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Geachte burgemeester, beste Annemarie,
We hebben gisteren in het wekelijks GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-Corona) de notitie ‘Veerkracht
door Solidariteit’ met elkaar besproken. Een van de drie onderwerpen in de notitie is ‘hoe te komen tot een
gefaseerde landelijke opstart van de sectoren horeca, retail en cultuur’.
Met de start van het vaccinatieprogramma en het voorjaar op komst lijkt het erop dat zich een nieuwe fase
aandient die vraagt om een passende aanpak.
Wij stellen voor om te komen tot een landelijk geïntegreerd heropeningsplan voor horeca, retail en cultuur
in de komende weken/maanden, uitlopend in steeds vrijere bewegingsruimte rond het zomerseizoen en
verder naar een “normaal” najaar/winter
Concreet adviseren wij een gefaseerde heropening van horeca, retail en cultuur, waarbij de sectoren elkaar
versterken en elkaar ruimte bieden in tijd, plaats en economisch herstel.
In ons voorstel is het uitgangspunt dat wordt gestart met alleen openstelling door de week en (nog) niet in
het weekend). Meest doorslaggevend argument hiervoor is dat de ervaring na de herstart van de eerste
lockdown heeft geleerd, dat het alleen in het weekend in steden druk was. Door de week bezochten de
mensen gerichter de stad. Vanuit die opgedane ervaring concluderen we dat heropening op de doordeweekse dagen een bijdrage zal leveren aan een betere spreiding van bezoekers.
In ons voorstel kennen we vier fasen, waarbij de openstelling wordt bepaald door het aantal besmettingen
per dag, het aantal ziekenhuis- en IC opnames. Daaraan verbonden zijn de uitgebreide protocollen die
inmiddels voor elke sector uitgewerkt en beschikbaar zijn.
Wij denken hierbij aan een stappen-scenario met tijdsloten, dat er als volgt zou kunnen uitzien:
Fase 1: Openstelling op maandag t/m vrijdag
a. Retail
10.00 – 20.00 (mogelijkheid om open te doen)
b. Horeca* 10.00 – 22.00 uur
c. Cultuur
10.00 – 22.00 uur
Fase 2: Openstelling op maandag t/m zaterdag
a. Retail
10.00 – 20.00 uur (mogelijkheid om open te doen)
b. Horeca* 10.00 – 24.00 uur
c. Cultuur
10.00 – 24.00 uur
Fase 3: Openstelling hele week
a. Retail
10.00 – 20.00 (afhankelijk van gemeentelijk zondag regiem)
b. Horeca* 10.00 – 24.00 uur
c. Cultuur
10.00 – 24.00 uur
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Fase 4: Openstelling alle sectoren hele week volgens gangbare wet- en regelgeving
*Voor hotels geldt de op dat moment gangbare wet- en regelgeving.
Per fase dienen de criteria te worden bepaald, waarbij zowel op- als afgeschaald kan worden, al naar gelang
het aantal besmettingen per dag, het aantal ziekenhuis- IC-opnames.
Kenmerken van deze aanpak zijn:
• Afgestemd op zorgcriteria zodat overbelasting in ziekenhuizen wordt voorkomen
• Veiligheid is geborgd voor bewoners en bezoekers bij bezoek aan horeca, retail en cultuur, door
betere spreiding
• De invloed van een fase op de spreiding van COVID-19 kan per fase op de voet worden gevolgd
• Geleidelijke overgang van lokaal naar regionaal naar nationaal/internationaal bezoek
• Sociaal maatschappelijk stelt het bewoners weer in de gelegenheid om ‘een uitje’ te maken en
levert het een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement
• De keuze is niet ‘open’ of dicht’, deze aanpak biedt kansen om in te spelen op de mogelijkheden die
de situatie biedt
• Het geeft ruimte in tijd en plaats voor ondernemerschap
• Aangevuld met crowd-management maatregelen, waarbij centra van steden als een gebied worden
beschouwd, kunnen deze zorgdragen voor sturing van het aantal bezoekers
• Het geeft inzichten die op- of afschalen kunnen vergemakkelijken, dan wel versnellen en die
eventueel in latere stadia van dienst kunnen zijn
Van belang is, dat horeca, retail en cultuur solidair zijn en deze aanpak mee ondersteunen Binnen
Maastricht is die solidariteit door alle drie de sectoren uitgesproken.
Wij willen u vragen om ons voorstel in te brengen in het landelijk Veiligheidsraad zodat het mogelijk in de
vervolggesprekken van de Veiligheidsraad bij het kabinet kan worden ingebracht.
Namens het Binnenstad Ondernemers Collectief,

Paul ten Haaf
Directeur stichting Centrummanagement Maastricht
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