ondernemers,  
 
 
We schrijven u aan in deze bijzondere periode die onze stad ervaart om u te bevestigen dat wij er 

zijn voor u. De burgemeester, de schepenen, de administratie met haar diverse diensten, allen staan 
klaar nu en in de toekomst om samen met u de heropstart van onze stad voor te bereiden, te 
organiseren en te faciliteren. 
 
 
Schrijf u in om voortaan via de digitale nieuwsbrief van onze Dienst Lokale Economie meteen op de 

hoogte te worden gebracht van initiatieven en/of steunmaatregelen van de Stad Nieuwpoort. Dit kan 

door een e-mail aan economie@nieuwpoort.be. 
 
 
De stad wenst op dit moment, zonder het totaalplaatje te kennen in duur en omvang van de federale 
maatregelen waaraan we ons allen houden, geen overhaaste beslissingen te nemen in het 
uitvaardigen van steunmaatregelen. We vragen u om nog even geduld te oefenen en vol te houden. 

Er wordt momenteel in overleg met diverse stakeholders werk gemaakt van een plan voor de 
heropstart van het sociaal en economisch leven om van Nieuwpoort opnieuw een bloeiende stad te 
maken.  
 
 
We brengen u alvast op de hoogte van het initiatief www.ikkoopinNieuwpoort.be. In de schoot van 
Visit Nieuwpoort wordt vandaag gewerkt aan dit websiteplatform dat de handelaars in Nieuwpoort in 

de kijker zal zetten. Het platform zal in categorieën opgedeeld zijn en doorzoekbaar zijn. De lancering  
zal gepaard gaan met een campagne.  

 
 
Daarnaast is de stad in voortdurend overleg met de andere kustgemeenten om kustbreed de opstart 
en de ondersteuning voor handelaars te kunnen organiseren. U hoort nog van ons.  
 

 
Weet dat ondernemers voor advies terecht kunnen bij de diverse stadsdiensten en in het bijzonder 
bij de Dienst Lokale Economie. U vindt de info voor ondernemers in Nieuwpoort gecentraliseerd op 
onze stadswebsite (Nieuwpoort.be > Inwoner > Maatregelen coronavirus  > Maatregelen 
ondernemingen). Ook voor raad in het uitvoeren van bepaalde maatregelen kunt u bij ons terecht 
op het nummer 058 22 44 79 of via economie@nieuwpoort.be.  

 
 

http://www.ikkoopinnieuwpoort.be/
mailto:mike.sarrazijn@nieuwpoort.be


 

Ervaart u als zelfstandig ondernemer momenteel moeilijkheden dan kunt u zich -in alle discretie- 

laten begeleiden door Dyzo. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt u kosteloos verder 
op economisch, juridisch en psychologisch vlak. (www.dyzo.be, 02 212 23 62, info@dyzo.be). 
 
Tot slot nog een hulpmiddel om uw klanten afstand te laten houden bij eventueel wachten in uw 
zaak: de social distancing wachtbollen. We ontwierpen deze vloerstickers voor u. Breng ze aan in uw 
winkel op voldoende afstand van elkaar. U kunt ze bekomen via economie@nieuwpoort.be.  

 
 
Beleefde groeten, 
 
 
 
De Algemeen Directeur, De Burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
Benoit WILLAERT  Geert VANDEN BROUCKE 
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