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Mogelijkheden extra terrasruimte Tytsjerksteradiel

Geachte heer Duursma,
Per schrijven van 15 februari jl. heeft u namens de Koninklijke Horeca Nederland een
brief gestuurd naar het College van B&W en de gemeenteraad van onze gemeente. U
refereert hier aan de ruimte die in de zomer van 2020 door de gemeente aan de
horeca is geboden om de terrassen, waar mogelijk, te vergroten.
Terecht merkt u in uw brief op dat de horeca reeds maanden gesloten is en het van
groot belang is dat het komend seizoen, op een veilige manier en binnen de kaders
van de dan geldende wet- en regelgeving, zoveel mogelijk omzet wordt gegenereerd.
Hier heeft het college van B&W begrip voor.
Ook vinden wij het goed om te lezen dat de horeca er de voorkeur aan geeft om
minder afhankelijk te worden van overheidssteun en complimenteer u daar ook voor.
Samen met KHN hopen wij dat er spoedig ruimte komt voor de horeca en, in ieder
geval de terrassen, dit seizoen weer open mogen.
Vooruitlopend hierop krijgt de horeca van mij, ook deze zomer, dezelfde ruimte als
vorige zomer. Dit wordt middels een brief meegedeeld en hierbij zit ook een
aanvraagformulier voor een vergroot terras. Ook dit jaar kan dit kosteloos.
Op deze manier hoop ik de horeca een helpende hand toe te kunnen reiken. Mocht u
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J. Hogendorp op nummer
0511-548224 of door te mailen naar jfg.hogendorp@achtkarspelen.nl.
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“ Mei niget eagje ik it lânskip oer: dit is it gea fan fearten, puollen, reiden, fan bûnt strewelleguod en wâldske greiden; hjir is gjin nee te keap yn ‘ e natoer”

Koninklijke Horeca Nederland
t.a.v. E. Duursma
Postbus 566
3440 AN WOERDEN

Met vriendelijke groet,
Mede namens het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester van Tytsjerksteradiel,

drs L.J. Gebben
cc. per mail eduursma@depleats.nl en a.meindertsma@khn.nl

