
Nachtbelang pa Hoofdstraat 94, 9501 CP Stadskanaal 

21 oktober 2020 

De Minister-president 
Ministerie van Algemene Zaken 
 

POSTBUS 20001 
2500 EA DEN HAAG  
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Geachte heer Rutte, 

Een brief vanuit ons hart! Iedere keer als u een persconferentie houdt zitten wij vol angst en 

hoop. Angst over de maatregelen die er dan altijd weer volgen, maar dit lijkt me duidelijk.  

Hoop is een ander verhaal. Keer op keer hebben wij hoop. Hoop dat u ons eens een hart 

onder de riem steekt. Dat u zegt dat u voor ons in de bres gaat springen. Dat u ons ook 

uitzicht op een toekomst geeft. Helaas mocht dit weer niet zo zijn. Waar u aangeeft met 

vakkenvullers, black lives matter-demonstranten, zorgmedewerkers en mensen met een 

beperking contact te hebben om ze een hart onder de riem te steken, krijgen wij alleen weer 

het deksel op onze neus.  

Dat we niet zomaar open gaan begrijpen wij ook wel, maar een keer de tijd voor ons nemen 

in uw persconferentie of om eens een club te bezoeken zou u sieren. Ook bij ons gaat veel 

ellende schuil en met het gebrek aan perspectief vallen hele organisaties, achterbannen en 

gezinnen uit elkaar. 

U heeft gezegd bij de beantwoording van vragen na de persconferentie, dat clubs dicht 

blijven tot dat er een vaccin is. Ook dit slaat weer in als een bom en is wel erg makkelijk 

gezegd. Kunt u dit onderbouwen? Of is het misschien beter om eens met ons in gesprek te 

gaan en te gaan denken in oplossingen hoe we openstelling misschien wel op een veilige 

manier kunnen bewerkstelligen. Wij hebben bijvoorbeeld een protocol ingediend waar wij 

nog steeds achter staan. We zouden de kans moeten krijgen dit met u te bespreken. 
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Samen! Het woord samen wordt door u veel gebruikt maar in geen enkele persconferentie 

van u hebben wij het gevoel gehad dat de nachthoreca en het kabinet samenwerken. 

Is dit dan een roep om aandacht? JA, wij denken dat het met wederzijds respect en 

aandacht begint. Dan kunnen we SAMEN bouwen aan een toekomst, voor Nederland, voor 

de Nachtclubs en voor onze jongeren! 

Ook willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Wij krijgen steun in de vorm van TVL 

en NOW regelingen. Daar zijn wij erg blij mee, maar het is niet voldoende voor ons soort 

bedrijven. De nachthoreca zit al sinds maart dicht en er is geen enkele manier om omzet te  

maken. Een paar weken geleden is er een interview met de directeur van Poppodium De 

Melkweg naar buiten gekomen met daarin cijfers waar wij ons rot van geschrokken zijn. Die 

directeur vertelde dat zij net als wij de TVL en NOW regeling hadden, maar daaroverheen 

zo’n 2 miljoen aan subsidies hebben ontvangen. Hij vertelde letterlijk er op alle fronten 

sterker uit te komen dan erin te gaan. Met 2 miljoen begrijpen wij dit wel!. En het verhaal dat 

dit soort bedrijven niet commercieel programmeren gaat al jarenlang niet meer op.  

Dit keer geen ellenlange brief, maar gewoon duidelijk hoe we ons voelen! Niet gehoord, niet 

gewaardeerd en in de steek gelaten! 

Daarom nog één keer de noodkreet, meneer Rutte, wij willen graag persoonlijk met u in 

gesprek en komen met alle plezier naar Den Haag en anders bent u natuurlijk ook van harte 

welkom in een van onze bedrijven. 
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