
 

Rotterdam, 10 augustus 2020 
 
Beste collega’s, ondernemers, 
 
Houd je aan de regels: voor jezelf en voor anderen 
 
Voor veel horecaondernemers bracht 1 juni weer enig perspectief na een lange periode dicht te zijn 
geweest. We kunnen nu weer ondernemen en daar zijn wij blij mee! Toch hangen er donkere wolken 
boven Rotterdam en omgeving. Het coronavirus is nog niet weg en het aantal besmettingen neemt in 
hoog tempo toe. Om te voorkomen dat we opnieuw te maken krijgen met een grootschalige uitbraak van 
het virus, wat vrijwel zeker zal leiden tot opnieuw ingrijpende maatregelen, is extra inzet vanuit iedereen, 
dus ook vanuit ons nodig! Laten we die verantwoordelijkheid samen pakken en met de gemeente ons 
best doen om dit te voorkomen. 
  
KHN Rotterdam heeft afgelopen woensdag een gesprek gehad met Burgemeester Aboutaleb over de 
situatie in onze stad. Onze burgemeester geeft aan dat hij trots is hoe het overgrote deel van de 
ondernemers zich inzet en zich zo goed mogelijk aan de afspraken en regels houdt. Over het algemeen 
zijn we, samen met de gemeente, tevreden zoals het nu gaat. Maar, we maken ons in toenemende mate 
zorgen over excessen en een verslapping van het volgen van de regels door bezoekers. Dit zorgt soms 
voor zeer onwenselijke situaties. De toezichthouders zullen in eerste instantie coachend optreden, tenzij 
er sprake is van een exces. Dit betekent dat men eerst in overleg gaat met de ondernemer over mogelijke 
overtredingen. De ondernemer krijgt de gelegenheid om aanpassingen te doen. Uiteraard dient alles bij 
een volgende controle in orde te zijn. Zo niet, dan kan een waarschuwing of maatregel volgen. Dat willen 
we uiteraard voorkomen. 
 
De regels zijn: houd altijd 1.5 afstand (tenzij uit hetzelfde huishouden), zorg ervoor dat iedereen zit, 
dansen of staan is niet toegestaan. Vanaf maandag 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te 
vragen zich te registreren (op vrijwillige basis) ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD 
bij een besmetting.  
 
Ondanks dat veruit de meeste ondernemers deze regels goed naleven, willen wij nogmaals benadrukken 
hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan deze basisregels houdt. Alleen op die manier houden we het 
aantal besmettingen zo laag mogelijk. Het respecteren van de maatregelen en het blijven toepassen van 
ons protocol zijn essentieel. KHN heeft het protocol aangepast aan de richtlijnen van de overheid. 
 
Hou vol! 
We rekenen op jullie! Laten we met elkaar zorgen dat de besmettingen in Rotterdam zo snel mogelijk 
afnemen. Het is nog een aantal dagen prachtig weer, laten we ook die omstandigheden koesteren en 
verstandig met de situatie omgaan. 
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