Aan

Aan de horecaondernemers in de gemeente Haarlem

Datum

9 april 2021

Onderwerp

Naleving coronamaatregelen

Ons kenmerk 2021/208597
E-mail

smark@haarlem.nl

Geachte horecaondernemer,
De Coronacrisis heeft een grote invloed op u als ondernemer. Sinds 14 oktober 2020 zijn cafés en
restaurants weer dicht. Ondanks alle tegenslagen, zie ik de inspanningen en de inventieve ideeën
waarmee veel ondernemers proberen het hoofd boven water te houden.
Ik hoop natuurlijk dat de terrassen snel weer open mogen. De gemeente zal dan direct faciliteren
met dezelfde regels als vorig jaar. Voor ondernemers zoals jullie is het belangrijk om weer meer
armslag te krijgen, maar ook het publiek verlangt naar versoepeling van de lockdown. Het is wel
belangrijk dat we ondertussen waakzaam blijven en Corona zoveel mogelijk terugdringen. De situatie
is nog steeds zeer ernstig. Helaas is er ook een tendens dat mensen de coronaregels minder goed
naleven en minder scherp zijn op de maatregelen. Als we niet uitkijken is er ook geen ruimte voor de
gewenste versoepelingen.
Ik snap dat het niet altijd even makkelijk is om uw gasten aan te spreken op de anderhalve meter
afstand of het consumeren ter plaatse. Daarom heb ik vanaf vorige week een organisatie (ATC)
ingehuurd om daarin een ondersteunende rol te spelen. De stewards zijn op drukke dagen in de stad
aanwezig om handhavers en politie te helpen toezicht te houden en mensen aan te spreken op de
coronaregels. Daarbij kunnen zij u ook ondersteunen op momenten dat het bijvoorbeeld te druk
wordt voor of rondom uw onderneming. Via de Meldcentrale van de gemeente (023-511 4950) kan
er contact opgenomen worden. Daarnaast ga ik binnenkort graag met een aantal van jullie in
gesprek. Ik hoop u zo te helpen met het ondernemen binnen de huidige regelgeving.
Tot nu toe zijn er enkel waarschuwingen uitgedeeld door de gemeente. Dat blijft niet zo. Bij
toekomstige overtredingen zal ik handhavend optreden. Ik hoop op uw inzet en medewerking en
opvolging van de aanwijzingen van de gemeentelijke handhavers zodat handhavende maatregelen
niet nodig zijn. Ik reken op uw inzet.
Met vriendelijke groet,
Jos Wienen
Burgemeester van Haarlem

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem
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