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  Geachte heer/mevrouw , 

 

  

Het coronavirus heeft ons allemaal stevig in de greep. We maken ons zorgen over onze gezondheid 

en die van onze dierbaren. De maatregelen van de regering hebben een grote impact op ons 

dagelijkse leven. 

 

Ook voor taxiondernemers zijn de maatregelen ingrijpend. De oproep om thuis de blijven zorgt voor 

minder vraag naar vervoer. Zakelijke bijeenkomsten zijn afgelast. Ook de sluiting van de horeca sinds 

15 maart jl. betekent een verlies aan omzet. De onzekerheid over de duur van deze maatregelen 

raken u als zelfstandig ondernemer of als werkgever direct. Door de rijksoverheid zijn maatregelen 

genomen om de ondernemers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen.Voor actuele informatie 

verwijs ik u naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-economische-zaken-en-klimaat. De gemeente voert de tijdelijke overbruggingsregeling voor de 

Bossche zelfstandige ondernemers uit.  Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.s-

hertogenbosch.nl. Als u niet in ’s-Hertogenbosch woonachtig of gevestigd bent, kijk dan op de website 

van uw eigen gemeente. 

 

Achter de schermen zijn we druk bezig met de aanpassing van het Bossche taxibeleid. Dat moet per 1 

januari 2021 ingaan. Helaas kan het overleg en de inspraak niet op de normale manier plaatsvinden. 

Bijeenkomsten zijn immers niet mogelijk. In overleg met het bestuur van Stichting Bossche 

Kwaliteitstaxi bekijken we hoe we dit proces onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk 

kunnen invullen. We zullen u daarover binnenkort informeren. 
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Ik wens u in de komende tijd veel sterkte. Let goed op uzelf en op elkaar! 

   

Hartelijke groeten, 

 

 

 

 

Ufuk Kâhya 

Wethouder van o.a. mobiliteit en taxibeleid, 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

 


