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Geachte horeca ondernemer(s), 

 

Wij sturen u deze brief  omdat wij, de GGD regio Utrecht en de Gemeente Utrecht ons zorgen maken 

over het oplopende aantal Corona-besmettingen in Utrecht (stad en regio) na de recente 

versoepelingen van de crisismaatregelen. 

 

Natuurlijk begrijpen wij dat de situatie omtrent COVID-19 nog steeds ingewikkeld is en veel van jullie 

vraagt, al zijn veel van de maatregelen inmiddels versoepeld. Niettemin is het juist nu extra belangrijk 

om ons wel aan de resterende maatregelen te houden om besmettingen te voorkomen. En we weten 

allemaal dat de laatste loodjes wegen het zwaarst wegen.  

 

Helaas zien we, ondanks dat de maatregelen door jullie serieus genomen worden, het aantal 

besmettingen onder jongeren en jongvolwassenen (20-29 jaar) toenemen. Binnen Utrechtse 

horecaondernemingen zijn er inmiddels een aantal clusters van besmettingen.  

 

In dit kader roepen wij u en alle Utrechtse horecabedrijven op om zich maximaal in te spannen en alle 

benodigde maatregelen te tref fen om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Behalve 

het zich houden aan de bekende hygiëne en de 1,5 meter maatregelen, gaat het dan ten eerste om 

zorgvuldige toegangscontroles op negatieve testen en vaccinatiebewijzen. Onze waarneming is dat 

het grootste deel van de Utrechtse horecaondernemers de toegangscontroles en andere maatregelen 

serieus neemt. Het is belangrijk dat we dit volhouden. En het is belangrijk dat test- en 

vaccinatiebewijzen in combinatie met een ID-bewijs worden gecontroleerd, zodat hiermee geen f raude 

kan worden gepleegd.  

 

Ten tweede zien wij op drukke momenten bij de toegang van diverse horecagelegenheden rijen 

wachtenden ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van horecaondernemers dat ook in de wachtrijen 

voor hun bedrijf  de 1,5 meter wordt aangehouden en/of  op bewijs van een negatieve test of  vaccinatie 

wordt gecontroleerd. Om verdere besmettingen te voorkomen is op deze momenten begeleiding 

vanuit de horecaonderneming door bijvoorbeeld eigen medewerkers of  beveiligers noodzakelijk. 

 

Toezichthouders van de gemeente Utrecht zullen horecaondernemers nog intensiever dan voorheen 

aanspreken op het zorgvuldig organiseren van de toegangscontroles en ook op het beheer van 

wachtrijen. Indien aanspreken niet leidt tot verbetering dan zal worden overgegaan tot schrif telijk 

waarschuwen en beboeten en in het uiterste geval tot sluiting van bedrijven. In die situatie willen we 

natuurlijk niet terecht komen en daarom vragen we u om uw leden op te roepen om hun 

verantwoordelijkheid in deze te nemen. 

 

Momenteel vaccineert de GGDrU op grootschalig niveau. Het voornemen is om in de komende 

periode plannen te maken voor doelgroepgericht vaccineren, zodat er mogelijk ook op plekken waar 

veel jongeren samenkomen tijdelijke vaccinatielocaties kunnen worden ingericht. Ook zal de GGDrU 

monitoren welke besmettingsclusters zich bij Utrechtse horecagelegenheden voordoen zodat daar 

gericht op kan worden gehandeld. 



Landelijk wordt de periode tussen vaccinatie en toegangsbewijs verlengd met 2 weken.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de GGDrU via het 

telefoonnummer 030 - 630 54 00. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.  

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief  geïnformeerd te hebben. 

 

 

Gemeente Utrecht     GGD Regio Utrecht 

 

 

 

Sharon Dijksma     Jaap Donker 

Burgemeester      Directeur 

 


