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Beste horecaondernemer, 
 
 
 
Vanaf zaterdag 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Dan kunt u in de 
meeste gevallen weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan, maar in veel 
gevallen nog wel met een coronatoegangsbewijs. Dit is een grote stap vooruit, maar ik begrijp ook dat 
het jullie als horecaondernemers weer voor nieuwe uitdagingen stelt. Net als de vorige keren pakken 
we dat graag weer samen en in goed overleg met jullie op. In deze brief leest u hoe wij hier samen 
met u zo goed mogelijk invulling aan willen geven. 
 
Waarom een coronatoegangsbewijs? 
De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar 
nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Bij bezoek aan plekken waar het drukker 
wordt, zoals evenementen, professionele sportwedstrijden, poppodia, theaters, bioscopen en horeca 
heb je daarom een coronatoegangsbewijs nodig, behalve in de buitenlucht op het terras of voor het 
afhalen van eten- en drinken om elders de nuttigen.  
 
Doel van het coronatoegangsbewijs, ook wel de coronapas genoemd, is om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Zodat we steeds meer kunnen, zoals we dat gewend waren, samen met 
elkaar. Want we willen samen die verspreiding van het virus tegengaan. Zodat mensen niet ernstig 
ziek worden, zodat de zorg het aan blijft kunnen en zodat de ziekenhuizen, artsen en 
verpleegkundigen goed voor ons kunnen blijven zorgen.  
 
Hoe gaan we het samen doen in Alkmaar? 
Van u als horecaondernemer verwachten wij dat u de controle doet op de coronapas. U weet als 
horecaondernemer zelf op welke wijze in uw situatie de controle zo efficiënt mogelijk kan worden 
uitgevoerd. Ik begrijp ook dat dit zeker in het begin een zoektocht zal zijn naar wat werkt en wat niet 
werkt. Ik vertrouw erop dat u er alles aan doet om de coronapas te controleren op een wijze dat voor u 
werkbaar is, als er maar een controle op de coronapas wordt gedaan.     
 
Van de gemeente wordt verwacht dat we controleren en handhaven op die controles van de 
coronapas en de sluitingstijd van 00.00 uur. Laten we dat samen doen, met gevoel en gezond 
verstand. Dat begint met aanspreken, het gesprek voeren en pas in het uiterste geval volgen stevigere 



maatregelen. Bij dit alles blijft het belangrijk om voor ogen te houden waarom we dit doen. Deze 
regels zijn er om samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om samen gezond te 
blijven en om steeds meer ons leven gewoon te kunnen leiden zoals we dat altijd gewend waren. 
 
QR-checkpoint, maatwerk en ideeën  
In goed overleg en in samenwerking met de horeca op het Waagplein en Platte Stenenbrug wordt op 
de uitgaansavonden van vrijdag en zaterdag een QR-checkpoint gerealiseerd in de Waagtoren. 
Bezoekers krijgen hier na het checken van de QR-code een stempel of polsbandje voor één 
uitgaansavond. Hiermee kunnen ze de omliggende horeca zonder check binnen gaan. Het doel is om 
de drukte voor de ingangen van de cafés en restaurants te verminderen. Na het eerste weekend 
evalueren we of dit het gewenste effect heeft. 
 
Ongetwijfeld is er vanuit de horeca meer behoefte aan maatwerk per locatie en zijn er goede ideeën 
om de controle op de coronapas makkelijker te maken. Ik sta open voor deze ideeën en hoor ze 
graag.  
 
Vragen, ideeën, ervaringen en knelpunten 

Heeft u vragen? Loopt u ergens tegenaan? Heeft u ervaringen die ook relevant zijn voor uw collega’s? 

Ideeën?  

Neem dan contact op met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Alkmaar, Karin Hiemstra, 

karin@defransman.nl.  

Of neem contact op met de gemeente via een email aan gvb-vergunningen@alkmaar.nl of via 

telefoonnummer 14072. Team handhaving is ook bereikbaar via 14072.  

Bij onveilige situaties, escalatie en bedreiging neemt u contact op met de politie 0900-8844 (spoed 

112). 

Tot slot 
Ik vertrouw op een constructieve samenwerking in deze hopelijk laatste fase van de coronacrisis zoals 
we dat de afgelopen tijd ook hebben gedaan. En ondertussen kijk ik met jullie en onze inwoners uit 
naar het moment dat we alle maatregelen los kunnen laten. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten,  
Burgemeester 
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