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Zandvoort, 8 november 2022 
 
Geacht college, 
 
We staan op een belangrijk punt voor Zandvoort om de in de afgelopen 2,5 jaren gecreëerde 
buitengewoon gezellige sfeer voor de Zandvoortse bevolking in de openbare ruimte, op de 
terrassen, te continueren. 
 
We zien dat de bezoekers aan de horeca behoefte aan ruimte om zich heen blijven houden, een 
erfenis van corona. Wij zijn daarom erg blij dat de gemeente Zandvoort ons de gelegenheid heeft 
geboden om de terrassen ruimer op te stellen tot 1 oktober 2022. Daar voelen onze gasten zich 
erg prettig bij en het is goed om te realiseren dat onze gasten met name de bewoners van onze 
eigen gemeente Zandvoort zijn. Het beeld dat daarbij ontstaat is een sfeervol en rustig 
straatbeeld met volop gezelligheid. Wat wij u nu vragen is om de verruimde terrassen gedurende 
langere periode te mogen blijven gebruiken. Dit om in de eerste plaats onze gasten een 
comfortabele plek te geven en in de 2e plaats de ondernemers te helpen om hun financiële 
huishouding wat beter op orde te krijgen. Wij hebben de ideeën en de middelen, u faciliteert en 
stimuleert de mogelijkheden. Daarmee zorgen wij met elkaar voor meer werkgelegenheid en een 
mooier Zandvoort voor bewoners, ondernemers en toeristen. 
In de afgelopen 2,5 jaren heeft KHN Zandvoort veel met u gesproken over het creëren van ruimte voor 
inwoners en bezoekers van onze gemeente op terrassen. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven en 
extra ruimte voor terrassen. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn en u over 
complimenteren. Gezien de omstandigheden en tevens zomerse temperaturen is daar de afgelopen 
jaren goed gebruik van gemaakt. Inmiddels is er een maatschappelijke behoefte ontstaan bij de burger 
aan ruimte, buitengevoel en comfort, die behoefte van de burger behoeft blijvende aandacht. 
 
Horecaondernemers zijn bij het inrichten van hun bedrijven en bedrijfsvoering volgers van de behoefte 
van de mens. Enerzijds ligt de passie bij de ondernemers en hun medewerkers om dit voor elkaar te 
krijgen en anderzijds wordt hun bedrijf daar succesvoller van. Succesvolle bedrijven kunnen investeren 
in kwaliteit, comfort en moderne milieuvriendelijke duurzame bedrijfsprocessen en zo krijgen we een 
mooie win-win situatie. 
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Als bestuur van KHN Zandvoort en vertegenwoordiger van de Zandvoortse horeca zouden we het op 
prijs stellen als we hier het gesprek over kunnen aangaan om beter met elkaar af te stemmen wat er 
wel mogelijk is binnen bestaande kaders en eventueel aan te passen kaders. Punten waar we het 
graag over willen hebben als het gaat om terrassen zijn: 
 

- Inwoners en bezoekers van de gemeente Zandvoort hebben behoefte aan meer ruimte om zich 
heen, onder andere bij het gebruik maken van onze terrassen.  

- Duidelijke kaders en richtlijnen voor terrassen zijn wenselijk, hoe kunnen we daar gezamenlijk 
invulling aan geven? 

- Het is een misverstand om er vanuit te gaan dat extra terrasruimte alleen maar ten goede komt 
aan het succes van de ondernemer. Door invulling te geven aan de wensen en behoeften van 
de inwoners van de gemeente Zandvoort en meer terrasruimte te creëren zal het woon- en 
leefgenot toenemen, een doelstelling die altijd actueel is. 

- Terrassen worden met name in de maanden geëxploiteerd die daar het meest geschikt voor 
zijn, in de koudere nattere maanden is minder behoefte aan extra terrasruimte. 

 

En er is meer …   
KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra terrasruimte en 
ruimere exploitatie mogelijkheden van terrassen. Niet ‘iedere’ ondernemer kan ‘overal’ van profiteren, 
niet ‘iedere’ ondernemer zal dat willen, wij benadrukken graag nog eens de betrekkelijkheid van 
bepaalde verruiming en/of mogelijkheden, zolang daar voornamelijk alleen voordelen aan zitten zou de 
realisatie hiervan voorop moeten staan. 
 
Bij elk initiatief is het doel om Zandvoort een beetje mooier te maken dan de dag daarvoor. Dit 
doen we door ons te focussen op datgene waar we het over eens zijn. 
We gaan graag het gesprek met u aan waarbij het streven is om vóór het nieuwe terrasseizoen 
2023 de nieuwe kaders duidelijk te hebben. 
 
We horen graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van KHN Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
 
Robert Hartog 
voorzitter 
 


