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Geachte leden van de raad, geacht college, 
 
In de loop van dit coronajaar heeft KHN Zandvoort meerdere keren een noodkreet gegeven, 
aangezien het Coronavirus een enorme krater heeft geslagen in de financiële situatie van de 
horeca in Zandvoort. 
 
Door de sluiting in maart tijdens de eerste Lockdown, heeft er een enorm omzet verlies 
plaatsgevonden, juist in het jaar dat Zandvoort een enorme boost zou krijgen en juist op het 
moment in het jaar dat ondernemers uit hun winterdip zouden moeten komen. 
 
In de zomerperiode hebben wij nog enigszins ons werk kunnen doen, al viel dit uiteraard tegen 
met het handhaven van de 1,5m. In overleg met de welwillende burgemeester Moorenburgh en 
wethouder Verhey en constructieve houding van de gemeenteambtenaren hebben wij 
doormiddel van een verruiming van de terrassen, de afsluiting van de Haltestraat en vele andere 
maatregelen, de periode van half juni tot half september enigszins omzet kunnen draaien. 
Helaas kwam als donderslag bij heldere hemel de code-rood voor Noord-Holland voor de Duitse 
en Belgische toeristen, het gevolg was een totale leegloop van zandvoort en vanaf dat moment 
leek Zandvoort wel een spookdorp; lege straten, hotels met een bezettingsgraad van (nog geen) 
10%, lege terrassen, een leeg strand en een overvloed aan lege parkeerplaatsen. Dit hebben we 
nog nooit meegemaakt en deze klap kwam zeer hard aan. Op dit moment bevinden wij ons 
midden in de 2e lockdown voor de horeca. Ook de hotels krijgen een enorme dreun vanwege de 
ontbrekende toerist. 
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In juni heeft het college een voorstel gedaan voor extra steunmaatregelen, een vooruitziende 
blik, want nu is die extra steun meer dan ooit nodig. De steunmaatregelen van de landelijke 
overheid lijken op het eerste gezicht te voldoen, maar na doorrekening verbleken de financiële 
vergoedingen bij de werkelijke kosten die een ondernemer moet maken in zijn bedrijf. Voor de 
raadsvergadering van 3 november ligt het voorstel voor waarin het college het steunpakket 
aangepast presenteert, hier zijn wij erg blij mee. Dit zijn maatregelen waarmee wij op de korte 
termijn daadwerkelijk geholpen worden. Of het voldoende zal zijn, dat zal moeten blijken en wij 
blijven zeker met de gemeente in gesprek om te zoeken naar oplossingen. Al zou de horeca nu 
wel open mogen, dan nog is het waarschijnlijk zeer zwaar zo niet onmogelijk om te overleven. 
  
Via deze brief willen wij de positieve verstandhouding met de gemeente Zandvoort onderstrepen 
en wij vragen u in te stemmen met het voorstel dat op 3 november voor u ligt. Alvast hartelijk 
dank daarvoor en wij hopen dat u er zich van bewust bent dat u hiermee de overlevingskansen 
van de Horeca in Zandvoort vergroot. Zandvoort zonder Horeca is natuurlijk ondenkbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van KHN Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
 
 
Robert Hartog 
voorzitter 
 


