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Terugblik actie Horeca 15 januari 2022

Beste Horecaondernemer,
Ongeveer 25 horecazaken in de gemeente Apeldoorn deden afgelopen weekend tot 17.00 uur mee aan
de protestactie van de horeca. Dat gebeurde op verschillende manieren. Van een kraampje met een
gratis beker koffie tot volledige service binnen. In dit bericht blik ik daar kort op terug.
Over het algemeen werden tijdens de actie de coronamaatregelen (afstand, mondkapje) nageleefd en
was de sfeer ontspannen. Dat is ook het beeld dat naar voren kwam in de uitzending van Nieuwsuur.
Daar gaven horecaondernemer en voorzitter KHN Apeldoorn Jacco Talen en Marco Bod (Centrum
Management Apeldoorn) een toelichting.
De afgelopen week hebben we als gemeente meerdere keren nauw contact gehad met veel
horecaondernemers via videocalls en met de Apeldoornse KHN. Tijdens deze gesprekken hebben we
telkens aangegeven dat we weliswaar niet meteen streng zouden optreden, maar wel zoals altijd de
situatie goed in de gaten zouden houden. Ook gaven we aan dat we waar nodig mensen zouden
aanspreken of waarschuwen. En dat we meteen zouden optreden bij excessen. Die aanpak heeft ertoe
geleid dat we vier zaken die na 17.00 uur nog open waren, hebben bezocht.
Afgelopen maandag hebben we de balans opgemaakt. Tegen twee horecaondernemers zullen we helaas
nadere maatregelen moeten treffen.
Komende week
Met de actie in de horeca van 15 januari heeft de sector een duidelijk signaal afgegeven. Het kabinet
heeft gezegd dat de prioriteit vanaf nu ligt bij het openen van de horeca en de evenementen- en
cultuursector. Wij hebben als burgemeesters binnen het Veiligheidsberaad ook deze week opnieuw bij
het kabinet aangedrongen op perspectief voor deze sectoren, op heel korte termijn. Dat deden we ook
publiekelijk, met een ingezonden stuk in de Volkskrant en verschillende interviews en toelichtingen op
radio en tv. Met als rode draad: het coronabeleid moet anders, we willen als burgemeesters niet
tegenover onze eigen inwoners en ondernemers komen te staan.
Uiteraard speelt de algehele situatie in de zorg een belangrijke rol. Want zoals eerder gezegd: we zijn
ook samen verantwoordelijk voor de werkers in de zorg en alle andere publieke diensten. Bij hen is de
druk door corona nog steeds enorm groot. Maar het is ook duidelijk dat corona voorlopig nog niet weg is.
En dus zullen we op zoek moeten naar goede manieren om de (hele) samenleving toch draaiende te
houden.
Natuurlijk moeten we als burgemeesters de wet handhaven. Ook daarvoor staan we aan de
lat. Herhaling van de acties van afgelopen zaterdag kunnen we dan ook niet toestaan.
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Bijlage(n):
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Op 25 januari neemt het kabinet een nieuw besluit. Met u hoop ik van harte dat er binnenkort weer meer
kan. Graag wijs ik u nogmaals op het extra noodsteunpakket van de gemeente Apeldoorn. Dat staat
sinds afgelopen maandag open voor inschrijving. Op https://www.ondernemen055.nl/ vindt u alle
informatie daarover.
Met vriendelijke groet,
Ton Heerts
Burgemeester
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