Aan Colleges van Burgemeester en
Wethouders en Raadsleden van de Zeeuwse
Gemeenten.
Onderwerp
Onze ref.
Contact
Datum

: Geef de horeca toekomstperspectief
: FdeR/PA
: Frank de Reu / Peter Arkenbout
: 7 december / BlackMonday

Geachte Zeeuwse bestuurders,
Met lede ogen heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gezien dat winkels de afgelopen tijd
gewoon open mochten zijn en mooie omzetten draaiden. In een groot gedeelte van de horeca is
het nog steeds donker. En dat, terwijl we concrete voorstellen hebben om op een verantwoorde
wijze wel open te kunnen zijn. Wij willen geen herhaling van Black Friday maar door gebrek aan
perspectief voeren we wel actie op Black Monday!
KHN start met haar leden de campagne #BlackMonday; Final sale in de horeca, OP=OP. Want
ons potje is leeg en de reserves zijn op. Met uitingen als (posters, borden) als
Opheffingsuitverkoop, Final sales en OP=OP laten we de overheid en het publiek zien wat het
toekomstbeeld is van Nederland zonder horeca; lege panden, lege pleinen en straten en lege
handen. Wij vragen van de overheid meer financiële steun en snel open!

Als Koninklijke Horeca Nederland richten we ons tot u, met de dringende oproep om onze actie
te ondersteunen en de horeca in Nederland te redden.
Oproep kabinet
KHN roept het kabinet op de horeca een toekomstperspectief te geven. De horeca heeft twee
dingen nodig:
 Geef concreet perspectief op opening. Noem een datum
 Kom met gerichte aanvullende steun.
Een nadere toelichting op deze punten en een onderbouwing vindt u in de bijgevoegde brief die
KHN naar de leden van het Kabinet en coronawoordvoerders van de Tweede Kamer heeft
gestuurd.

Wat vragen wij u?
KHN vraagt u onze oproep aan het kabinet te ondersteunen. Dit kunt u op verschillende
manieren doen, hierbij kunt u denken aan het volgende:
- Ondersteun onze boodschap via uw politieke netwerk.
www.khn.nl
Koninklijke Horeca Nederland
Postbus 566
3440 AN Woerden
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
T 0348 489 489
F 0348 489 400
info@khn.nl
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Bijgaand het campagne beeld.

-

Ondersteun onze punten via het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s.
Zoek de samenwerking op met lokale ondernemers, kijk hoe u deze financieel te hulp
kunt schieten en kijk samen alvast naar een verantwoorde opening van de horeca.

Wij willen u alvast op voorhand hartelijk danken voor uw medewerking! De horeca speelt een
belangrijke rol als huiskamer van de samenleving en we snakken er allemaal naar om hier weer
volop invulling aan te geven en gasten te kunnen ontvangen. Hopelijk kan dit snel op een
verantwoorde wijze!
Met vriendelijke groeten,
Namens onze Zeeuwse KHN afdelingen en leden,
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Frank de Reu
KHN Regiovoorzitter provincie Zeeland
zeeland@khn.nl

