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Geacht College en Raadsleden, 

 

Naar aanleiding van de afkondiging van de lockdown van de horeca op dinsdag 13 oktober, willen we 

graag onze toenemende zorgen omtrent de sluiting van onze branche met u delen. Hierbij hopen we u 

inzicht te geven in de groeiende problemen waar we tegen aan lopen, het water staat ons ondertussen 

tot aan de lippen. 

 

Met de persconferentie van dinsdag 13 oktober werd een bang vermoeden bewaarheid, wederom dicht 

voor onze gasten! Hopelijk blijft het bij een maand, en zorgt deze sluiting voor bewustwording bij de 

bevolking om zich aan de maatregelen te houden. De berichten van de afgelopen dagen doen ons 

echter vrezen dat deze lockdown nog wel eens tot in december kan gaan duren. 

 

De sluiting heeft voor onze sector zware bedrijfseconomische gevolgen. Er van uitgaande dat we medio 

2021 een passende oplossing weten voor de Covid-19-pandemie spreken we van een incidentele 

situatie. Weliswaar een lange, heftige, omstandigheid, maar wel een die eindig is. We hopen natuurlijk 

dat onze branche deze periode kan doorstaan. Natuurlijk voor de ondernemers zelf en hun gezinnen. 

Maar net zo lief voor onze werknemers en hun gezin. Ook de aantrekkelijkheid van de binnenstad is 

hiermee gemoeid. Wanneer er, voor het einde van de Coronacrisis, een kaalslag plaatsvindt in de 

horeca, dan bouwt zich dat niet snel meer op. Immers, de ondernemers die willen en kunnen 

ondernemen in deze mooie sector zijn failliet of komen niet meer in aanmerking voor financiering. De 

weg hiernaartoe is echter ook bezaaid met risico’s van ondermijning. Onze zorg ligt dan bij de veiligheid 

van onze branchegenoten én de leefbaarheid van onze stad vanaf 2021.    

 

Een afdoende pakket aan financiële steunmaatregelen kan dit gitzwarte scenario keren! En hiervoor 

wenden we ons wederom tot u.  

 

Verzoek  

Tijdens eerdere lockdown is er ruimte geboden om afspraken te maken met de afvalinzameling van de 

gemeente, ofwel het tijdelijk stopzetten van de dienstverlening. Tevens doen we nogmaals een beroep 

om de regel met betrekking tot de precariobelasting te handhaven, ofwel betalen voor het 

daadwerkelijke gebruik van de terrassenruimte.  

 

We zijn u erg dankbaar voor uw betrokkenheid en meedenken in mogelijkheden voor onze branche.  

 

 

Vriendelijke groet, 

Namens bestuur KHN Utrecht  
 
Pieter Honing, voorzitter KHN Utrecht 
Erik Derksen, vice voorzitter KHN Utrecht  
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