De heer of mevrouw
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Beste meneer of mevrouw ,

De deuren van de horeca konden op woensdag 26 januari na een tweede harde lockdown weer open. We
mogen sindsdien weer iets meer. En wat hebben we het gemist. Niet alleen jullie als ondernemers, maar ook
wij als bezoekers. Restaurants en cafés waren dan ook al snel volgeboekt.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari is een aantal maatregelen meegegeven die gelden bij de
opening van de horeca. Zo wordt bij binnenkomst het coronatoegangsbewijs gecontroleerd, vindt er
placering plaats op 1,5 meter afstand, worden mondkapjes gedragen als je je beweegt door de ruimte en
word een sluitingstijd van 22:00 uur gehanteerd.

Naleving maatregelen
In de eerste week hebben de toezichthouders vooral gekeken hoe het gaat en hebben ze geprobeerd
zoveel mogelijk ondernemers te spreken. Waar loop je tegenaan, welke vragen zijn er over de maatregelen
en hoe kan de gemeente helpen. Tegelijk is een beeld ontstaan over de naleving van de maatregelen. En
dat is meteen de aanleiding voor deze brief. Ik maak mij zorgen over de manier waarop de maatregelen
worden nageleefd.
Ook is de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van iedereen om je aan de maatregelen te houden.
Dat moeten we echt samen doen. Bij excessen mogen jullie van ons verwachten dat we gaan optreden.
Zonder met een vinger te wijzen, zien we dat de naleving van de maatregelen heel wisselend is. Overigens
niet alleen in onze gemeente, maar in de hele regio.

Laat zien dat het kan
Ik verwacht van jullie, dat je je uiterste best doet de maatregelen na te leven. We hebben daar in het
verleden ook goede gesprekken over gevoerd. Dit is het moment om te laten zien dat de horeca weer veilig
open kan. Ik roep jullie daarom op om die verantwoordelijkheid te nemen. Ook vanuit de vrees voor wat er
op ons af kan komen als het niet lukt om de branche veilig open te houden.

Als jullie vragen hebben over regels, kom vooral naar ons toe. Wij helpen waar we kunnen. Binnenkort
wordt de CTB-bijdrage uitgekeerd aan degene die deze hebben aangevraagd. Er komen ook extra middelen
aan vanuit het Rijk om te naleving te ondersteunen. De manier waarop we dat verdelen is ook afhankelijk
van wat er nodig is.

Maar zoals ik al zei: het begint met een goede naleving van de maatregelen. Ik vertrouw op jullie.

Met vriendelijke groet
de burgemeester van de gemeente Raalte,
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