Leiden, oktober 2019
Beste horeca ondernemer,
Via deze weg willen wij u uitnodigen voor de tweede expertmeeting over de Emmense horeca op
dinsdag 29 oktober 2019!
Het afgelopen half jaar zijn wij, onder begeleiding van de projectgroep waarin Koninklijke Horeca
Nederland en de gemeente vertegenwoordigd zijn, bezig geweest met de ontwikkeling van de
horecavisie voor de hele gemeente.
Voor de zomervakantie hebben wij reeds bij een groot aantal van u ideeën opgehaald voor o.a. de
bijdrage van de horeca aan het bruisender maken van de stad en voor richtlijnen ‘terrassen en
blurring’. Hier is ook een verslag van rondgestuurd, waar wij verder geen opmerkingen op hebben
ontvangen.
Wij willen u nu graag informeren over:
 De toekomstige rol die we voor ogen hebben voor de horeca in de verschillende gebieden
(pleinen, winkelgebied, Rensenpark, bedrijventerreinen, buitengebied en de dorpen etc). Op
welke plekken willen we wel of juist geen dag-, avond- of nachthoreca.
 Een nieuwe categorie indeling van type horeca, eenduidig voor de hele gemeente. Dit is nodig
om richting toekomst beter te kunnen sturen op welk type horeca we op een bepaalde plek
willen toestaan.
 Hoe we met ‘blurring’ omgaan.
Graag willen u meenemen in de stappen die de komende periode nog gezet moeten worden en
welke rol wij daar voor u zien. Het is belangrijk dat we de komende maanden gezamenlijk verder
invulling gaan geven aan een aantal belangrijke thema’s, zoals richtlijnen voor de terrassen in de
openbare ruimte, waarbij onderwerpen als toegankelijkheid, sfeer/concept, materiaal, parasols,
afmeting en windschotten moeten worden besproken.
Graag nodigen wij u daarom uit voor de expertmeeting voor de horeca. Deze zal plaatsvinden op
Datum: Dinsdag 29 oktober 2019
Tijdstip: We starten om 14.00 uur en het duurt tot uiterlijk 16.30 uur
Locatie: Van der Valk hotel Emmen
Mocht u interesse hebben om hier aan deel te nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Van
Spronsen & Partners horeca-advies via het e-mailadres guidoverschoor@spronsen.com.
De uiterste aanmelddatum is 25 oktober.
Eventuele deelname is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven naar een zo goed
mogelijke afspiegeling van de horeca, zowel geografisch als sectoraal.
Ook zullen we weer een aantal andere stakeholders uitnodigen, zodat we vanuit diverse
invalshoeken op interactieve wijze met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Met vriendelijke groet,

Guido Verschoor
Senior-adviseur

