
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Bijlagen 

  W. Spraakman 1 

    

  Doorkiesnummer Verzenddatum 

  14 038  24 september 2021 

Onderwerp 

 

Wijzigingen coronamaatregelen per 25 september a.s.  

 

 

Geachte ondernemer, 

 

De coronamaatregelen versoepelen vanaf 25 september verder: de anderhalve meter wordt losgelaten, 

om 00.00 uur sluit de horeca en bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen. Afgelopen 

woensdag hebben horeca, politie en gemeente hierover gesproken en over hoe we vanuit ieders eigen 

verantwoordelijkheid elkaar kunnen helpen. Met deze brief informeren we jullie graag over de afspraken 

die gemaakt zijn. 

 

Van belang is te melden dat wij als gemeente het coronabeleid en de maatregelen van de 

Rijksoverheid volgen. De voorgeschreven maatregelen en regels moeten er immers voor zorgen dat de 

samenleving verder open gaat, zonder dat de druk op de zorg toeneemt. Het naleven van deze regels 

is een verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, het toetsen hiervan is de verantwoordelijkheid van  

ondernemers. Wij vragen jullie dan ook hierin jullie verantwoordelijkheid te nemen en je zoveel mogelijk 

aan de voorgeschreven regels te houden.  

 

Als gemeente houden we toezicht en waar nodig handhaven we wanneer we zien of horen dat de 

controleplicht opzettelijk en herhaaldelijk niet wordt nageleefd.  

 

We begrijpen dat deze maatregel een extra belasting is. We willen de komende tijd dan ook 

onderzoeken hoe we jullie hiermee kunnen helpen. Het is in ieders belang dat we ook de volgende stap 

kunnen zetten in de versoepeling van de maatregelen, zonder dat we daarna weer geconfronteerd 

worden met het opheffen van de versoepelingen.  

 

Jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan een aanspreekpunt vanuit de gemeente komend 

weekend. Dit is geregeld. Medewerkers van team openbare orde en veiligheid zullen aanstaande 



zaterdag van circa 20.00 tot 01.00 uur meelopen met de politie. Ook is dit team komend weekend 

telefonisch te bereiken via 038 339 2608.   

 

Op jullie verzoek hebben we woensdag in het Regionaal Veiligheidsberaad nogmaals de vraag gesteld 

over de mogelijkheden voor een extra Testen voor Toegang locatie in Kampen. Hierbij zijn we 

afhankelijk van Stichting Open Nederland en het Ministerie van VWS. Deze instanties hebben 

geoordeeld dat er voldoende testcapaciteit in de regio is. Om deze reden wil men geen nieuwe locatie 

toevoegen. Wij zullen hier aandacht voor blijven vragen. 

 

Uiteraard zullen we ook de inwoners via social media en andere kanalen op hun verantwoordelijkheid 

wijzen en vragen mee te werken. 

 

Laten we opnieuw samen zorgen voor een goede invulling van de landelijke regels. Met begrip voor 

elkaar, want ook wij zien dat dit wel weer echt een extra opgave is voor jullie. 

 

Informatie 

Als u dit weekend vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met team openbare orde en 

veiligheid van de gemeente Kampen. Het telefoonnummer is 038 339 2608. Na het weekend kunt u het 

algemene telefoonnummer 14 038 bellen. 

 

Heeft u specifieke vragen over de veranderingen per 25 september? In de bijlage een overzicht van de 

veranderingen.  

Bekijk ook de vragen en antwoorden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland:  

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/doelgroepen/wat-verandert-er-voor-horeca-evenementen-en-

nachthoreca-vanaf-25-september 

 

 

Hoogachtend, 

b.a. 

 

 

drs. mr. B. Koelewijn  

burgemeester 

 


