
3 juni 2021 

Aan alle horeca ondernemers 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Afgelopen vrijdag is er weer een persconferentie met onze Minister-President geweest. 

Hierin werd duidelijk dat we weer enige versoepelingen tegemoet zien. Deze versoepelingen 

gaan a.s. zaterdag 5 juni in.  

We zijn blij voor u als horeca-ondernemer dat u weer gasten binnen mag ontvangen! 

 

Hieronder als eerste een persoonlijk woord van de burgemeester: 

Voor veel mensen en ondernemers is de Covid 19 periode uiterst zwaar en moeilijk geweest. 

Zeker voor de horeca ondernemers in onze gemeente en de mensen die in de horeca 

ondernemingen werkzaam zijn is het een heel lastige tijd geweest en is het dat nog. Als 

gemeentebestuur hebben we via de lokale afdeling van Horeca Nederland, maar ook in 

persoonlijke contacten door het college van Burgemeester en Wethouders, met jullie 

meegeleefd en geprobeerd te ondersteunen. 

Wij zijn blij dat er weer opnieuw verruimingen zijn; hopelijk geeft dat voor jullie lucht en licht 

in de tunnel. Daar waar mogelijk willen we – ik denk aan mogelijkheden zoals tijdelijke 

vergroting van terrassen – met jullie meedenken.’  

 

In deze e-mail geven wij u voor de volledigheid de regels vanuit de Rijksoverheid. 

 

Welke voorwaarden gelden er binnen en buiten de horeca inrichting: 

- Restaurants en cafés mogen open van 06.00 uur tot 22.00 uur; 

- Voor de buitenterrassen gelden dezelfde openingstijden; 

- Een reservering vooraf is verplicht.  Dit mag telefonisch, digitaal of aan de deur; 

- Een gezondheidscheckgesprek is ook nog steeds verplicht; 

- Een vaste zitplek aan een tafel (niet aan de bar) is verplicht; 

- Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Dit geldt niet voor mensen uit 

hetzelfde huishouden;  

- Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee; 

- Maximaal 50 personen per zelfstandige ruimte*, exclusief personeel. Dit geldt ook 

voor terrassen;  

- Kuchschermen toepassen op terrassen is mogelijk; 

- Entertainment in de vorm van liveoptredens, videoschermen voor bijvoorbeeld EK-

wedstrijden, of optredens van dj’s, blijft verboden; 

- Verder geldt in de hele horeca binnen een maximum van twee shifts per tafel tussen 

18:00 uur en de sluitingstijd om 22:00 uur; 

- De standaard Corona richtlijnen, zoals 1,5 meter en mondkapje binnen, blijven 

gelden.  

 

*Wat is een zelfstandige ruimte? 

Een zelfstandige ruimte is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een 

toegangsdeur die uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en 

de bezoekersstromen naar de verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct naar 
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buiten leidt. Van belang is dat er geen loop is tussen de ruimtes. Dat betekent dat 

tussendeuren dicht dienen te zijn en er mag niet van de ene naar de andere ruimte 

gelopen worden (vermenging van mensen moet worden voorkomen). Indien een bar 

aan beide kanten een ruimte bedient, kan er sprake zijn van twee zelfstandige 

ruimten. Gezamenlijk sanitair is mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes 

zijn. 

 

 

Heeft u na ons bericht nog vragen? 

Neemt u dan contact met ons. Dit kan door te e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl of te 

bellen naar telefoonnummer 088-7515000. 

 

We zijn blij met deze nieuwe versoepelingen voor uw horeca inrichting en wensen u de 

komende periode veel succes. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 


