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Dokkum, 25 juni 2020 
 
Onderwerp : mogelijkheden voor een autoluw centrum Dokkum 
 
 
Geachte College en Raad, 
 
De Horeca in Dokkum wil u graag informeren over het volgende.  
 
Zoals uw weet raakt de Corona Crisis de Horeca hard, en op dit moment is nog niet 
duidelijk hoe de horeca door deze crisis heen gaat komen. We zijn dan ook erg te 
spreken over de medewerking  van de gemeente als het gaat om uitbereiding van de 
terrassen. Hierdoor is het mogelijk om buiten meer gasten te kunnen ontvangen en 
enigszins kostendekkend te kunnen exploiteren.  
Het tijdelijk afsluiten van de Diepswal is ook een mooie handreiking naar de 
ondernemers.  
 
Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard, en wel tot 31 oktober 2020. De komende 
jaren moet gewerkt worden aan economisch herstel. Voor de horeca, maar ook voor 
andere sectoren. Gemeente, detailhandel, horeca en inwoners gezamenlijk moeten 
werken aan het in stand houden van een aantrekkelijk centrum.  
 
De tijdelijke verkeersmaatregelen worden zeer positief ontvangen, dit is een mooie 
eerste stap. De horeca ondernemers zouden graag zien dat de historische 
binnenstad van Dokkum Autoluw wordt gemaakt. Dit biedt mogelijkheden om 
rendabeler te kunnen ondernemen en zal resulteren in een aantrekkelijker en 
bruisender binnenstad. Door de binnenstad autoluw te maken komt er meer ruimte 
voor de fietser en de voetganger. Zo wordt de stad groener en gezonder. Het gebied 
wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend 
publiek.  
 
Graag zien we dat dit verzoek wordt opgepakt door de gemeente zodat we 
gezamenlijk met andere betrokken partijen de mogelijkheden voor dit plan kunnen 
realiseren.  
 
Natuurlijk zijn we altijd bereid om ons voorstel mondeling toe te komen lichten, of 
samen met de gemeente verder uit te werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sigrid Hoekstra 
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordoost Friesland 


