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Aan Aan de horecaondernemers in de gemeente Haarlem 

Datum 27 augustus 2020 

Onderwerp Naleving coronamaatregelen in de horeca 
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Geachte horecaondernemer, 

 

Sinds de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ingegaan, zien we overal een tendens 

dat mensen de coronaregels minder goed naleven. Niet alleen publiek, maar ook ondernemers en 

handhavers zijn minder scherp op de naleving. Niet iedereen houdt bijvoorbeeld anderhalve meter 

afstand tot elkaar of volgt de hygiënemaatregelen goed op. Dat mensen steeds laconieker omgaan 

met de maatregelen verklaart mede de toename van het aantal nieuwe besmettingen. Het 

coronavirus is zeker nog niet weg.  

 

Om te voorkomen dat wij opnieuw in een situatie terechtkomen waarbij de coronamaatregelen 

verder moeten worden aangescherpt, wil ik u vragen om de maatregelen in uw horecaonderneming 

weer scherper in acht te nemen. Veel horecaondernemers doen dit en zien erop toe dat de 

noodzakelijke maatregelen in hun restaurant, hotel of café daadwerkelijk worden nageleefd.  

Helaas merk ik bij een aantal horecaondernemingen ook een verslapping op de naleving van de 

coronamaatregelen en hier zal strenger op worden toegezien. Ik heb gemerkt dat de sancties, 

waarbij drie horecagelegenheden zijn gesloten zijn, veel onrust hebben opgeroepen. Ik kan dat 

begrijpen. Aanleiding voor de stevige sancties zijn dansvoorzieningen die geopend waren en dat is in 

de noodverordening expliciet verboden. Daarnaast stonden veel klanten te dicht bij elkaar.   

 

Het coronavirus is nog altijd onder ons en wij zullen elkaar scherp moeten houden. Graag wil ik 

samen met u het coronavirus onder controle krijgen. Ik wil voorkomen dat onveilige situaties zich 

voordoen en de kans op besmetting weer toeneemt. Het is belangrijk dat de registratie en 

gezondheidscheck plaatsvindt, iedereen een zitplaats krijgt toegewezen en iedereen 1,5 meter 

afstand houdt. We doen dit voor elkaar en met elkaar. Ik reken op uw inzet.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Jos Wienen, 

Burgemeester van Haarlem 

 


