
Een biertje of glaasje wijn of een lunch of diner op onze fantastische terrassen. Gelukkig 
komt er steeds meer ruimte voor, dankzij de versoepelingen. Die ruimte hebben we echt sa-
men verdiend, door ons goed aan de maatregelen te houden. Natuurlijk zijn we er nog niet: 
de mogelijkheden zijn nog beperkt en voor nachtcafés en clubs kan nog niks. Samen moe-
ten we ervoor zorgen dat ook daar meer ruimte komt. Het goed naleven van de afspraken 
helpt daarbij. Op de achterzijde van deze brief leest u nog eens de regels die gelden vanaf 5 
juni plus een aantal algemene regels. 

Stapsgewijs
De reden voor het stapsgewijs heropenen en het nog niet helemaal loslaten van de regels is dat we nog steeds 
voorzichtig moeten zijn. We willen niet dat de besmettingen weer toenemen met alle gevolgen van dien. We willen 
juist nog meer versoepelingen, en liefst zo snel mogelijk. Daarom drukken we jullie op het hart om de regels na te 
leven zoals ze zijn. We zien dat veel horecaondernemers dat heel goed doen. Chapeau! Maar laten we ook nog even 
volhouden. Ook voor de collega’s bij wie nu nog weinig mogelijk is om te versoepelen. We hopen allemaal dat we 
snel weer terug zijn in het Maastricht dat we kennen: met een bruisende binnenstad, vol fantastische horeca op het 
terras, aan de bar en op de dansvloer.  

Een aantal bestaande regels willen we hier graag nogmaals benadrukken omdat we (helaas) ook zien dat niet 
iedereen deze goed naleeft:
• Hou je aan de gestelde sluitingstijden. Iedereen begrijpt dat het niet zo kan zijn dat 15 minuten vóór sluitingstijd er 

nog een blad vol bier het terras op gedragen wordt, maar natuurlijk is er begrip voor een kleine uitloop om een glas 
leeg te drinken en af te rekenen. Ga daar verstandig mee om en zorg ervoor dat op tijd de zaak en het terras dicht 
gaat.

• Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 
20.00 uur. 

• Zorg ervoor dat tafels en stoelen geplaatst worden binnen de regels van de 1,5 meter. Elke horecaondernemer wil zo 
veel mogelijk zitplaatsen maar laat dat niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid. Kuchschermen kunnen 
(alleen buiten) gebruikt worden om de 1,5 meter tussen zitplaatsen/ tafels te verkleinen. 
Zie Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca | Publicatie | Rijksoverheid.nl,

• Het is niet de bedoeling dat u op de terrassen (vergunde terras inclusief het extra coronaterras) meer stoelen plaatst 
dan u vóór de coronacrisis had staan. De extra coronaterrassen zijn enkel bedoeld om het verlies aan stoelen door de 
afstandsregels te compenseren. In de verleende toestemming ziet u hoeveel stoelen u mag plaatsen.

 
Handhaving
Horecaondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels in hun eigen zaak. We zien dat het 
overgrote deel van de horecaondernemers dat prima doet. Wanneer het echt mis gaat, of als er meldingen zijn, 
wordt handhaving ingezet. Als gemeente zien we dat als uiterste stap, we hebben liever niet dat het zo ver moet 
komen. Maar we zien aan de andere kant ook dat er steeds vaker meldingen komen van ondernemers over collega’s. 
Waar dat moet, grijpt handhaving in, maar onze oproep is om eerst onderling of binnen de branche te kijken naar 
een oplossing. We doen dit al een jaar samen, dat gaat ons ook die laatste maanden lukken! 

De gemeente Maastricht en Koninklijke Horeca Nederland wensen iedereen succes met deze nieuwe stap op weg 
naar normaal. Maar laten we ook verstandig omgaan met de versoepelingen en de regels blijven naleven. Want op 
een stap terug in plaats van vooruit zit niemand te wachten. Dus ‘haw pin’, nog even! 
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Nieuwe versoepelingen 
Vanaf 5 juni mogen binnen in eet- en drinkgelegenheden weer gasten worden ontvangen 
en wel tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Dezelfde openingstijden gelden vanaf 5 juni voor de 
terrassen buiten. De volgende regels gelden:

• Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is nog niet toegestaan. 
• Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand tot elkaar, 

tenzij het kinderen zijn tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. 
• Er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn, exclusief personeel. Dit geldt 

ook voor terrassen. 
• In restaurants en eetcafés (binnen) wordt voor het diner gewerkt in shifts. Gasten arriveren 

dus op een vast tijdstip. Er zijn maximaal 2 shifts per tafel per avond tussen 18.00 en 22:00 
uur mogelijk. 

• Zelfbediening is niet toegestaan. 
• Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet 

toegestaan. 
• Reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 

personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 
jaar en personen uit hetzelfde huishouden. 

• Het personeel in de horecasector wordt geadviseerd om twee keer week een zelftest af te 
nemen. 

Geen videoschermen tijdens EK voetbal
Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, in de horeca 
en op de terrassen is niet toegestaan. Alleen achtergrondmuziek in de horecazaak is 
toegestaan. Landelijk is bepaald dat het EK voetbal dit jaar dus niet in de horeca of op het 
terras wordt bekeken omdat dat kan leiden tot te veel mensen, die samen komen en dat 
moet nog voorkomen worden. Hoewel KHN van mening is dat met de strenge protocollen 
het EK voetbal juist wel in de horeca veilig gekeken kan worden, vindt het kabinet dit nu 
nog een stap te ver. De minister heeft toegezegd om de situatie over twee weken nog eens te 
beoordelen. Mogelijk leidt dit tot een nieuw besluit om videoschermen wel toe te staan.

Terrasverwarming
In de periode dat alleen de terrassen open en binnen gesloten moest blijven, heeft het  
College B&W toegestaan dat terrasverwarming ook op de straat- en pleinterrassen aan 
mocht. Die periode laten we nu achter ons. Terrasverwarming is nu alleen op gevelterrassen 
toegestaan met vergunning.  

Afhalen en bezorgen
Tussen 01.00 en 06.00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten voor afhalen en 
bezorgen.

Alle informatie over de regels zijn te vinden op 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl en op KHN corona.

Heeft u nog vragen?
Mail dan naar horeca@maastricht.nl of via uw KHN regiomanager h.massen@khn.nl


