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Onderwerp
Zomerterras
Beste horecaondernemer,
Tijdens de laatste persconferentie heeft premier Rutte een lichte versoepeling van
de coronamaatregelen afgekondigd. Deze versoepelingen hebben, vooralsnog,
helaas geen betrekking op de horeca. Ik begrijp dat dit een teleurstelling is. De
horeca is reeds geruime tijd gesloten en ik kan me goed voorstellen dat het water u
aan de lippen staat en u op korte termijn weer open wilt gaan.

Bijgevoegd vindt u het aanvraagformulier. Ook sta ik u toe om het terras tot 24:00
uur geopend te houden.
Dat gezegd hebbende, wil ik benadrukken dat op dit moment nog niet bekend is of
en zo ja, wanneer er weer mogelijkheden voor de horeca komen om open te gaan.
Het zal u duidelijk zijn dat, zolang het Kabinet nog geen toestemming heeft
gegeven de horeca nog niet open mag of een terras kan plaatsen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. van der Let
op nummer 0511-460784 of door te mailen naar gvanderlet@t-diel.nl.
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Samen met u, hoop ik dat er spoedig ruimte komt om de horeca, in ieder geval de
terrassen, weer te openen. Vooruitlopend hierop wil ik u, net als afgelopen zomer,
de mogelijkheid bieden om een groter terras te creëren. Samen met een
toezichthouder wordt, op locatie, gekeken hoe groot het terras gemaakt kan
worden. Op deze manier zorgen we er samen voor dat u op een veilige manier
(volgens de op dat moment geldende wet- en regelgeving) mensen op uw terras
toe kunt laten. Ook dit jaar is dit kosteloos.
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