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Valkenburg aan de Geul is veilig voor Kerstmarkt en Kerststad 

Voor alle horecaondernemers staat de volksgezondheid op nummer 1. Dat is ook de reden 
dat vanaf de eerste dag de horecaondernemers met alle strenge restricties hun gasten 
ontvangen, op een veilige en verantwoorde manier. Dat zien we ook terug in de RIVM cijfers. 
De horeca is onderdeel van de oplossing, geen oorzaak van het probleem. 

Alle lange tijd verblijven wij in onzekerheid of de Kerstmarkt wel doorgaat in 2020. De 
kerstmarkt is van economisch levensbelang voor de horeca in Valkenburg aan de Geul en 
omgeving. Dit jaar nog veel meer dan andere jaren aangezien het zomerseizoen zich door 
corona heel anders heeft ontwikkeld. Het leek wel druk en dat was het op sommige 
momenten ook (veilig op 1,5 meter), maar dat neemt niet weg dat er veel minder zitplaatsen 
waren en dat we als horecasector 10 weken gesloten zijn geweest. Dat maak je niet zomaar 
weer goed.  
 
Horeca ondernemers hebben de Kerstmarkt ook in een aangepaste vorm nodig om te 
kunnen overleven. De nieuwe maatregelen die per 29 september zijn ingegaan zijn namelijk 
opnieuw een grote aderlating en de omzetten dalen drastisch. 
Naast de Kerstmarkt is de Kerststad ook van belang maar de bezoekers komen nu in eerste 
instantie voor de grotten en de unieke sfeer hieromtrent. Het een kan echter niet zonder het 
ander. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden, ook in de communicatie, dat de 
Kerstmarkt en de Kerststad 2 verschillende zaken zijn. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is ervan overtuigd dat de Kerstmarkt maar ook de 
Kerststad op een veilig en verantwoorde manier doorgang kunnen vinden binnen de huidige 
maatregelen.  
Terugkijkend op alle bezoekers en activiteiten in het afgelopen zomerseizoen moet we toch 
constateren dat we dit in Valkenburg aan de Geul heel erg keurig en veilig hebben gedaan 
met een minimaal aantal besmettingen. 
De horeca is onderdeel van de oplossing en niet de oorzaak van het probleem. Maak gebruik 
van onze expertise, communiceer vooraf duidelijk over de aangepaste regels met de 
bezoekers en samen zullen we er een verantwoord en veilig evenement van maken.                                                                                            

Daarnaast willen we onze medewerkers vanzelfsprekend een baangarantie kunnen bieden 
maar mocht de omzet rondom de Kerstmarkt wegvallen zal dat in de meeste horecabedrijven 
helaas niet meer mogelijk zijn. De consequenties van het afgelasten van dit prachtige 
evenement dreunen dan veel te ver door in de hele Valkenburgse samenleving. 

Wij hopen natuurlijk dat veiligheidsregio Zuid Limburg op korte termijn zal besluiten om de 
Kerstmarkt en de Kerststad door te laten gaan in een vorm die past bij de huidige situatie. 
Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het evenement veilig te laten verlopen. 
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