Datum: 10 augustus 2020
Beste Helderse horecaondernemer,
Terwijl u weer druk aan het werkt bent, is het voor veel mensen vakantietijd. Gelukkig
kunt ook u daar weer van profiteren. Vakantie is het niet voor het coronavirus. Dat ligt nog
steeds op de loer en inmiddels neemt het aantal besmettingen toe. Dat lag ook wel in de
lijn der verwachtingen, nadat we de teugels een beetje hebben laten vieren. Maar we
moeten de opleving wel beperkt zien te houden.
Als horecaondernemer speelt u een grote rol in het geheel. U heeft een nieuwe manier
van werken moeten invoeren waardoor uw klanten zich aan de regels kunnen houden.
De afgelopen periode hebben de handhavers en politie gezien dat de meeste
horecaondernemers hiervoor hun stinkende best hebben gedaan. Met creatieve
oplossingen ontvangt u uw klanten op een gastvrije wijze en houdt u zich aan de
coronaregels. Daar ben ik als burgemeester trots op! Maar ik heb ook gemerkt dat het
soms lastig is om bezoekers in het gareel te houden. We zijn er dus nog niet.
Het leven is nog lang niet normaal en oplettendheid blijft geboden. Ik maak mij zorgen
over de lossere moraal die er nu heerst. Gevoel en emotie lijken in het gedrag een
belangrijkere rol te spelen dan het verstand. Ook komen er bij mij diverse meldingen
binnen over horecaondernemers die het niet zo nauw nemen met de geldende
maatregelen. Waarschuwen is dan stap één, bij herhaalde overtredingen ben ik
genoodzaakt om verspreiding van het virus in te dammen door te handhaven. Dit kan
leiden tot eventueel een sluiting. We moeten zoeken naar een evenwicht tussen
gezondheid, economie en een sociaal leven.
Mijn oproep aan u is dan ook: blijf scherp, blijf alert! Blijf samen met uw gasten de
richtlijnen in acht houden. Zelf wijs ik mensen er steeds op dat zij te gast bij u zijn. En dat
zij zich aan uw huisregels en dus aan de coronamaatregelen moeten houden. Alleen op
die manier kunnen zij ook de komende periode van uw diensten gebruik maken. En
alleen zo voorkomen we dat we moeten handhaven of erger: dat we de versoepelingen
moeten terugdraaien.
Tenslotte wil ik u bedanken voor uw inzet, heeft u nog vragen, bel dan met ons
Klantcontactcentrum via nummer 14 0223.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Nobel,
Burgemeester van Den Helder

