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Beste heer, mevrouw, 
 

 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 1 

5461 KN Veghel 
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5460 DA Veghel 

 

T: 14 0413 

E: info@meierijstad.nl 

W: www.meierijstad.nl 

IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04 

U bent horecaondernemer in Meierijstad. Samen met u willen we de komende tijd gaan werken 

aan het opstellen van een convenant Veilig Uitgaan. Op 7 juni 2022 organiseren we een 

informatieavond om uw inbreng op te halen. We nodigen u hiervoor van harte uit. Het programma 

start om 20.00 uur in Tapperij De Beurs in Schijndel. 

 

Voor wie is deze avond bedoeld?  

Het Convenant Veilig Uitgaan en de collectieve horecaontzegging, de CHO, is bruikbaar binnen 

alle horeca in onze gemeente.  

 

Programma 

We nodigen u uit om aanwezig te zijn op 7 juni vanaf 20.00 uur in Tapperij De Beurs in Schijndel. 

Het voorlopige programma van deze avond is als volgt: 

20.00 uur          opening  

20.10 uur          aanleiding en achtergrond van deze bijeenkomst 

20.25 uur          informatie over het Convenant Veilig Uitgaan 

20.35 uur          werkafspraken politie 

20.55 uur          de Individuele Horecaontzegging en de Collectieve Horecaontzegging  

21.30 uur          afsluiting 

 

De collectieve horecaontzegging  

Tijdens de avond informeren we u ook over de collectieve horecaontzegging. Een collectieve 

horecaontzegging zorgt ervoor dat overlastgevers de toegang tot alle aangesloten horeca in onze 

gemeente ontzegt wordt. Dit kan bijvoorbeeld als er binnen uw inrichting sprake is van diefstal, 

vernieling of vechtpartijen, iemand een wapen op zak heeft of als iemand binnen 6 maanden een 
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tweede individuele horecaontzegging krijgt. Ook als iemand betaalt met vals geld of vertrekt 

zonder te betalen kunt een collectieve horecaontzegging opleggen.  

 

Wat u kunt verwachten op 7 juni 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie van medewerkers van de gemeente, de politie en van 

Koninklijke Horeca Nederland. Ook als u geen lid bent van KHN bent u van harte welkom. U kunt 

op 7 juni aangeven wat u belangrijk vindt om op te nemen in een convenant Veilig Uitgaan. U 

wordt ook gevraagd om u aan te melden voor de groep horeca waarvoor de collectieve 

horecaontzegging geldt. Tijdens de avond krijgt u hierover meer informatie.   

 

Aanmelden 

Wilt u aanwezig zijn op 7 juni? Meld u dan aan door een email te sturen naar 

bedrijven@meierijstad.nl. Wij ontvangen graag uw naam en de naam van uw horecaonderneming 

voor 3 juni 2022.  

 

Tot slot 

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Saskia Maltha op telefoonnummer +31 (413) 

381 862. 

 

Wij zien u graag op 7 juni. Met vriendelijke groet, 

 

 

Saskia Maltha 

Beleidsmedewerker Economie 
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