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Overleg gemeente Heemstede met KHN Heemstede 
10 december 2020 in via teams  
 
Aanwezig : Nicole Mulder, Lorette van der Mey, Roland van der 

Aar, Kees Heger, Paul Reder, Miriam Geerlings 

 

 
  

Kees en Paul vertellen hoe het met hen gaat. Het is erg moeilijk allemaal. De 
financiële buffers raken op, de steun vanuit de overheid is onvoldoende om alle 
kosten te dekken. Het afhalen en/of bezorgen brengt heel weinig omzet. 
Personeel moeten laten gaan, de verhuurders werken niet mee, ze geven geen 
huurkorting. Heel moeilijk om gemotiveerd te blijven. Behoefte aan perspectief, 
wanneer kan er weer wat meer?  
 
Miriam vult aan: dit is de algehele tendens. Uit een landelijke enquête onder 
leden van KHN blijkt dat 17% van de ondernemers geen buffers meer heeft of 
het nog maximaal 1 maand redt. 49% heeft nog buffers voor max. 2 tot 6  
maanden. Zie bijlage met infographic (enquête is op te vragen bij 
m.geerlings@khn.nl)  
Voor wat betreft bemiddeling met de huurbaas: KHN werkt samen met 
huurrecht advocaten die leden hier in kunnen bijstaan. Er zijn inmiddels meer 
dan 20 kort geding uitspraken over kwijtschelding/huurkorting.  
Meer info en webinar op onze site:  
https://www.khn.nl/corona/corona-huren-hypotheek 
https://www.khn.nl/cursus/webinar-huren-tijdens-de-coronacrisis 
https://www.khn.nl/kennis/update-huur-khn-helpt-en-geeft-tips 
 
 
Besproken punten nav agenda: 
         

1.   Lokale financiële steunmaatregelen 
- precario 2020 is afgeschaft, wordt erg gewaardeerd 
- vrijstelling voor extra terras 2020, ook graag voor 2021 
- overige kwijtschelding lokale lasten, kan hier door de gemeente naar gekeken 
worden? Zie bijlage met voorbeelden wat andere gemeenten doen. 

   
 
2.  Verlenging verruiming terrassen 
      - als de horeca straks weer open kan, wat is er mogelijk, verruiming verlengen 

tot 1 juli 
      - bepaalde dagen straat afzetten voor een evenement mogelijk, als er met een 

goed plan wordt gekomen? 
      - terras na 18 uur, parkeerplaatsen moeten leeg zijn, bord verboden te 

parkeren, maar als er iemand staat heb je pech. Vanaf 16 uur mogelijk? We 
doen het samen, 1 of 2 parkeerplaatsen, gaat vaak om personeel. 
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https://www.khn.nl/corona/corona-huren-hypotheek
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3. Terrasoverkappingen en terrasschermen 
  - maatwerk, er zijn regels voor, schermen niet hoger dan 1.50, RIVM 
kuchschermen geeft aan 1.80, steunpalen mogelijk? 1.5 meter in de wet, 
toekomstperspectief geven aan ondernemers om ruimte te creëren, niet alleen 
in de zomer maar ook bij slecht weer, voorbeeld Haarlem 
 

     Voorbeelden lokale acties (ik koop lokaal) 
  
Horeca initiatieven et info over afhalen en bezorgen in Amstelveen: 
Horeca-initiatieven in Amstelveen | Visit Amstelveen 
 
Een aftelkalender elke dag een leuk initiatief tot aan kerst: Adventskalender 
Visit Amstelveen (mailchi.mp) 
 
Geef een Diemens Diner cadeau: 
https://www.instagram.com/p/CIWcbA6spqE/?igshid=10x0zck2ghksp 
 
Ik koop lokaal actie gemeente Velsen: https://bezorgeninvelsen.nl/ 
 
Gemeente Velsen doneert alle gemeente medewerkers vouchers ipv 
kerstpakket, om in te wisselen bij de lokale winkels en horeca.  

 
5. Handhaving  
     
    De volgende punten graag meenemen in overleg met handhaving: 
     - openingstijden terras, na 21:00 uur terras dicht?  
     - sommige boa’s blijven in de auto en constateren iets wat ze niet goed kunnen 

zien 
     - waarschuwing voor 43 mensen ipv 40, geef een ondernemer even een kort 

contact kwartiertje, net als bij detailhandel, net als bij parkeren 
     - s’ochtends bij schoonmaak aangesproken op overtreding omdat krukken te 

dicht bij elkaar staan? 
            
6. Post-corona tijdperk 
 
     De grote klap komt als de uitgestelde betalingen gevorderd gaan worden 

volgend jaar. Veel ondernemers hebben geen buffers meer en al flinke 
schulden. De omzet die straks weer gemaakt kan worden zal, zolang de 1.5 
meter economie blijft met alle beperkingen, niet voldoende zijn om dubbele 
lasten te dragen (van bijvoorbeeld huur- of belastinguitstel) 

 
Geen invloed op het virus of de overheid, maar wel kijken wat er lokaal mogelijk 
is, samen het leed verzachten. 
 
Bijvoorbeeld door gaan met de koop lokaal acties via website, advertenties, 
vouchers, etc 

https://www.visitamstelveen.com/nl/ontdek-amstelveen/culinair/helpdehoreca
https://mailchi.mp/e0071d45cb85/livegang-website-beleefamstelveen-uitagenda-6611088?e=f18bff5de1
https://mailchi.mp/e0071d45cb85/livegang-website-beleefamstelveen-uitagenda-6611088?e=f18bff5de1
https://www.instagram.com/p/CIWcbA6spqE/?igshid=10x0zck2ghksp
https://bezorgeninvelsen.nl/
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Vraag aan gemeente:  
- Is de gemeente bereid om bij het eerstvolgende evenement de recycle kosten 
te betalen?  De ondernemers zetten hun schouders eronder om te 
experimenteren hoe het gaat. 

      - Extra ontheffingen voor geluid mogelijk, voor bijvoorbeeld een periode van 3 
jaar van 12 naar 18 keer?  

 - Terrastijden oprekken van mei tot oktober van zondag tot en met donderdag 
van 23:00 uur naar 00:00 uur? (gelijk met de vrijdag en zaterdag) 

 
 

 
 
 

ACTIEPUNTENLIJST 
Hieronder een overzicht van de openstaande actiepunten uit de voorgaande 
vergaderingen. Graag aandacht van iedereen voor deze acties en zo snel mogelijke 
afhandeling. Bij beantwoording van de acties het actienummer vermelden. 

Nr. ACTIEPUNT TERMIJN WIE 

 Actiepunten    

    

 
 


