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De nieuwe maatregelen zijn genomen om de samenkomst van mensen zo veel mogelijk te
voorkomen, en daar waar mensen toch samenkomen zoveel mogelijk doorstroom te garanderen. Dat
betekent dat restaurants en cafés dicht moeten blijven, ook voor bijvoorbeeld op het oog onschuldige
activiteiten als (gestreamde) huiskamerconcerten. Dan zijn er namelijk toch voor langere tijd mensen
in de zaak aanwezig, en dat mag niet. Het betreffen landelijke regels, die via de Veiligheidsregio
lokaal worden vertaald. Het is dus niet zo dat in Maastricht andere regels gelden dan in andere
gemeenten, dit zijn landelijke maatregelen. Dan enkele concrete vragen, met de bijbehorende
antwoorden.
Op diverse sites staan antwoorden op vragen die u kunt hebben:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven en op
https://www.gemeentemaastricht.nl/informatie-over-corona-voor-ondernemers.
Dan enkele concrete vragen, met de bijbehorende antwoorden. Als de regels veranderen, kunt u een
update van deze Q&A vinden op https://www.gemeentemaastricht.nl/informatie-over-corona-voorondernemers.
Mag de horeca eten en drinken bezorgen of laten afhalen?
Ja, afhaal en levering is toegestaan, mits niet ter plaatse genuttigd wordt. De exploitant moet er wel
voor zorgen dat mensen die afhalen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. De duur van
het verblijf van de afhalers en de bezorgers in de zaak zelf moet zoveel mogelijk worden beperkt. Tot
slot mag niet afgehaald en geleverd worden tussen 01.00 uur en 7.00 uur.
Mag een horecazaak tijdelijk producten verkopen/detailhandel bedrijven?
De horecazaak omvormen naar een detailhandel zaak zorgt er niet voor dat de duur van het verblijf
in de inrichting zo veel mogelijk wordt beperkt en is daarom niet toegestaan. Het beperkt leveren of
verkopen van niet bereide levensmiddelen, zoals een flesje olie bedoeld als toevoeging bij een
bereide maaltijd is toegestaan. Dit mag overigens alleen bij het bezorgen of afhalen van eet- en
drinkwaren en niet separaat.
Mag ik bij mijn horeca inrichting; nu alle horeca is gesloten en alleen afhalen en bezorgen is
toegestaan- een foodtruck, marktkraam, tent of uitgiftekar of iets dergelijks plaatsen?
Nee, op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het (ook buiten
coronatijd) niet toegestaan zonder vergunning met een kraam of voertuig goederen te koop aan te
bieden. In de nota ambulante Handel heeft het college bepaalde plaatsen in de stad aangewezen
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waar dit wel is toegestaan. Vanwege de coronamaatregelen mag u, voor veilige uitgifte van
maaltijden, een simpele tafel (geen statafel) tegen de gevel zetten als u regulier een gevelterras
heeft. Heeft u geen gevelterras en dan mag u geen tafel plaatsen en moet u de uitgifte via raam,
deur of binnen organiseren. Er mag bij het afhalen niet ter plaatse genuttigd worden.
Mag ik mijn horecazaak openhouden voor toiletbezoek?
Het is niet toegestaan om een eet- en drinkgelegenheid open te houden voor toiletbezoek. De eet-en
drinkgelegenheden moeten dicht, ook voor toiletbezoek. Tijdens de korte periode dat mensen
aanwezig zijn voor afhaal is toiletbezoek niet nodig. In de binnenstad worden in openbare
toiletvoorzieningen voorzien.
HOTELS
Horecazaak zit in hetzelfde gebouw als een hotel. Mag deze wel geopend blijven voor
hotelgasten?
De Noodverordening staat het toe dat hotels horeca verzorgen voor daar verblijvende gasten. Reden
hiervoor is dat in hotelkamers doorgaans geen mogelijkheid is om zelf voor eten en drinken te
zorgen. Zo mogen hotels eten en drinken serveren voor hun eigen gasten. Voor eet-en
drinkgelegenheden die in de nabijheid liggen of in hetzelfde gebouw maar geen onderdeel uitmaken
van het hotel, geldt dat deze gesloten moeten blijven. Dit geldt niet voor vakantieparken en andere
recreatieverblijven.
Voor hotels geldt dat de eet- en drinkgelegenheid open mag blijven voor hotelgasten. Het
verstrekken van alcohol is ook niet toegestaan voor hotels na 20:00 uur.

Uiteraard begrijpen wij dat deze maatregelen keihard zijn voor uw onderneming. Maar als gemeente
kunnen en willen we niet anders dan de landelijke regels volgen. Dat is nodig om de besmettingen
terug te dringen, en daar zijn we uiteindelijk allemaal bij gebaat. We wensen jullie heel veel sterkte in
deze moeilijke tijd.
Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij die graag via horeca@maastricht.nl

Sterkte en haw pin!

Team Horeca
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